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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVW- N•53 SEXTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 1993 BRASÍLIA- DF 

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• 5, DE 1993 

Aprova o texto da Convenção n• 141 da Organização Internacional do Trabalho -
OIT, relativa às organizações de trabalhador~ rurais e sua função no desenvolvimento económico 
e social, adotada em Genebra, em 1975, durante a 60• Sessão da Conferência Internacional 
do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: -
Art. 1• É aprovado o texto da Convenção n• 141 da Organização Internacional do Trabalho 

- OIT, relativa às organizações de trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento ecqnõmico 
e social, adotada em Genebra, em 1975, durante a 60• Sessão da Conferência Internacional do Tral)11lho. 

Parágrafo úníco. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos que possam 
resultar em revisão da referida Convenção; bem como quaisquer ajustes complementares que. nns termos 
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património 
nacional. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação._ 
Senado Federal, 1• de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

CONFERENCIA IN1'ERNACIONAL DO TRABALHO 
Convenção 141 

CONVENÇÃO SOBRE AS ORGANiZAÇÓES 
DE TRABALHADORES RURAIS E SUA 

FUNÇÃO NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL ---- -

A Conferência Geral da Organizãção IriternaCionat-dO-
Trabalho: 

Convocada em Genebra pelo Conselho de AdminiSfrãÇâO 
da Repartição Internacional do Trabalho. ,e reunida naquela 
cidade em 4 de junho de 1975, em sua s_exagésima feunião; 

Reconhecendo que, tendo em conta a importância dos 
tra~alh~dores rurais no mundo, 'urge associá-los às tarefas 

do desenvolvimento económico e social se se pretende melho
rar suas condições de vida de_ forma duradoura e eficitz; 

Consi~erando_ que e!D muitOs países do lnuO~()~ e ii:u.ilto
eSpecialmente nos países em via de desenvolvi!llt?nto, a _terra 
é utiliZada de forma ínefiCie:hte, a-m.ão-dê-()bra_permanece 
efu graride -parte subeinPiegada e que eStas circunstâncias eXi
gem que os trabalhadores rurais desenvolvam organizações 
livres e viáVeis, ·capazes de profeger e defender os interesses
de seus afiliados e de garantir sua contribuição efetiva ao 
desenvolvimento ecpnómico e soci_al; 

___ COnsiderando que a ex~tência de tais organizações pede 
e deve contribuir para atenuar a persistente escassez de produ
tos alimentíc~os em diversas p~f'!:es do mundo~ 
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EXPEDtENTE 
CEIITilO OllAPICXl DO !II!NADO Pl!DI!RAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES .. 
Diretor~eral do S.udo Pedetal 
.-GACIEL DA SILVA MAIA. 
Diretor Eac:•avo 
t:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Diretor M-.iailaatrvo 

D!I.IUO DO OONOJII!SK) NACIONAL 

la_.. oa1t ,.,.._illdado ú Moa 4o -do P-.ü 

ASSD<ATURAS 

I.I.;Jl. CARLOS BAS!'OS Sca•lral ...... -.......... R ................................. _ ..... -·-.. ---· .. --.. -- Cr$ 70.000.00 
Direw l:achlll'lll 
fWRIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dire10r MjuiO 

Reconhecendo que a reforma ãgrária é, em ~ui tos países 
em vias de desenvolvimento, um fator essencial para a melho
ria das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores 
rurais e que, por conseguin·te, as Organizações destes trabalha
dores deveriam cooperar e participar ativamente ôesfa re-
forma; -- - - -

Recordando os termos_ das convenções e das recomen
dações internacionais de trabalho existentes (em particular 
a Convenção sobre o direito de associação (agricultura), de 
1921; a Convenção sobre a liberdade sindical e a proteção 
ao direito de sindicalização, de 1948, e a Conv~nção sobre 
o direito de sindicalização e de negociação coletiva, de 1949) 
que reafirma o direito de todos o's trabalhadores, aí incluídos 
os trabalhadores rurais, de constituir orgãnizações livres e 
independentes, assim como as disposições de muitas conven
ções e recomendações. internacionais _do trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores rurais, nos quais pede-se em especial que 
as organizações de trabalhaâores participem em sU:a aplicação; 

Considerando que as Nações Unidas e os organismos 
especializados, em especial a Organização lntemacional do 
Trabalho e a Organização das Nações Unidas para a Agri
cultura e a Alimentação, interessam-se todos pela reforma 
agrária e pelo desenvolvimento rural; 

Tendo em conta que as normas foram prepaiadas em 
colaboração com~ a OrganizaçãO das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação e que, a fim de evitar duplicação, 
deverá prosseguir a colaboração com esta Organização e com 
as Nações Unidas para promover e assegurar a aplicação de 
tais normas; -- - - -

Tendo decidido_adotar diversas proposições relativas às 
organizaÇões de trabalhadores rurais e sua função_ n~ desenvol
vimento económico_ e social, questão_ que constitui o quarto 
ponto da ordem do dia da presente reunião, e 

Tendo decidido que t~.Js proposições revistam-se da forma 
de uma convenção internacional; 

adota, com data de vinte e três de junho de mil novecentos 
e setenta e cinco, a presente convenção, qUe poderá ser citada 
como a Convenção sobre· as organizações de trabalhadores 
rurais, de 1975: 

Artigo 1 

A presente Convenção aplica-s: a !?das as categoria.s 
~e organizações de trabalhadores rurais, 31mcluídas as orgam
~es .que não se limitam a estes trabalhaP.ores, mas que 
os representam. 

Tir...- l.D ... ,..,_ 

Artigo 2 

~. Para efeito da presente Convenção, a expressão "traba
lhadores _rurais':. ~brange todas a_s pessoas dedicadas, nas re
giões rurais. a tarefas agiícolas ou artesanais ou ~ ocupações 
similares ou cone~s, tanto se se _trata de_ assalanados como, 
ressalvados as disposições do parágrafo 2 deste artigo, -de 
pessoas que trabalhem por conta própria, como arrendatários, 
parceiros e pequenos proprietário.s. 

2. A presente Convenção ãpltca-se apenas àqueles 3J'!en
datários, parceiros ou pequenos proprietários cuja principal 
fonte de renda seja a agricultura e que trabalhem a terra 
pOr conta própria ou exclusivamente com a ajuda de seus 
familiares, ou recorrendo eventualmente a trabalhadores. su-
plentes e que: , 

a) não empreguem mão-de-obra permanente; ou 
b) não empreguem mão-de-obra numerosa, com caráter 

estacionário; -o.u 
c) não cultivem suas terras por meio de parceiros ou 

arrendatários. 

Artigo 3 

1. Todas as categorias de trabalhadores rurais, quer se 
trate de assaliriados ou de pessoas que trabalhem por conta 
própria, têm direito _de construir, _sem pr~-v~a autoriza~o, _as 
organizações que estmtem convementes, asstm como o_ drre1to 
de a elas se afiliarem, com a única condição de observar os 
estatutos das mesmas. 

2, Os princípios da liberdade sindical deverão ser plen~
meD.te respeitados; as organizações de trabalhadores ruraiS 
deverão ter um caráter independente e voluntário, e perma
necer livres de toda ingerência, coerção ou repressão. 

3. A aquisição da personalidade jurídi~a ~las or~a.ni
zações de trabalhadores rurais não estará suJeita a coniliçoes 
cuja natureza limite a aplicação das disposições dos parágrafos 
1 e 2 do presente )lrtigo. 

4. ·Ao exercer os- direitoS que se lhes reconhecem no 
presente artigo, os trabalhadores rur~is e suas respecti':a~ orga
nizações devem, b~m como as demats peSsoas ou coletlvtdades 
organizadas, respettar a legalidade. . .. 

S. A legislação nacion:f!.]. não desconsiderará nem s~rá 
aplicada de forma a desconsiderar, as garantias previstas no 
presente artigo. 

Artigo 4 

Um dOs objetivos da pOlítica nacional de desenvolvimento 
rural deverá ser faCJ.1itar o estabelecimento-e a expaosão1 com 
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caráter voluntário, de organizações de trabalhadores rurais 
fortes e independentes, como meio eficaz de assegurar a parti
cipação destes trabalhadores, sem discrimin3.ção coitforme 
previsto na ConveD.çâo sOO r e discrfrninaçãÕ -(emprego e -ocUpa
ção), de 1958, no desenvolvimento económico e soCial e nos 
benefícios que dele derivem. 

ArtigoS 

1. Para permitir que as organízaçóes de trabalhador_es 
rurais desempenhem um papel no desenvolvimento econó
mico e social, todo Estado-Membro que ratifique esta Conven
ção deverá adotar e por em prática uma política de pr0moção 
destas organizações, sobretudo com vistas a eliminar os obstá
culos que se opõem à sua criação e desenvolvimento e ao 
desempenho de suas atividades legítimas, assim como aquelas 
discriminações de natureza legiSlativa e administrativa de que 
as organizações: de trabalhadores rurais e seus afiliados possam 
ser objeto. 

2. Todo Estado-Membro que ratifique esta Convenção 
deverá garantir qrie a legislação nacional, dadas as circuns~ 
tâncias especiàís do setor rural, não ob:Sti-Uirá o estabeleci
mento e o desenvolvimento das organizações de trabalhadores 
rurais. 

Artigo 6 

Deverão ser adotadas medidas para promover a maior 
compreensão possível da necessidade de se estimular o desen· 
volvimento de organizações de trabalhadores rurais e da con
tribuição que estas podem aportar para melhorar as oportu
nidades de emprego e as condições gerais de trabalho e de 
vida nas regiões rurais, bem como para incrementai' a renda 
nacional e obter uma melhor distribuição da mesma. 

Artigo 7 

As ratificações formais da presente Convenção serão co
municadas, para seu registro, ao Diretor-Geral da Repartição 
Internacional do Trabalho. 

Artigo 8 

1. Esta Convenção obrigafá unicamente aqueles'-Mem
bros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratifica
ções tenham sido registradas pelo Diretor-Geral. 

2~ Entrará em vigor doze meses depois da data em que 
'lS ratificações de dois dos Membros tenham sitio registrãdas 
pelo Diretor-Geral. 

··· "3. A Partif desse momento, esta Convenção entrará em 
vigór, para cada Membro, doze meses após a ôata eni ·que.,. 
tenha sido realizada sua ratificação. 

Artigo 9 

1. T.odo Membro que tenha ratificado esta Convenção 
poderá denunciá-la ao expirar um período -de dez anos, a 
partir da data em que tenha entrado em vigor, mediar, te upta 
ata comunicada, para seu registro, ao Diretor-Geral da Or,ga-

nização do Trabalho. A denúncia não _surtirá efeito até um 
ano após a data em que tenha sido registrada. 

2. Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção 
e-que. num prazo de um ano após a expiração do mencionado 
período de dez anos, não faça uso· Po direito ç:le _denúncia 
previsto neste artigo ficará.obrig3çl<? â~r"\n.t~ \IrP. ~qvp~pCrlodo 
de dez anos, podendo, futuramente, denuncjar esta Conven
ção ao expirar cada período de dez anos, nas co.ndições_pre
vistas neste artigo. -

Artigo 10 

1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Traba
lho nodfiCará todos os-Membros da Organização Internacional 
do Trabalho do regístro de quantas ratificações, declarações 
e denúncias lhes comuniquem os Membros da Organização. · -

2. Ao notificar os Membros da Organização do registro 
da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Dire.: 
t~>r-Geral· informará aos Membros da Organização sobre a 
4ãta em que entrará em vigor a presente Convenção. 

Artigo li 
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Traba

llio apresentará ao Secretário-Geral das Nações ~Unidas, para 
efeito de registro e- _em ·conformidade com o artígo-102 da 
Carta das Nações Unidas, uma informáção ·completa sobre 
todas as ratificações,- declarações e atas de denúncias que 
tenham sido registradas de acordo com os artigoS precedentes. 

Artigo 12 

Sempre que julgar necessário, o Conselho de Adminis
tração da Secretaria Internacional do Trabalho apresentará 
à Conferência uma memória sobre a aplicação da presente 
Concessão, e considerará a conveniértcíà de incluir na ordem 
do dia da Conferência à questão de sua· revisão tot~I riu parcial. 

Artigo 13 

1. CasO a Conferência adote uma nova Convenção que 
implique a revisão total ou parcial da presente, e a menos 
que a nova Convenção contenha disposiç.ões em contrário: 

a) a ratificação. por um Membro, da nova Convenção 
r~visora implicará, ipso jure, a denúncia ímediata desta Con
venção, não obstante as disposições contidas no artigo 9, desde 
que a nova Convenção revisora tenha entrado em vigor; 

b) a partir da data em que entre em vigor a nova Consti
tuição revisora, a preSente Convenção céssará de estar aberta
à ratificação por parte dos Membros. 

2. Esta Convenção continuará em vigorem qualquer hipó
tese, em sua forma e conteúdo anuais, para os Membros que 
tenham ratificado e não ratifiq~em a Çonvençã~ revisora. 

Artigo 14 

As versões iilglesa e francesa do texto desta Convenção 
são igualmente autênticas. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATADA45•SESSÁO, EM 1•DE ABRIL DE1993 
1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE _ 
1.2.1- Oficios do 1• Secretário da Câmara dos Depu· 

tados · 

- N~> 86/93, comunicando a aprovação das Emendas 
dt) Senado ao Projeto de Lei da Câm~fa Õ~" 18, de 1988 
(n• 7.135/86, na. Casa de origem), que dispõe sobre as rela· 
ções de trabalho do Treinador Profissional de futebol e 
dá outras providências. _ 

·- N~> 90/93, comunicando a aproVação da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 22, de 1990 
(n·• 7.503/86, na Casa de origem), que autoriza o Depárta
mento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, 
autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura e Refor~ 
ma Agrária a doar imóvel que menciona, situado no Muni-
cípio de lcó, no Estado do Ceará. · 

- N9 91/93, cóniu-nícando a aprovação da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~" 17, de 1986 
( n~" 6.692/85, na Casa de origem), que disPõe sobre as unida
des orgânicas das indústrias gráficaS na administração fede
ral e dá outras providências. 

- N9 92/93. comunicando a aprovação das Emendas 
do Senado n~'s 1 e 2 e a rejeição da de n~' 3 ao Projeto 
de Lei da Câmara n•UO, de 1992 (n• 3.195/92, na origem); 
que dispõe sobre a cessão de servidores ou empregados 
da admiJ;listraÇão clireta, íridireta ou fundacional da União, 
eleitos diretores de entidades civis de caráter cooperativo, 
social ou esportivo, que congreguem os ·respectivos servi
dores e seus familiares a e_stas entid::tdes e dá outras provi-
dências. ______ _ 

- N9 93/93, cOmunicando a aprovação do Projeto de 
Lei do Senado n' 177, de 1989 (n•l.443/91, naquela Casa), 
que acrescenta parágrafo único ao art. 399 Qa Lei n~" 3.071, 
de 1• de janeiro de 1916- Código Civil. 

1.2.2- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Mensagem n9 128, de 1993, do Senbor_President~. 

da República. submetendo à aprovação do Senado Federal 
o nome do Dr. Francisco Urbano AraújO Filho para com
por o Tribunal Superior do Trabalho. 

-Projeto de Lei da Câmara n•l13, de 1992 (n• 2.453, 
de 1991, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre 
a identificação criminal pelo processo datiloscópico, a cole
ta e a utilização de informações para conhecimento e con
trole da criminalidade no País e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 118/92 (n• 5.579-B, 
de 1990, na Câmara dos peputados), que dispõe sobre 
a aplicação, nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regio
nais Federais, das normas da Lei n9 _8.038, de 28 de maio 
de 1990, sobre ações penais originárias. 

-Ofício "S" n• 2, de 1992, do Sr. M_inistro Preside(lte 
do Supremo Trib1,1nal Federal, s6Iicitando licença préVia 
do Senado Federal para q~e aquela augus~a Corte_possa 
processar o Senador Esperidião Amin Helou Filho, em 

virtude da imunidade processual de qu_e goza o referido 
parlamentar, nos termos do§ 19 do art. 53 da Constitui.Ção 

_Federal. 

1.2.3- Requerúnentos 
- N• 292, de 1993, de autoria do Senador Ronan Tito_ 

e outros Srs. Senadores, solicitando prorrogação por mais· 
90 (noventa) dias, do prazo da Comissãp Parlamentar de 
Inquérito destiriada a investigar a situação atual da evasão 
fiscal no País. 

- N• 293, de 1993, de autoria do Senador Divaldo 
Suruagy, solicitando licença para se afastar dos traba).hos __ 
da Casa no período de 7 a 11 de abril próximo. Aprovado. 

- N~> 294, de 1993, de _autoria do_.Senad.or ,Wilson 
Martins, solicitando que seja oonsid_e_rado como licença 
autorizada os dias 1, 5, 8, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 24, 25 
e 26 de março de ·1993. Aprovado. 

-N> 295, de 1993, de autQiia do Senador Carlos De' 
Carli, solicitando que seja considerada como licença ~utori
zada os dias 2, 5, 8, 12, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 
de março de 1993. Aprovado. 

- N• 296, de 1993, de autoria do Senador Divaldo 
_Suruagy, solicitando que seja considerada licença autori
zada os dias !, 2, 5, 8, 12, 15, 19, 22 a 26 e 29 de março 
de !993.Aprovado. 

1.2.4 - Leitura de projeto . 
-Projeto de Lei do Senado n• 4Ó,de 1993- Comple

mentar;'de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, que 
revoga o§ 4•, do art. 38 da Lei n•4.595, de 31 de dezembro 
de 1964. 

1.2.5- Comunicações -
-Do Senador João Rocha, de ausência do País7 no 

períOdó de 2 a 10 de abrildo corrente ano. . · • 
-Do Senador Di valdo Suruagy, de 3.usêncta do Pa1s, 

no período -de 7 a- i 1 de abril do corrente ano. 

1.2.6 - Requerimentos 
- N"' 297, de 1993, _de autoria do Senador Gilberto 

:Miranda, solicitando da Ministra Chefe da secret~ria_de 
Planejamento, Orçamento' e Coordenação, informações 
que menciona. 

- N> 298 de 1993, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda, solicitando da Ministra Chefe _da Secretari? _da 
AdmióistraçãO Federal, informações que menciona. 
- - N> 299, de 1993, de autoria .do Sen.ador Eduardo 
Suplicy, solicitando ao Ministro _da Faz_enda, informações 
relativas à Datamec S/ A Sistemas e Processamento de Da
dos. 

- N> 300, de 1993,' de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando ao Ministro da Fazenda informações 
que menciona. · 

1.2. 7- Discursos do expediente 
SENADOR IRAPUAN COSTA JúNIOR- Visita 

do Ministro Mutilo Hingel ao MunicíPio de Ceres -=.._ GO. 
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SENADOR WILSÕN MARTINS- Caos na agrope
cuária brasileira devido à ausência de adequada política 
agricola. . -_ 

SENADOR JÚUO CAMPOS~ Registro nos Anais 
do Senado da Carta de Brasflia, documento formulado 
pela Confederação das Mulheres do Brasil, em comemo~ 
ração ao Dia Internacional da Mulher. 

1.2.8- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n• 41, de 1992, de autoria 

da Senadora Marluce Pinto, que dá nova redação ao art. 
15 da Lei n• 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicaR 
mentos. insumos fannacêuticos e correlatas, e dá outras 
providências. 

1.2.9 - Requerimentos 
- N 9 301/93, de urgência para o SU.bstitutiVo-Oa C31na

ra ao Projeto de Lei do Senado n•179, de 1990, que dispõe 
sobre o regime de prestação de serviços públicos pela inicia
tiva privada, previsto no art. 175 da Constituição, e regula 
a concessão de obra pública. -

- N• 302/93 de urgência para o Projeto de Lei da 
Câm.ara n9 32, de 1993-Complementar, que estabelece nor
mas para a fixação de coeficientes no fundo de participação 
dos municípios e dá outras providências. 

1.2.10- Comunicações da Presidência 
-Recebimento da Representação n" 1, de 1993, do 

Presidente da Câmara dos Deputados contra o Senador 
Magno Bacelar, bem como cópia da Interpelação Judicial 
remetida ao Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. 

-Abertura de prazo para recebimento- de emendas 
aos Projetos de Lei da Câmara n~ 118 e 113, de 1992. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Redação finai do ProjetO de Decreto LegislativO n" 

10, de 1992 (n• 61/91, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção n~ 141, da Organização Inter
nacional do Trabalho - OIT, relativa às Ofg3-0iz3çqes 

. de Trabalhadores Rurais e sua Função no Desenyolvimento 
Económico e Socíal, ãdotada em Genebra, em 1975, du
rante a 60~ Sessão da Conferência Internaciorial do Traba
lho. Aprovada. À promulgação. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Requerimento n• 301/93, fido anteiiormerite. Apro

vado. 
-Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1993-Comple

mentar, em regime de urgência, nos tehnOs do Requ_eri
mento n" 302/93. Aprovado Com emenda, após pareceres 
~e plenário, tendo usado da palavra o Sr. Iram Saraiva. 
A Comissão Diretora para redação final. 

- Redação final da Emenda doSenado ao Projeto 
qe Lei da Câmara n•32, de 1993-Compleinentar. Aprovada. 
A Câmara dos Deputados. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA -

Regozijo pelos resultados obtidos na safra de verão e êxito 
da soja no Município de Primavera do Leste ~ MT. 

SENADOR NELSON WEDEKIN - Defesa da no
meação 'do Sr. Oswaldo Russo de Azevedo parapresidente 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
-INCRA. 

1.3.3 - Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a_ re'!li~ar-se 

hoje~_às 11 hor':ls e 59 minutos, com Qrde_m do _D~a q~e 
designa. 

1.4-ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 46• SESSÃO, EM 1• DE ABRIL DE 1993 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura do Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 42, de 19n,.de autoria 
do Senador Luiz Alberto Oliveirã, que submete au Tri
bunal de Contas da União a fiscalização das_ contas da 
parte nacional da Itaipu Binacional e ao Senado Federal 
a nomeação dos seus diretores braSileiros. 

2.2.2- Requerimentos 
- N9 304/93, de autoria do Senador Mauro Benevldes,

solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para a Mensagem n~ 135, de 1993, que submete 
à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Sérgio 
Iudícibus, para exercer o cargo de Diretoi de Fiscalização 
do Banco Central do Brasil.Aprovado. 

-No 305/93, do Senador Mauro Benevides, solici
tando dispensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para a Mensagem n9 134/93, que submete à apreciação 
do Senado Federal o nome do _Senhor Carlos Eduardo 
Tavares de Andrade, para exercer o cargo--de Diretor de 
Administração do Banco Central do Brasil. Aprovado. 

- N• 306/93, de autoria do Senador Mauro Benevides, 
solicitando dispensa de interstíciO e prévia distribuição de . 
avulsos para a Mensagem n~ 137, de 1993, que submete
à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Claudio _ 
NesS Mauch, para exercer o cargo de Diretor de Normas 
e OrganiZação do Sistema Financeiro do Banco do Brasil. 
Aprovado • 

-- - N~ 307/93, de aUtoria do Senador Mauro Benevides. 
solicitando interstício e prévia distribuição de avulsos para 
a Mensagem n" 136193, que subinete à deliberação do Sena
do Federal o nome do Senhor José Roberto Novaes de 
Alm_eida, para exercer o cargo de Diretor de Assuntos 
Internacionais do Banco do Brasil. Aprovado. 

- N~ 308/93, de autoria do SenadOr Mauro Benevi
des, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos para a Mensagem no:> 138/93, que submete à 
deli6eração dO Senado Federal o nome do Senhor Fran
cisco Amadeu Pires Felix, para exercer o cargo de Diretor 
de Política Monetária do Banco Central do Brasil.Apro
vado. 

2.2.3 - Comunicações 
-Do Senador Louremberg Nunes Rocha, comuni

cando seu desligamento do PTB - Partido Trabalhista 
Brasileiro e filiação ao PDS -Partido Democrático Social. 

-Do Senador Levy Dias, cõmuilicando seu desliga-
mento do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro e filiação 
ao PDS - Partido Democrático Social.- · · 

-Do Líder do PDS, comunicando a filiação dos Sena
dores Levy Dias e Louremberg Nunes Rocha ao Partido 
Democrático Social -PDS. 
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2.3- ORDEM ó(YDIA 
Mensagem n' 327, de 1992 (n' 635/92, na origem), 

pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
aprovação do Senado a escolha do Senhor Nestor Fernan
do Hein, para compor o Tribunal Superior do Tr3.balho, 
no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, 
representante dos empregadores, para o triênio de 1992 
a 1995. Aprovada. · · 

Mensagem n' 129/93 (n' 118/93, na origem), pela .. qual 
o Senhor Presidente da República submete à aprovação 
do Senado a escolha do Senhor Louremberg Ferreira do 
Prado, para cotnpbr d- tribunal Superior do Trabalho, no 
cargo de Suplente de Ministro ClassiSta Tempotáiio, repre
sentante dos trabalhadores, para o triênio de 1993 a 1996. 
Aprovado 

2.3.1 - Discurso após a ordem do Dia 

SENADOR GUILHERME PALMEIRA-Solução 
definitiva para o problema da seca no Nordeste. 

2.3.2- Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 12 horas e 11 minutoS, com: a Ordem do Dia 
· que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 47• SESSÃO, EM 1• DE ABRIL DE 1993 

3.1- ABERTURA 

3.2- ORDEM DO DIA 

Parecer n" 68l23, da Comissão de Assuntos Econó
micos, sobre a Mensagem n' 134/93, (n' 136/93, na origem), 
de 23 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor Carlos_ Eduardo Tavares de Andrade, 
para exercer o cargo de Diretor de Administração do Banco 
Central do Brasil.Aprovado. 

Parecer n? 69/93, da Comissão de Assuntos Econó
micos, sobre a Mensagem n' 135/93, (n' 137/93, na origem), 
de 23 de março Uo corrente ano, pela qual .o Senhor Presi~ 
dente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor Sérgio de Iudícibus, para exercer o cargo 
de Diretor de Fiscalização do Banco Ceri.tral do Brasil. 
Aprovado, após usar da palavra o Sr. Gerson Camata. 

Parecer n? 70/93, da ComisSão de Assuntos Econó
micos, sobre a Mensagem n' 136/93, (n' 138/93, na origem), 
de 23 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a 
e&eolha do Senhor_ José Roberto Novaes de Almeida, para 
exercer o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais do 
Banco Central do· Brasil. Aprovado. 

Parecer n? 71193, da Comissão Assuntos Económicos, 
sobre a Mensagem n' 137/93 (n' 139/93, na origem), de 
23 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Claudio Ness Mauch, para exercer o cargo de 
Diretor de Normas e Organização Uo Sistema Financeiro 
do Banco Central do Brasil. Aprovado. 

Parecer n? 72/93, da Comissão de Assuntos Econó
micos, sobre a Mensagem n' 138/93 (n' 140/93, na origem), 
de 23 de março do corrente aoo, pela qual o Senhor Presi-

dente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor Francisco Amadeu Pires Félix, para 
exercer o cargo de Diretor de Política Monetária do Banco 
Central do Brasil. Aprovado. 

3.2.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

3.3-ENCERRAMENTO 

4- ATA DA 48• SESSÃO, EM 1• DE ABRIL DE 
1993. 

4.1-ABERTURA 

4.2- EXPEDIENTE 

4.2.1- Aviso do Ministro da Aeronáutica 

- N' 11/92, de 31 de março último, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n? 958, de 1992, de autoria do Senador Júlio Campos. 

4.2.3- Comunicação 

-Do Senador João Calmon, de ausência do País no 
período de 1• de abril a 19 de abril do corrente ano. 

4.2-.3 - Requerimento 

_::- N, 309, de 19_93,-de autoria do senador Marco Ma
ciel solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal, 
do_ artigo Ordem do Dia, de autoria de Austregésilo de 
Athayde, publicado no jornal Estado de Minas, de 16 de 
março último. 

4.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR RONAN TITO - Defesa da criação de 
uma comissão técnica permanente de orçamento. Defi
ciência no sistema de arrecadação tributária. Ato de bravu
ra praticado por capitão do Corpo de Bombeiros de Belo 
Horizonte- MG. -

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Artigo. de au
toria do Dr. Mário Henrique Simonsen, intitulado Pelo 
que o Presidente Itamar deveria chorar. Princípios que nor- -
teiam o projeto que institui o Programa de Garantia de 
Renda Mínima. 

SENADOR ÁUREO MELLO - Discurso pronun
ciado pelo Dr. Oldeney de Carvalho por ocasião docente
nário de nascimento do ex-Senador Alvaro Maia. Aniver
sário da Revolução de 31 de março de 1964. 

SENADOR PEDRO SIMON, como Líder - Neces
sidade de explicações mais profundas sobre o uso dos aviões 
da Presidência da República. 

4.2.~- Requerimento 

- N' 310/93, de autoria do Senador Nelson Wedekin, 
solicitando ao Ministro das Relações Exteriores, informa
ções que menciona. 

4.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução o? 16, 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 Estaduâl de Desenvolvimento 
Urbano- FDU, no valor de Cr$5.500.000.000,00 (cinco 
bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros). destinados a 
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obras de infra-estrutura naquela municipalidade. Aprova
do. À Comissão Diretora para rcdação linal. 

Projeto d~ Resolução n·· 17, d.: ltJlJ3, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Paiçandu-PR a contratar opera
ção d(: crédito junto ao Banco do Paraná Si A- BANES
TA DO. no valor de Cr$.ffí0.000.000,00 (quatrocentos e 
sessenta milhõc~ dt..' cruzeiros), a preços dr.: sctembro/1992. 
para execução de projl:to de infra-estrutura urbana naquela 
municipalidade. Aprovado. À Cumisstln Dirctora_ para re
daçüo final. 

Projeto de R~solução n" IR, di.! 1993. que autoriza 
a Prdeitura Municipal de Arapongas - PR a contratar 
operaç<.lo de crédito junto ao Banco Uo Estado do Paraná 
SIA- BANESTADO. no valor de Cr$17.500.000.000.00 
(dezessete bilhüc~ e quinhentos milhõc~ de cruzeiros). a 
preços de novemnbroil9lJ2. para execução de projetos dt: 
infra-estrutura urbana naquela municipalidade. Aprovado. 
À Comissão Dirctora para redaç:ln final. 

Proj~to de Resoluçã_o n' 19. _de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Vista Alegre- RS, a contratar 
operação de crédito, no valor de Cr$1.2W.441.330,00 (um 
hilhão, duzentos t.:- noventa e now milhUcs, quatrocentos 
e quarenla ~ um mil, trezentos e trinta cruzeiros), a preços 
de janeiro de 1993, com o Banco do Estado do_Rio grande 
do Sul SIA - BANRISUL. À Comissão Diretora para 
redação final. 

Projeto dt: Resolução n" 20, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura de Porto Xavier - RS a contratar operação 
de crédito junto ao Fundo de Investimentos Urbanos -
FUNDURBANO!RS, no valor de Cr$IOO.OOO .. OOO,OO (cem 
milhões de cruzeiros), para obras de calçamento e asfalta
menta. Aprovado. À Comissão Diretora para redação finai. 

Projeto de Resolução n · 22, de 1993, que autoriza 
a Prcfdtura Municipul d~ Presidente Castelo Branco -
PR. a contratar operação de crédito interno junto ao Banco 
do Estado do Paraná S/A - BANESTADO, no valor 
de Cr$520.000.000,00 (quinhentos e vinte-milhões de cru
zeiros), destinada a financiar ohras de infra-estrutura urha
na naquele município. AprO\o'ado. À Comissão Diretora 
para rcdação final. 

Projeto de Lei da Câmara n" 67, de 1992-Comple: 
mentar (n'' 71/89, na Casa de origem). que di:spõ~.: sobr~.: 

o processo judical de desapropriação por interesse social, 
para fins de reforma agrária. (Tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n" 46, dt:: 1992MComple
mentar). Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto dr.! Lei do Senado n'' 46, de IY92-Comple
mcntar, de autoria do Senador Humberto Lu_cena, que_ 
dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de rito 
sumário, para o processo de d_esapropriação por interesse 
social. para fins de reforma agrária, de imóvel rural que 
não esteja cumprindo a sua função sociaL (Tramitando 
em conjunto com o Proje-tO de Lt:i da Câmara n'' 67, de 
1992-Complcmentar. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n" I3, de 1991-Comple· 
menta r (n"223/90-Cornplemcntar, na Casa de origeln), Que 
regulamenta o § za 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 d~ quo
rum. 

Proposta de Emenda à Constituição n" 7. de 1992, 
(n'' R2/91, na Câmara dos Deputados). que altera o artigo 
2'' da Constituição Federal. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição 23. de 1991 (45191. 
na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. 
16 da Constituição Federal. Votação adiada por falta de 
quorum. 

4.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR GAR!BALDI ALVES FILHO- Regis
tro da visita. prevista para amanhã, dO Presid~nte Itamar 
Franco ao Estado do Piauí, com a finaiidadc~de instalar 
comissão emergcncial e assinar convênios, visando a lihera
ção de recursos para aquela região afetada pela estiagem. 

SENADOR NEY SUASSUNA- Encaminhando à 
Mesa projeto d~ lei de sua autoria, que trata da citação 
judicial. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Considerações 
sohre a votação da Lei Complementar que institui a cobranM 
ça do IPMF e justífícando a apresentação de emenda_ de 
sua autoria ao projeto. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO - A situação da 
AIOS no Brasil. 

SENADOR PEDRO S1MON - Esclarecimentos à 
notícia publicada no jornal Folha de S. Paulo. sobre o 
uso in,devido do carro oficial que serve a S. Ex· 

4.3.2- Comunicação da Presidencia 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoM 

je, :is 18 horas c 30 minutos com Ordem do Dia que designa. 

4.4- ENCERRAMENTO 

5- ATA DA 49• SESSÃO, EM l•DE ABRIL DE 1993 

5.1- ABERTURA 

5.2- EXPEDIENTE 

5.2.1- Ofícios do Sr. 1~ Sec_retário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando a revisão do Senado autógrafo dos seM 
guintes projetes: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 34, de 1993 (n' 
2.567192, na Casa de origem), que altera a redação do 
art. 21 da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965, que regula 
a ação popular. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 35, de 1993 (n" 
1.531/89, na Casa de origem). que assegura o acesso ao 
exame préMnatal e vincula o auXílio-natalidade à sua realiza
ção, nas condições que especifica. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 1993 (n' 
3.111/89, na Casa de origem), que acrescenta§§ 2" e 3o 
ao art. 612, da Consolidação das Leis do Traba_lho. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 37, de 1993 (n" 
3.404/89, na Casa de origem), que introdUz alterações no 
DecretoMLei n~ 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe 
sobre proteção e estímulo à pesca. 
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-Projeto de Lei da Câmara n" 38, de 1993 (n' 
3.468/89, na Casa de origem), que altera a redação do 
caput do art. 134 da Consolidação da-s -Leis do Tfabalho, 
para determinar que o empregador deverá conceder férias 
ao empregado nos seis meses subseqüentes à data de aquisi
ção do direito às mesmas. 

-Projeto de Lei da Cãmara n'' 39; de 1993 ( n'' 
1.809/89, na Casa de origem), que altera a- reãação do 
parágrafo único do art. 354 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

-Projeto _de Lei da Câmara n' 40, de !993 (n" 
3.7-45/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a jornada 
de trabalho para trabalhadores que percebam adicionais 
de insalubridade, periculosidade ou exerçam atividades 
consideradas penosas. 

-Projeto de Lei da Câmara Íl" 41, de !993_(_n" 
1.502/89, na Casa de origem), que dá nova redação a dispo
sitivo do art. 482, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 42, de 1993 (n'' 
6.221/85, na Casa de origem), que estabelece medidas pre
ventivas de proteção ao trabalho dos tripulantes de aerona
ves de serviços agrícolas. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 43, de 1993 (n'' 
3.076/89, na Casa de origem), que auto-riza o Poder Execu
tivo a providenciar a publicação, pelo método Braille, a 
Constituição Federal, dos códigos e leis orgânicas da área 
social vigente no PaíS. -

-Projeto de Lei da Câmara n" 44, de 1993 (n" 
4.908/84, na casa de origem), que dispõe sobre o estatuto 
dos mineiroS. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 45, de 1993 (n" 
3.477/92, na Casa de origem), que autor'iza a transformação 
de cargos vagos no âmbito das institui_ções federais de ensi
no, abrangidas pela Lei n" 7.596, de 10 de abril de 1987. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 46, de 1993 (no 
2.347/91, na Casa de origem), que altera o art. 83 da Lei 
no 7.210, de 11 de julho de 1984- Lei de Execução Penal. 

-Projeto de Lei da Câmaia.n" 47, de 1993 (no 
2.522189, na Casa de origem), que dispõe sObre a destinação 
de entorpecentes apreendidos. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 48, de 1993 (n'' 
3.498/93, na Casa de origem), que altera o dispositivo da 
Lei no 8.078, de II de setembro de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara no 49, de 1993 (no 
3~671193, na Casa de origem), que dispõe sobre a anteci
pação de reajuste de vencimentos e_de soldos _dos servidores 
civis e militares do Poder Executivo. 

5.2.2- Apreciação de matérias 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 16, de 
1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Toledo-P-R 
a contratar 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 quinhentos mi
lhões de cruzeiro~). Aprovada, nos termos do Requeri
mento n" 312/93. A promulgação. 

- Redação final do Projeto_ de Resolução n" 17, de 
1993, que 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 (quatrocentos e sessenta milhões de cru
zeiros). Aprovada nos termos do Requerimento nfl-313/93. 
À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução 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 crl!zeiros). Aprovada nos termos do Requerimento 
no 314/93. A promulgação. . 

- Redação final do Projeto de Resolução n·• 19, de 
1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vista Alegre
RS. a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S. A. - BANRISUL, no 
valor de Cr$1.299.441.330,00 (um bilhão, duzentos e no
venta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, 
trezentos e_trinta_cruzeiros). Aprovada nos termos do Re
querimento n" 315/93. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n·' 315193. 
À promulgação. 

- Redação final do 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 FundurbanoiRS, no valor de 
Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). Aprovada 
nos termos do Requerimento n" 316/93. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n" 22, de 
1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente 
Castelo Branco - PR a contrata-r ·operaÇão de crédito 
interno junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BA
NESTADO, no valor total de Cr$520.000.000,00 (quinhen
tos e vinte milhões de cruzeiros). Aprovada nos termos 
do Requerimento n" 317/93. À promulgação. 

5.2.3- Requerimentos 

- N• 318, de 1993, de autoria do Senador José Sarney, 
solicitando licença dos trabalhos da Casa nos dias 31 de 
março e 1'.' e 2 de abril corrente_. Aprovado. 

- N" 319, de 1993, de autoria do Senador Guilherme_ 
Palmeira, solicitando licença dos trabalhos da Casa no pe~ 
ríodo de 12 a 17 de abril corrente. 

5.3- ORDEM DO DIA 

Requerimento n<? 251, de 1993, de autoria d_o Senador 
Magno Bacelar, solicitando, nos termos regimentais, trami
tação conjunta do Proje-to de Lei do Senado n" 178, de 
1992, e o Projeto de Lei da Câmara n'' 123, de 1992, por 
tratarem de matérias que versam sobre o mesmo assunto. 
Aprovado. 

5.3.1- Matéria apreciada após a O~em do Dia 

-Requerimento n~ 319/9_3_? lido na_ presente sessão. 
Aprovado, após parecer da comissão compet~nte. 

5.3.2- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 22 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 



Abril de 1093 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) Sexta·ÍI.!"ira 2 2871 

ca. 

5.4- ENCERRAMENTO 

6- ATA DA 50• SESSÃO, EM I• DEABRJL DE 1993 

6.1 -ABERTURA 

6.2- EXPEDIENTE 
6.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Repúbli-

- N•' 143 a 146193, (n~ !53 a 156193, ria origem). 
restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados. 

- N•' 147 a 151/93, (n~ 160 a 164193, na origem), 
de agradecimento de comunicações. 

6.2.2- Ofícios do Sr. i' Secretário da Câmara dos 
Deputados. 

Encaminhando à rev-isão do Senado autógrafos das 
seguintes matétias: 

-Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n' 303185 (n' 8..598186, naquela Casa). que dispõe sobre 
a padronização', classificaçãO, inspeção e registro de bebi
das dietéticas e, dá outras providências. 

-SubstitUtivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena
do n• 61185 (n' 8.041186, naquela Casa), que acrescenta 
e modifica dispositivos da Lei nn 5.010,- de 30 de maio 
de 1966, que organiza a Justiça Federal de Primeira Instân
cia e dá outras providências. 

6.2.3- Requerimentos 

- N• 320193, de autoria do Senador Josaphat Marinho, 
solicitãndo que seja considerada como licença autorizada 
os dias 2, e de 5 a 8 do corrente. Aprovado. 

- N9 321/93, de urgência, para o Projeto de Lei da 
Câmara n' 49193 (n' 3.671193, na Casa de origem), que 
dispõe sobre antecipação de reajuste de vencímentos e 
de soldos dos servidores civis e militares do_ Poder Exe
cutivo. 

6.2.4- Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Ofício n' S/34/93 (n" 166/93, na 
origem), do Governo do Estado de Mato Grosso, solici
tando autorização para que aquele Estado possa emitir 
Letras Financeiias - LFTE-~IT. para os fins que espe
cifiCa.-

6.3- ORDEM DO DIA 

Requerimento n-? 269/93, de autoria do Senador Ra
chid Saldanha Derzi, solicitando, nos termos regimentais, 
à tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara n'' 
7/91, com o Projeto de Lei do Senado n~ 43/92, por tratarem 
de matérias que versam sobre o m-esmo assunto. Aprovado. 

6.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n" 4919r(n" 3.671193, 
na Casa de oJ;igem), em regime de urgência, nos_ termos 
do -Requerimento n" 321/93. Aprovado, após parecer de 
Plenário ~avorável, tendo usado da palavra o Sr. Elcio 
Alvares. A sanção. 

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

6.4- ENCERRAMENTO 

7- RETIFICAÇÃO 

Ata da 269~ Sessão, realizãda em 7 -de dezeffibro de 
1992 

8- ATO DO PRESIDENTE 

N° 247, de 1993 

9- MESA DIRETORA 

10- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 

11 - COMPOSIÇÃO DAS COMiSSÕES PREMA· 
NENTES 

Ata da 45~ Sessão, em 19 de abril de 1993 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Júlio 
Campos e Rachid Saldanha Derzi 

' 

ÀS 11 HORAS, ACHAM.SR PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: . 

Affonso canlargo - Albano Franco - Alfredo Campos 
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Aureo 
Mello - Belo Parga - Beni V eras - Carlos De'C.àrli - C.arlos 
Patrocínio - César ·mas - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de 
Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu Carneiro 
- Div~ldo Suruagy :... Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Epitá· 
.cio · cafeteira • Espiridião Arnin - Eva Blay - Flaviano Melo 

- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson ca
rr.lêlta - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique 
Al!rieida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Sarai
va- Irapuan Costa Júnior -Jarbas Passari'nho- Joao calmon 
-Joao França -João Rocha -Jonas Pinheiro -Josaphal Ma
rinho- José Fogaça- José Rlcha- Júlio campos- Júnia Ma
cise- Jutahy Magalhães- Juvêncio Dias·- Lavoisier Maia
Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Làurival Baptista -
Lucfdio Portella - Luiz Alberto Oliveira - Mansueto de Lavor 
- Marco Maciel - Mário Covas- Marluce Pinto -Mauro Be-
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nevides- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin 
- Ney Maranhão - Ney_ Su€1S5una -~ O.ctacir Soar~s - Onofre 
Quinan - Pedro Simon - Pedro TclXetra - Rachtd Saldanha . 
Derzí - Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ru~ Bacelar- TeotO
nío Vilela Filho- Valmír Carripelo - Wílson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabal~os. 
O Sr. 1" Secretário--procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 86/93, de 31 de março último, comunicando a apro
vação das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n"' 18, de 1988 (n" 7.13-S/86, na Casa de origem), de iniciat~va 
do Presidente da República, que dispõe sobre as relaçoes 
de trabalho do Treinador Profissional de Futebol e dá outras 
providências. (Projeto enviãdo à sanção em 31 de março de 
1993.) . 

N'! 90193, de 31 de março último, comumcando a apro
vação da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n" 22, de 1990 (n''7.503/86, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza o Departamen~o 
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS. autarqma 
vinculada· ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, 
a doar imóvel que menciona, situado no Município de Icó, 
no Estado do Ceará. (Projeto enviado à sanção cm 31 de 
março de 1993.) ~ -

N~ 91/93, de 31 de março último, comunicand_o _ _a apro
vação da Emenda do Senado ao __ Projeto de Ld da Câmara 
n"17, de 1986 (n" 6.692/85, na Casa de origem), que dispõe 
sobre as unidades orgânicas das Indústrias Gráficas na Admi
nistração Federal e dá outras providências. (Projeto enviado 
à sanção em 31 de março de 1993.) 

N"' 92/93, de 31 de março último, comunicando a apro
vação das Emendas do Senado n~s 1 c 2 e a rejetção da de 
n• 3, ao Projeto de Lei da Câmara n" 110, de 1992 (n" 3.195/92, 
na origem), que dispõe sobre a cessão de servidores o~ empre
gados da administração direta, indireta ou fundaciOnal da 
União eleitos dirctores de entidades civis de caráter coope
rativo,' social ou esportivo, que congreguem os respectiv~s 
servidores c seus familiares a estas entidades c dá outras provi
dências. (Projeto enviado à sanção em 31 de março de 1993.) 

N·' 93193, de 31 de março último. comunicando a apro
vação do Projeto de Lei do Senado n·• 177, de 1989 (n•• 1.443/91, 
naquela Casa). de autoria do Senador Francisco Rollembl!rg. 
que acrescenta parágrafo ünico ao art. 399 da ~ci n" 3.?71, 
de 1" de janeiro de 1916- Código Civil. (Projeto env1ado 
à sanção cm 31 de março de 1993.) 

PARECERES 

PARECERN"13, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem no 128, de 1993 --do Senhor Presi-

dente da Repúblic-a, submetendo, à aprovação do Sena
do Federal, o nome do Sr. Dr. Francisco Urbano Araújo 
Filho, para compor o Triburial Superior do Trabalho. 

A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, em 
votação secreta realizada em 31-3-93. apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Magno Bacelar (em anexo a? 
parecer). sobre a Mensagem n·' 128. de 1993, do ScnhQr Pres_t-_ 
dente da República, opina pela aprovação da escolha do Se
nhor Dr. Francisco Urbano Araújo Filho, para exercera cargo 
de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante 
dos trabalhadores, no triénio de 1993 a 1996. 

Sala das Comissões, 31 de março de 1993. -Iram Sarai
"·a, Presidente - Magno Bacelar, Rcla~or """": Eva Blay -
Wilson Martins - Josaphat Marinho - Elcio Alvar_es - Ney 
SUasSuna :._ -Esperidião Amin- Francisco Rollemberg- José 
Fogaça - Alfredo Campos --João França - Carlos Patro
cínio. 

Relatório 
Relator: Senador Magno Bacelar 
Através de Mensagem n'' 117, de 11 de março de 1993, 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
à aprovação dos membros do Senado ,Federal a indicação 
do Sr. FRANCISCO URBANO ARAUJO FILHO para, na 
condição de representante dos trabalhadores e corno Suplente 
de Ministro Classista Temporário. compor o Tribunal Superior 
do Trabalho no triênio de 1993 a 1996. 

A indicação tem por fulcro o § 1". in fine, do art. 111 
da Constituição Federal. onde se assenta a exigência de apro
vação pelo Senado. 

Do Curriculum Vitae acostado à indicação cxtrai~se que 
o Sr: Francisco Urbano Araújo Filho nasceu a 12 de dezembro 
de 1941,_ contando. portanto, com mais de 35- e menos de 
65 anos de idade. com o que atende à exigência constitucional. 

Consta do Curriculum Vitae, que o indicado foi Presi
dente do Sindicado dos Trabalhadores Rurais de São Paulo 
do Potcngi, Rio Grande do Norte; Presidente da Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande 
do Norte, por duas vezes; Secretário-Geral da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, 
e membro cfetivo, representante da Contag, no Conselho 
Deliberativo da Região Nordeste -.Sudenc. 

Junto ao Conselho Diretor do Fundo de Participação 
Pis/PASEP (1989/1990) destacou-se como representante titu
lar dos participantes do Programa da Integração Social. 

No movimento sindical de trabalhadores rurais, parti~ 
cipou de eventos. simpósios c seminários ligados às suas ativi
dades sindicais, em defesa do trabalhador rural, tendo partici
pado da Conferência Sindical dos Trabalhadores da América 
Latina e do Caribe sobre a Dívida Externa, Cuba - Havana 
(1985) e como Delegado dos Trabalhadores na IX Reunião 
da Comissão de Trabalho nas Plantações- OIT- Genebra 
-Suíça (1989). 

Aos registros curriculares aqui resumidos devo acrescen
tar que o indicado é atualmente Presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG; 
o que_ ainda mais o credencia para o descll'!_r_~nho ~o cargo 
de suplente de Ministro Clãssista Teniporário do TribLmal 
Superior do Trabalho. 

é. o relatório. 
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I'ARECER N" 74, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o PLC n" 113, de 1992 (n" 2.453, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre .. a identifiM 
cação criminal pelo proces.so datiloscópico, a coleta e 
a utilização de informações para conhecimento e con
trole da criminalidade no País e dá outras providên
cias". 

Relator: Senador Carlos Patrocínio 
O projeto de lei ora soh exame nesta Comissão prescreve 

as formas c..l!! tratamento Je informações relativas à crimina
lidade no Bra:-;i\. 

2. Sohrdeva na proposição a reorganização e q direcio
narnento das infurmações. de que trata, que serão centralizadas 
no Instituto Nacional dç Identificação. 3. Por seu turno, 
c não de menor relevo para o tema, a administração pcniten· 
ciáriã também informará à4.uelc órgãO central de identificação 
sobre as condições de liberdade em que se encontra o senten
ciado. 

4 EmhL)ra sem referência di reta, na ementn ou no corpo 
do trahallw, Lf.UC scria dc todo üportuna. sené.lo imprescindlvcL 
o projeto busca também a regulaml.!ntação do dispositivo cons
titucional sobre a identifkação civil c sobre o acesso das pt::s
soas aos cadastros policiab de sc_us interesses. 

5. O assunto toca ponto nl.!vrálgico na Co_n~tituição (art. 
5", inciso L VIII): em que se_ assenta a identificação civil. Inohs
tante sua importância. o tema encontrou resistências -à sua 
rcgulamenta<;ão c acabou por sujeitar a foi-mição de comissão 
para rccxamin<i-lo. 

6. Serviu de substrato ao trabalho da pré-falada comis
são o próprio texto do PLC n"' Il3. de 19Y2 (n'" 2.453. de 
1991, na Casa de origem). e esta foi integrada por pessoas 
ligadas ao Ministério da Justiça, e, também. especificamente, 
ao Instituto Nacional de Identificação. com o objetivo precí
puo de ajustar o texto ao da Cunstituição, atendendo simulta
neamente a política dc controle de informação, nos âmbitos 
judiciários e policial. 

7. Desta maneira, o tcxt0 consubstanciado cm nova mi
nuta, produzido pela rekrida comissão a partir do PLC n" 
113, de 1992. foi submetido à___feição constitucional. desde 
a ementa - que. entendemos. deve fazer referência direta 
ao art. 5", inciso LVIII, Ja Constituição- até alcançar filigra
nas técnico~ jurídicas essenciais ao tratamento dessas informa
ções. Dentre essas filigranas, podemos clcncar: a) o comando 
sobre a competência judiciária (art. 2") para decidir quanto 
à identificação, ainda em curso o inquérito policial; I! b) exce
ções quanto à própria ide-ntificação (art. 3", incisos I a IV). 

8. Procedeu-se, igualmente, a alterações no art. 4", para 
excluir a comunicação nas hipóteses de queixas-crime, congre
gando ainda, cm forma de incisos, os fatos que devem ensejar 
tais comunicações e a forma de fazC-lo. 

9. Da revisão do texto oferecido pelo Ministério da Jus
tiça, cm consonância com -o Instituto Nacional de Identifi
cação, c rcelahorado por comissão formada para esse fim, 
chegamos à conclusão de que o projeto merece ser aprovado, 
com as alterações propostas na forma do seguíntC Substitutivo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'" 

SUBSTITUILVO 

• DE 1993 

Regulamenta o inciso LVIII do art. s~ da Constituição 
Federal, dispõe sobre a identificação criminal, a coleta 

e a utilização de informações para l·unhet:imento e con
trole da criminalidade e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
. ~rt. 1" A identificação criminal, a colcta e a utilização 

de mlormações policial ou judiciária, para conhecimento e 
controle da criminalidade, serão realizadas de conformidade 
com o dispo:.;to nesta Lei. 

Art. 2' No curso de inquérito polícia!. ou policial mili
tar. a _autoridade que o presidi i- ordenará a cole ta de dados 
sobre o fato delituoso, sua autoria c_vltima, encaminhando-os, 
imediatamente,ao Instituto Naciona_l de Identifíçaç_ão. -

§ 1" O indiciado não identificado civilmente. sempre
juízo das providencias referidas no caput, serásuhmetido à 
identificação criminal pelo processo datiloscópico. 

§ 2'' O civilmente identificado não será submetido a 
-identificação criminal, exccto 4uando: 

I- não comprovar essa condição no aw do indiciamento; 
II- houver fundada suspeita de falsificação ou adulte

ração do documento de identidade: 
III- o estado de conservação do documento apresentado 

impos·sihilitc a idcntifiCaçáO dc sCu pOrtador; - --- -
IV- condenado por sentença penal transitada em jul-

gado; . . . 
V- indiciado ou acusado pela prática de crim_e previste) 

como inafiancávcl pela Constituição Federal. 
§ 3" A condição de civilmente identificado provar-se-á 

_mediante a apresentação da carteira de identidade civiL expe
dida pelo~ órgãos oficiais de identificação, Ou da carteira de 
identidade de estrangeiros, emitida pelo Departamento de 
Polícia Federal. 

§ 4·• Quando o indiciado for civilmente identificado, 
uma cópia de seu documento de identidade será juntada aos 
autos e outra encaminhada ao Instituto Nacional de Identifi
cação, com as informações referidas no caput deste artigo. 

§ s~ No caso de ação penaL iniciada por denúncia do 
Ministt!rio Público, independentemente de inquérito polícia!, 
ou policial militar, as providências de que trata este artigo 
competem ao juiz do feito. 

Art. 3'' A autoridade judiciária competente informará 
ao Instituto Nacional de Identificação, quando OC:oi-rer: 

I- distribuição de inquérito ou processo; 
II --sentença penal transitada em julgado; 
III- qualquer das situações previstas nos incisos I, II 

e III, letras d e e, do art. 66. da Lei n'' 7.210, de 11 de 
julho de I984; 

IV- reabilitação; 
V- morte do acusado. 
Art. 4'.> A administração penüendáfia-ínf0rmar3 ao Iris

tituto Nacional de Identificação o recolhimento, a soltura, 
a fuga. a recaptura ou falecimento do sentenciado. 

Art. 5o Em atestado ou certidões, ressalvada a requi
sição para instrução de inquérito policial ou ação penal, não 
constarão: 

I- inquéritos ou processos em andamento; 
II- inquéritos ou processo~ arquivados ou trancados; 
III- condenações com suspensão condicional. ou quan-

do cumprida ou extinta a pena; 
IV- processos em que o réu for absolvido. 
Parágrafo único. A proibição referida no item I deste _ 

artigo não se aplica quando se tratar dos crimes a qUe faz 
referência o art. 2", § 2~, item V, desta lei. 
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Art. 6" Fica assegurado o acesso das pessoas registradas 
em cadastros_ crim-i!'lais, para requerimento de inteiro teor 
das inforiTiaÇões- neles contidas, inclusive para correçáo de 
erros ou falhas constatados nos registros. 

Art. 7'' O Po.der Executivo, no prazo de- 60 (sessenta) 
dias, criará um cadastro nacional de informações criminais, 
com a finalidade de auxiliar na prevenção- e repress-ão da 
criminalidade. 

Art. 8" Esta lei entra t.!m vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9" Revogam-se as disposições em_ contrário. 
Sala das Comissões, 31 de março de 1993.- iram Sarai~ 

va, Presidente - Carlos Patrocínio, Relator - Eva Bla}' -
Francisco Rollembçrg -_José. Fogaça - Alfredo Campos -
Ney Suassuna - Elcio Alvares - Wilson Martins - João 
França- Magno Bacelar- Esperidião Amin, Josaphat Mari
nho - Pedro Teixeira. 

PARECER N• 75, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ J JS/92 (Projeto 
de Lei n" 5.579~8, de 1990, na Câmara dos Deputados, 
que "dispõe sobre a aplicação, nos Tribunais de Justiça 
e nos Tribunais Regionais Federais, das normas da Lei 
n~ 8.038, de 28 de maio de 1990, sobre ações penais 
originárias''. 

<Do Deputado Nelson Jobim) 

Relator: Senador José Fogaça 
Perante esta Comissão de Constituição, Jus_üça c Cidada

nia, vem a exame o presente Projeto de Lci da Câmara n" 
II8/92 (Projeto de Lei tr' 5.579-B, de IY90, na Câmara dos 
Deputados, que ~·_dispôc sobr~ a aplicação, nos Tribunais de 
Justiça c nos Tribunais Rcgionais Federais, das normas Ja 
Lei n'' 8.03H, de :2H <le_ maio de 1990, sobre açõcs penais origi
nárias". 

A proposta legislativa sob exame pretende estender as 
normas dos artigos 1" a 12 da Lei n" 8.03R, de 1990, aos 
Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal c aos 
Tribunais Regionais Federais. com a conseqüente revogação 
da legislação processual que não lhe ê: compatível, o Título 
III. do Livro II, do Código de Processo Penal. 

O Projeto vísa a compatibilizar o procedimento da ação 
penal na competência originária dos tribunais ao novo texto 
constitucional, o que acarretará no aperfeiçoamento do siste
ma processual brasileiro. 

A dinamização dos feitos c a maior celeridade proccssltal, 
como decorrêncía da adoção do projeto ora examinado, são 
da mesma forma benéficos aos interesses gerais de ordem 
pública. Ademais, as normas procedimentais rcfcrentt:::s as 
ações penais originárias, de competência do STF e do STJ. 
deverão ser estendidas aos Trihunais Regionais Federais e 
aos Trihunais de Justiça, com esta uniformização cons.tituin
do~se em importante apcrf~içoament<! jurídico-Processual. 

considerada a natureza de matéria, não há que se vislum
brar qualquer incOnstitucionalidade, ::.endo ainda o presente 
proJeto totalmente dotado de juridicidadc c de boa técnica 
legislativa, pelo que somos pela sua aprovação,- ·nos termos 
do presente projeto._ 

Sala das Comissões, 31 de março de 1993.- Iram Sarai
va, Presidente - Esperidião,Amin, Relator -João França 
- Wilson Martins - Elcio Alvares- Josaphat Marinho -

Alfredo Campos - Magno Bacelar - Epitácio Cafeteira -
Pedro Simon - Eva Blay. 

PARECER N• 76, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Ofíçio "'S" nn 2, de 1992, do Sr. Ministro Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, solicitando licença 
prévia do Senado Federal para que aquela augusta Corte 
possa processar o Senador Esperidião Amin Helou Fi
lho, em l'irtude da imunidade processual de que goza 
o referido parlamentar, nos termos do § ]" do art. 53 
da Constituição Federal. 

Relator: Senador Wilson Martins 
Vem a exame desta Comissão o Ofício "S" n" 2, de 1992, 

do Supremo Tribunal Federal, em que o seu Presidente. Minis
tro Sydney Sanches. solicita a licença prévia do Senado Federal 
a que alude aquela Augusta Corte para processar criminal
mente o Senador Esperidião Amin. cm face da denúncia con
tra o mesmo formulada pelo Ministério Público de Santa Cata
rina, perante a 2• Vara Criminal de Florianópolis, em 10 de 
setembro de 1990~ por delito de impresa, figurando como 
vítima o Procurador-Geral da Justiça de Santa Catarina, Hipó
lito_Luiz Piazza. 

A Constituição confere ao Supremo Trihunal Federal, 
em seu art. 102, inc. 1. compdência para processar e julgar, 
originalmente, os membros do Congresso Nacional. 

Estatui. ainda, no supracitado no art. 53,§ 1", a necessi
dade de licença para proce~sá-tos criminalmente. 

Os crimes imputados ao_ denunciado estão capitulados 
nos arts. ::w e 21, c/c o art. 23, inc. II, da_ Lei n" 5.250, de 
9 de fevereiro de 1967, kndo em vista os fatos narrados na 
peça inicial cm que o então candidato ao Senado, Sr. Esperi
dião Amin Hclou Filho ~ rcsponsahilizado por ter assacado 
por int~rmédio da imprensa escrita contra honra do Sr. Hipó
lito Luiz Piazza. Procurador-Geral da justiça do Estado de 
Santa Catarina, acusando-o, di reta e frontalmente, de prevari
cação. por não haver processado criminalmente o Sr. Valdir 
Colatto, então suplente de Deputado Federal, por aquela Uni
dade da Federação. envolvido, por conclusão de Comissão 
Parlamentar de Inquérito instaurado pela Assembléia Legis
lativa do Estado de Santa Catarina, em irregularidades em 
detrimc;nto Jo p<llrimônio púhlico estaduaL 

Confirmada posteriormenk a eleição para o Senado Fe
deral do Sr. Esperidião Amin Helou Filho nas eleições de 
3 de outuhro de 1990, tendo sido diplomado em 23 do mesmo 
mês, foram os autos ~o_proces~o encaminhado ao Supremo 
Trihuna( Federal com pctente. ante a circunstância supra, para 
conhecer o mesmo, tendo o Procurador-Geral da Rcpúhlica, 
quando lhe foi concedida vi~ta da matéria ratificado e subscrito 
em todos os seus termos a denúncia do Ministério Público 
de Santa Catarina. 

Em 12 de março do corrente ano o Senador Esperidião 
Amin, tomando conhecimento dos termos do Ofício em apre
ço. oriundo do Supremo Tribunal Federal, dirigiu ao Presi~ 
dente desta Casa. o Senador Mauro Benevidcs, uma carta 
em que solicita oportunidade de pedir aos seus pares a conces
são de licença prévia em questão a fim de ser dado prosst.!gui
menro ao processo respectivo. 

Na mesma data, ainda, encaminhou GXpedientc ao Presi~ 
dente desta Comissão, o Senador Nelson Carneiro, pedindo 
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a anexação da supracitada cana ao processado. sobre o qual 
ora nos manifestamos. 

A imunidade parlamentar é assegurada pela Lei Maior 
aos Diplomados pela Justiça Eleitoral, em face das peculia
ridades das funções públicas pelo~ mesmos exercidos. __ 

Pode-se, à primeira vista, considerá-la direito subjetivo 
dos parlamentares. Porém, convém notar que a imunidade 
parlamentar tem em vista assegurar a participação democrá
tica do povo no Governo, independente e plena, por inter
médio de seus representantes no Congresso Nacional. Por 
isso mesmo, não pndern estes últimos ser tolhidos na liberdade 
do exercício do mandato parlamentar. por suas opiniões. pala
vras e votos. Como o interesse juridicamente tutelado se con
funde com a própria instituição legislativa, entendemos ser 
inadmissível a renúncia das imunidades parlamenwres. 

Pedro Aleixo, cm determinado trecho de sua obra intitu
lada ''Imunidades Parlamentares", considera que "a boa dou
trina sempre foi a de que, exatamentc porque não se trata 
de privilégio pessoal, não tem o parlamentar a faculdade de 
abrir mão da autorização de sua Câmara, para ser preso, 
mantido na prisão, no caso de flagrantt: delito por crime ina
fiançávcl, ou processado criminalmente", concluindo, ao finaL 
que a imunidade pertence à Câmara, não sendo dado a nin
guém o direito de renunciar ao que não é_seu. 

Ainda a nos socorrer, podemos citar Alcino Pinto Falcão, 
que reconhece haver a doutrina melhor recebido o entendi
mento "de que o destinatário imediato do instituto é a própria 
Câmara interessada e não o seu membro, mero beneficiário, 
nos destinatário mcdiatu, E 4Ue, por issO mesmo. os princípios 
informadores do instituto e consagrados nos textos não admi
tem a renúncia à iinunídade. Para sustentar a sua tese, coinci
dente com a nossa, Alcino Pinto Falcão transcreve, ainda, 
o entendimento a respeito da questão das imunidades, emiti
das pelos doutrinadores alemães Gregor Geller e Kurt Kleina
rahn, segundou qual "o consentimento da Câmara não pode 
através da renúncia da imunidade por parte do deputado ser 
suprido, uma vez que a imuriidade não é nenhum privilégio 
do deputado, mas um dircito-proteç-ão- da Casa. A vontade 
do deputado interessado é juridicamente irrelevante (unbeach
tlich) (grido nosso). Citarido o professor germânico Theodor 
Maunz, o mesmo autor traz-nos a seguinte lição: "A imuni
dade é um privilégio do Parlamento, não um direito dos depu
tados. Não cabe, pois, nenhuma renúncia do deputado sobre 
a imunidade, mas também nenhum direito a exigir que o 
Parlamento não a suspenda''. Nesse particular, revela-se muito 
conSistente o argumento da irrenundabilidade da imunidade 
parlamentar, visto que não haverá de ser considerado pela 
Câmara a qual compete manifestar-se sobr·e a licenÇa, o apélo 
no sentido contrário, com vistas à denegaç~_o do pedido. 

Releva notar, por fim, que pouquíssimos foram os legisla
dores-constituintes no Estado Moderno que divorciaram-se 
da técnica, sendo raros os casos de Constituições que tolera 
a disponibilidade da imunidade por parte do parlamentar inte
ressado, violando os princípios em que se baseia o próprio 
instituto. 

Em conclusão, a nossa opinião, a par da utilização do 
direito consuetudinário como fonte do direito escrito, nos 
aponta o caminho do indeferimento da licença solicitada. 

Sala das Comissões, 31 de março de 1993. -Iram Sarai~ 
va, Presidente- Wilson Martins, Relator -Carlos Patrocínio 
- Ney Suassuna- Francisco Rollemberg- Epitácio Cafeteira 

-Alfredo Campos- João França- EvaBiay- ÉlcioÁivares 
~ José Fogaça - Josaphat Marinho - Esperidião Amin -
(A hstenção). 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O Ex
pediente (ido vai à publicação. 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 292, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicitamos a Voss;:l Excelência 

a prorrogação por niais 90 (noventa) dias, do prazo da Comis
são Parlamentar de _Inquérito destinada a h Investigar a situa-
ção atual da evasão fiscal no Paísn. _ · __ _ 

Sala das Comissões, 25 de março de 1993·. - Senador , 
Ronan Tito - Senador Levy Dias - Senador Garibaldi A. 
Filho - Senador Alfredo Campos --Senador Júlio Campos 
- Senador Aluízio Bezerra - Senador Ruy Bacelar- Sena
dor Moisés Abrão - Senador Nelson Wedekin - Senador 
Ney Maranhão- Senador Aureo Mello - Senador Henrique 
Almeida- Senador Cesar Pias--:- S~nador Jutahy Magalhães 
- Senador Cid Saboia de Carvalho - -Senador_ Beni Veras 
--Senador Gerson Camata- Senador Flaviano Me~o- Sena-
doi PedrQ Simon - Senador J_uvêncio Dias_- Senador João 
Calmou - Senador Jonas Pinheiro - Senador Iram Saraiva 
- Senador Esperidião Amin - Senador Affonso Camargo 
- Senador Magno Bacelar - Senador Wilson Martins -
Senador Álvaro Pacheco. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O re
querimento lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
19 Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 293, DE 1993 

Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, 
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, no 
período de 7 a 11 de abril próximo. 

Sala das Sessões, 31 de março de 1993. -Senador Divaldo 
Suruagy. 

REQUERIMENTO N• 294, DE 1993 

Senhor Presidente: 
Requeiro -nos termos do art.-43~-inciso II, do Regimento 

Interno, que sejam considerados como licença autorizada os 
dias 1•, 5, 8. 9, 12, JS. 19, 22, 23, 24, 25, 26 do corrente 
mês, em que tive q_ue me ausent~! dos trabalhos d~sta Casa. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
Sala das Sessões, 19 de abril de 1993. - SeD.ador Wilson 

Martins. 

REQUERIMENTO N• 295, DE 1993 

Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, 
requeiro sejam considerados como licenç;:t ª·utorizada os dias 
2, 5, 8, 12, 17, 19, 22. 23, 25~ 26, 29 e 30 do corrente m~s. 
quando estive ausente dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 1' de abril de 1993. -Senador Carlos 
De'Carli. 
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REQUERIMENTO N• 296, DE 1993 

Nos termos do art. 43, inciso II. do Regimento Interno, 
requeiro sejam considerados como licença autorizada os dias 
1", 2, 5, 8. 12. 15, IY. 22 a 26 c 29 do _mês em curso. 

Sala das $~ssões. 1" d~ abril de 1993~ .- Senador Divaldo 
Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Ficam 
concedidas as licenças solicitadas, nos termos do art. 43,_inciso 
II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. J·• Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 40, DE I993'C0MPLEMENTAR 

Revoga o § 4~ do art. 38 da Lei n" 4.595, de 31 
de dezembro de 1964. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica revogado o§ 4'' d_o art. 3R da L~i n" 4.5t)5, 

de 31 de dezembro de 1964. 
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data 9t!' sua puhli-

cação. 
Justificação 

A Comissão de Consti~uição. 1 us_tiça e Cicfadania do Sena· 
do Federal,_ mediante o Parecer de n" 173. de l<.J'iO, cujo R~ la· 
tor foi o nobre Seit3dor Jutahy Magalhães, respondendo a 
consulta formulada pelo Presidente da Casa, exarou decisão 
no sentido da derrogação do§ 4" do .art. 38 da Lei n" 4.595/64, 
em razão da previsão normativa insculplda -no § J·• do art. 
50 da novel_Carta Magna brasileira, coinbinado com as dispo
sições contidas nos arts. 48, caput, 49, X, 51. III e IV. e 
52, XII e XIII. 

A Lei n" 4.595L64 dispõe sohrc o Sistema Financeiro Na~ 
cional e prevê, em seu art. 38, o seguinte: 

"Art. 38. As instituições financeiras conserva· 
rão sigilo em suas operações ati v as e passivas e serviços 
prestados. 

§ 2o O BancO Central do Brasil e as instüuiçõês 
finan-ceiras públicaS pfCstarão informações ·ao_Podcr 
Legislativo, podendo, havendo relevantes motivos, so
licitar sejam mantidas em reserva ou sigilo. 

§ 3" As Comissões Parlamentares de Inquérito, 
no exercício da competência constitucional e legal, de 
ampla investigação (art. 53 da Constituição Fe-deral 
e Lei n• 1.579, de 18 de março de 1952), obterão as 
informações que necessitarem das instituições finan~ 
ceiras, inclusive através do Banco Ceritral do Brasil. 

§ 4\' Os pedidos de informações a que se referem 
os §§ 2" e 3~ deste artigo deverão ser aprovados pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Fede
ral c, quando se tratar de Comissão Parlamentar de 
Inquérito, pela maioria-ãbsoluta dos seus membros." 

O alentado Parecer da CCJ fundamenta-se na compe
tência privativa das duas Casas do _Congresso Nacional para 
elaborar seus regimentos internos, os quais- dispõem sobre 
o processo legislativo relativo aos pedidos de informação. não 
sendo, destarte, matéria de lei strictu sensu, mas de lei lato 
senso, isto é, norma interna das Casas. -

Nessa linha de raciocínio é asseverado no Parecer da 
CCJ: 

··oesrarte~ parece~ nos mcridi<:~namcntl.,' .claro que. 
na ausência de norma con~titucional ,.:xprcssa confl!· 
rind_o competência à lei ordinária para disciplinar o 
proce-sso de fiscalização parlamentar dos ato~ execu· 
tivos (a exemplo do que existiu entre nós a partir da 
Emenda Constitucional n" 17, de 1%5, até a_ Consti
tuição Federal de 1969}, cahe ... exclusivamcnte,.a cada_ 
Casa do Congresso Nacional fixar a::. regras procedi· 
mcntai:.. de.compcténcia e de quorum que julgar apro-
priadas." · 

E conclui afirmando: 
"Ante o exposto. opinamos no Sentido de -que a 

consulta seja respondida da seguintt!' forma: 
a) o Senado Federal, no legitimo exerCício da sua 

competência consGtucional (art~. 49. inciso X, c 52. 
inciso~ XII e XIII). disciplinou. no seu Regimento ln
terno (art. 215 c seguintes) de forma exaustiva e cxclu
dcnte de qualquer outra norma de natureza diversa. 
a questão do processamento parlamentar do~ pedido~ 
de informaçãO. inclusive no particular da competência 
dcliherativa e do quorum para votação; 

b) o preceituado no § 4"' do arr. 38 da Li.!i n"' 
4.5(-.iS/64 encontra-se derrogado a partir da ~upervc
niência do disposto nos arts. 215, inciso I. _e 216. inciso 
III. do Regimcilfo lnkrno. 

Visando a conferir efeitos normativos gerai~ à decisão 
do Parecer n" 173/90, da Comissão Q_c Con.5.titui_ção. Justiça 
e Cidadania, evitandO, dessa forma. a rcitcfação. pelO Poder 
Executivo, da enganosa e falha interpretação da Lei n·' 
4.595/64 (§ 4" do art. 38) frente :i novo _ordem constitucional 
brasileira, elaboramos o presente projeto dt.:_lci complemen
tar, revogatório do § 4" do art. 38 da Lei n" 4.595/64. 

Utilizamos a espécie de projeto de lei complementar. 
para a revogação do dispositivo da Lei n" 4.595/64:-em razão 
do fato de ter sido. esta. recepcionada pela Carta de 1988 
Como lei complementar, por força do estabelecido no art. 
163 do texto constitucional. Dessarte, a alteração que lhe 
for oferecida deverá ser- ni.ediantc prOjeto de lei complerrlen· 
ta r. 

Certos de contarmos com a compreensão dos no!Jres cole· 
gas no tocante ao alcance desta proposição. submetcmo·la 
ao crivo e aprovação do Congresso Nacional. 

Sala das Sessôes, 1·' de abril de 1993. -Senador Garibaldi 
Alves. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a polític-a e as instituições monetárias, 
bancárias e creditícias. Cria o Conselho Monetário Na
cional e dá outras providências. 

Art. 38. As instituições financeiras conservarão Sigilo 
em suas operações ativas e passívas e serviços-pr"eSüidos. 

§ 4~' Os pedidos de informações a que se referem os 
§§ 2~' e 3~ deste artigo deverão ser aprovados pelo Plenário 
da Câmara dos Deputados ou do Senado FederaLe. quando 
se tratar de Comissão Parlamentar de Inquérito, pela maioria 
absoluta de seus membros. 
.............................................. ~~···· ... --~- ............. '·~··· ~·. 

tA Comissão de Assuntos Econômicos) 
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O SR. PRESIDENTE I Rachiu Saldanha Dcrzi)- O pro· 
jetu lido ;.;~d publiL:adu c rcmetiJo à comissão competente. 

Sobre a mesa, comunicaç<'.ics que serão lidas pelo sr. 
1' Secretário. 

São lidas as seguinte~: 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra d_l!: di_rigir-me n V. Ex' para comunicar~lhe, 

nos termos do dispo:-.to no art. Jl.). alínea a, Jo Rcgimcntó 
Inkrno. que me ausentarei dos trabalhos da Casa~ para hrew 
viagem ao estrangeiro, c_m caráter particular, no pt.:ríodo de 
2 a 10 de ahril do corrente_ ano. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex·' protestos 
de alta estima e distinto apreço. 

Brasília, 30 de março de l<.J<.Jl- Senador João Rocha. 

Em 31 de março de 1W3 
Senhor Presidcnt<::: 
Te_nho a honra de comunicar a Vossa Excelência que. 

de acordo com o disposto no art. 39; alínea a, do Regimento 
Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa, para hrcvc 
viagem ao estrangeiro. em car_ákr particular.--nó período de 
7 a 11 de abril prüxirno. 

Atenciosas saudações.- S_enador Divaldo Suruag_J'. 

O SR. PRESIDENTE ( Rachid Saldanha Dcrzi)- O expc· 
diente tido vai à publicação. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão_Jidos pelo Sr. 
1" Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO J\• 297, DE 1993 

Requeiro. nos termos dos arts. 50, § 2\ da Constituição 
FederaL 215 e 216 Jo Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas à Excelentíssima Senhora Ministra-Chefe 
da Secretaria de Planl.!jarnento, Orçamento c Cooi"d!.!nação 
as seguintes inforrnaçõcs: 

1 -quais os valores dos financiamentos concedidos pelo 
Banco Nacional de Dt:scnvolvimento Económico c. Social, 
a qualquer título, a empresas industriais, com pré~ fixação de 
correção monetária, de 1970 att! esta data; 

2- quais as empresas beneficiárias dos fíiúlnciamentos 
mencionados no item anterior ç os respectivos valores~ 

3- quais os índices de correção monetária à época de 
cada operação a que_ se refere o item 2. aplicados em outras 
operações de financiamento. diversas daquelas ali referidas. 

Justificação 

Os dados solicífados no presente requerimento são de 
grande utilidade para que se procedo uma análise preciosa 
da atuação do BNDES nas últimas duas décadas. 

Por outro lado, são eles de suma importância para que 
se promova um controle efetivo da referida institui_ção, a pOnto 
de se acompanhar as suas ações durante o período supracitado. 
com o intuito de se verificar se o Banco em questão desempe
nhou regularmente as funções para o~ quais foi criado. 

Trata~se, pois, de matéria atincnte à competência fiscali~ 
zadora desta Casa do Congresso Nacional, cons?antc precei~ 
tua o inciso X do art. 49 da Constituição Federal. 

Sala das Sessões, 1" de abril de 1993.- Senador Gilberto 
Miranda. 

r A COmissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N" 298, DE 1993 

ReLJuciro. nos termos dos arts. 50.§ 2··. da_ Constituição 
Federal, :215 e 2ló do Regimento lnt~rno_do S~nado Federal. 
sejam solicitada~ à Excelentíssima Senhora Mini~tra-Chet'L:· 
da Secrt::taria da AJmfnistração Federal a_s seguintes infor
mações: 
- -Considerando a declaração de inconstitucionalidade. 
por parte do SuPremo Tribunal Ft:-deral. do tli::.positivo legal 
que elev<h'a o percentual das contrihuiçõt.::~ devidas pelos servi
dore.s público~ para o Fundo de Scguridatlc (art. 9" Ja_ Lei 
n" X.l62, de }1.)91). c considerando. ainda~ que os tribunais 
federais têm autorizado essas d!.!vohiÇJ.ks __ acr'escidas de com::
ção monet•iria, mediante tlccisõcs administrativas. intlaga-se: 

1 -que providências foram adotadas pelo Poder Execu
tivo no sentido tle proceder_ à devolução das quantias reco-
lhidas a maior pelos st:-rviJores? · 

2- no caso de devolução seria· ela a<.:Te..<;Cida de cbrrt.::ção 
mone-tária. a exemplo do que foi autorizado pelo Potler Judi
ciário? 

Justificação 

A presente proposição tem por objetivo a ohtenção de 
informações acerca Jo procedimento a ser adotado pelo Poder 
Executivo no que diz respeito à ::.ua intenção d"e devolver 
aos servidores púhlicos a parCela que Tora recolhida: a maior 
de suas remunerações em face de decisão judicial emanada 
pClO CgrégiO Sup"eriorTrihunal FederaL. declarando a inconsti~ 
tucionalidade de dispositivo legal que elevou o percentual 
das contribuições devidas pelos servidores púhlicos para o 
Fundo de Scgufidade. 

Tendo em vis~a 4uc, me:di'ante decisOes adminístrã.tivas. 
os tribunais federais têm procedido à mencionada devolução, 
acrescida de correção monetária, entendemos de suma impor
tância que o Poder Executivo esdare·ça a esta Casa os motivos 
pelos quais não determinou. ainda, a devolução de valores 
que não lhe pertencem. 

O presente requerimento. por outro lado, acha-se arrima
do no que preceitua o inciso X do art. 49 da Constituição 
Federal. bem co_mo nos arts. 5_0, § 2". da mesma Carta M\lgna. 
e 216, inciso I. do Regimento Interno do Senado Federal. 

-Sala das Sessões. 1 ''de abril de 1993. -Senador Gilberto 
Miranda. 

r A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 299, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50 e 49, inciso X, da 
ConstituiÇão Federal, combinados com o artigo 216 do Regi
mento Interno sejam prestadas pelo Ministro da Fazenda as 
seguintes informações relativas a Datamec S!A Sistemas e 
Processamento de Dados: 

Em reunião realizada no dia 3 de dezembro de 1992, 
publicada no DO do Estado do Rio de Janeiro, do dia 2 
de fevereiro de 1993, o Conselho de Administração da Data~ 
mec S/ A determinou que fosse apresentado, dentro de trínta 
dias, propoSta que entre outras providências contemplasse 
a redução, prazo de 180 dias (máximo), do número de Centros 
de Processamento de Dados regionaJs mantendo apenas os 
do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, com a conse
qüente extinção das respectivas estruturas administrativas. -

1. Em face desta situação, solicitamos, no âmbito deste 
_Ministério, os seguintes esclarecimentos: 
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a) Qual a providência adotada pCia dircç3.o da empresa 

quanto a redução de CPD e "extinção das respectivas estruM 
turas administrativas''? 

b) Qual o destino proposto para as instalações- físicas, 
equipamentos c recursos humanos de Recife, Salvador, CuriM
tiba, Distrito Feder""l e Porto Alegre? 

c) Existe projeção do número_ de dernissôes a s_erem efe
tuadas cm virtude da deliberação acima referenCiada? Existem 
recursos financeiros para efetuar as resCisões Corifratuais? Re
lacionar a projeção de demissões por cada regional atin_gida 
e o valor previsto para as rescisões. A Datamec S/A tem 
algum ·passivo trabalhista? Em caso afirmativo, detalhar a 
sua origem e valor. __ -

b) Existe contrato de parceria comercial entre-a empresa 
Datamec S/A e a IBM? Em casO affrm-ativS;·enVlar-Cópia 
de todos os contratos~ No minar os diretores respoilSáveis Pelos 
referidos contratos. Quais us Clientes .que a Dã.tatTiec conse
guiu graç~:s ~esses contratos"?_ - __ _ --- - _ 

d) Existem estudos de redução de custostampli"ação de 
participaçãO no mercado como alternativas a uma provável 
extinção de regionais decorrente das determin_ações do CanseM 
lho de Admin"íS:traçâo da Datamec? - -

e) Existe deliberação do Conselho de Administração da 
patamec para a empresa ampliar a sua receita em mais 50% 
com-prestação de serviços a outros clientes? Se positivo, enviar 
cópia da recomendação~ 

2. Ainda em relação ao tema, solicito que sejam presta
das as informações que se seguem: 

a) Cópia do estatuto da Datamec S/ A Sistemas e Proces
samento de Dados. 

b) Relacionar os clientes da Datamec que compram, lo
cam e efetuam outras operações comerciais diretamente rela
cionadas ao papel da empresa enquanto revendedora de proM 
dutos IBM, com a configuração dos equipamentos e software 
comercializados. 

c) Existe contrato de fornecimento de equipamentos 
IBM entre a Datamec c a CEF? Em caso afirmativo, enViãf 
cópia do referido contrato. 

d) A Datamec continua como· fornecedora de equipa
mentos IBM para a CEF? em Caso positivo qual o volume 
de equipamentos locados? Qual a configuração dos equipa
mentos locados? Qual o valor total e a duração do- contrato 
em vigor? - Remeter cópia do contrato. 

e) Houve devolução de equipamentos locados pela Data
mec à Caíxa Económica Federal? Qual o volume de equipa
mentos devolvidos? Qual a configuração? Qual o valor da 
locação dos equipamentos devolvidos? Qual o destino desse 
equipamento na Datamec? Qual o custo dessa devolução para 
a Datamec? -

t) Cópia da fatura apresentada pela Dararnec à CEF, 
em maio/92, referente a locação de equipamentos IBM, e 
que teve o seu pagamento suspenso por falta de contrato 
específico, conforme denúncia contida no jornal Fenae Notí-
cias número 68-agost/92. -

g) A empresa Datamcc_S/ A necessíta de autorização da 
Caixa Económica Federal ou do Conselho de Administração 
da própria empresa para celebrar contratos de natureza idên
tica ao existente com a IBM?- Em caso poSitivo, responder 
se a Datamec recebeu autorização para firmar tal contrato. 
Apresentar cópia da autorização. 

h) Relacionar todas as Consultarias, Assessorias e Pres
tadoras de Serviços com os quais a Datamec SJA mãntérrt 

vínculos colnerciais para atender às suas necessidades, relacío~ 
nando, as da área de informática com os sistemaS para os 
quais prestam serviços. · · 

i) É verdadeiro que a empresa Método Organi_zação c 
Planejamento de Sistemas, empresas prestadoras de serviços 
à Datamec,em algumas situações ocupa instalações físicas da 
Datamec S/A, utiliza-se dos equipamentos da Contratante 
para entrada de dados, bem como material permanente, tendo 
o seu departamento de pessoal nas dependências da Datamec 
'J?rasília, chegando a sittJaçôes cm _que as instalações físicas 
da Método são custeadas pela Datamec b_em corno toda a 
infra-estrutura? Em caso afirmativo, justificar. 

j) Quando foi realizada a última licitação na qual a Méto
do habilitou-se a continuar prestando serviços a Datamec? 
Nominã.r as demais empresas que concorreram. Cópia do edi
tal e do contrato firmado com a Método. 

I) A empresa Montreal Informâtica presta serviço para 
a JYitamec? Qual o tipo do serviço prestado? Em 'dlSO afirma
tivo enviar cópia do edital e do contrato. 

m) Apresentar cópia de documento da Unisys em que 
essa afirma não possuir eqUipamentos para fornecer â Data
mec para que a mesma proCesse em suas instalações os serviços 
do Ministério do Trabalho. 

Justificação 

Tendo em vista a decisão do Conselho de Administração 
da Datamec S/A, tomada em 3 de dezembro de 1992, que 
deliberou pela extinção de cinco Centros de Processamento 
de Dados Regionais, nos Estados de Pernambuco, Bahia, 
Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul e -em face das 
irregularidades denunciadas à Fenadados, tais como o con
trato firmado entre a Datamec e a IBM para repasse de equipa
mentos junto a CEF, Datamec e Montreal Informática para 
processamento de serviços do Ministério do Trabalho, DataM 
mec e Método Organização e Planejamento de Sistemas na 
qualidade de consultaria e prestação de serviços. AS informa
ções aqui requeridas são de grande importância. poiS"perrtü
tirâo ao Senado exercer em plenitude as suas atribuições cons
titucionais. 

Sala das Sessões, I" de abril de 1993,- Senador Eduardo 
Suplicy. · · ·· · · ·· · 

(À Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 300, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50 e 49, inciso X, da 
Constituição Federal, combinados com o artigo 216 do Regi
mento Interno sejam prestadas pelo Ministro da Fazenda as 
seguintes informações, relativas a Caixa Económica Federal: 

1. Possui a Caixa Económica Federal um Plaflo Diretor 
de Informática? Qual dos --documentos .. A Informática na 
CEF: Macroavaliação e recomendações", da Sinfor, de fevc
reiro/91, ou "evolução da informática CEF- plano de me
tas". de autoria e data d_esconhecidas, deve ser considerado 
o Plano Diretbr de Informática? 

2. Durante o" período em que a Interbank. prestou servi
ços de consultaria à CEF. esta consultaria apresentou algum
Plano Diretor de Informática para a CEF? Em caso afirmativo, 
apresentar cópia. 

3. O documento intitulado "A Informática na CEF: Ma
croavaliação e Recomendações", da Sinfor, recomenda em 
sua 11. 20 que a CEF assuma rodos os sistemas voltados para 
a Caixa, exceção feita ao sistema de loterias, que pOr ·sua 
simplicidade operacional já se encontra voltado para o usuário 



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO :>!ACIONAL (Scç:lo li) Sexta_-ft:·ira 2 _2X79-

final. Pretende com isso a Caixa Econômica Federal assumir 
a responsabilidade por toda a sua área de informática, proces
sando, desenvolvendo e agindo na automação dos_seus servi-
ços? - -

4. Qual a atual estrutura do Departamento ou St::tor res
ponsável pela informática da CEF, discrltninando-se inclusive 
o Plano de Carreira específico (PCS), número de profission-aís-
enquadrados no Plano de Carreira, qualificação dOS pfofiS~ 

sionais e alocação? 
5. Quais os sistemas inteiramen[e desenvolvidoS e prO

cessados pela CEF? Quais os sistemas desenvolvidos por ter
ceiros e assumidos pela CEF? Quais as "cC:msúltbfíãS a-serviÇO 
da CEF para atender os sistemas hoje processados, relacionar 
consultoria/sistema? 

6. No documento intitulado "Evolução da Informática 
CEF - Plano de Metas•-• - autoria desconhecida, qual a 
metodologia utilizada pela CEF para identificar os recursos 
humanos, financeiros e de equipamentos, levando-se em cOnta 
as diferentes etapas do desenvolvimento de cada projeto? 
Quais os prazos de cada etapa? Quais as prioridades de cada 
projeto? Foram feitas as anáfises de dãdos p-arã definir as 
bases de dados necessários para os sistemas definidos no docu
mento "Evolução da Informática CEF- Plano de Metas"? 
Apresentá-las. 

7. Qual a metodologia para planejamento de capacidade 
utilizada pela CEF e qual a demanda de: memória, disco. 
transações on~line, horas de CPU, horas de 110, no período 
de dois anos atrás, na atualidadc e qual a previsão para os 
próximos cinco anos? 

8. Qual a configuração dos equipamentos de grande, mé
dio e pequeno porte e periféricos da CEF nos seguintes perío
dos: dois anos atrás, na atualidade e previsão para os próximos 
cinco anos? 

9. Considerando que ambos os documentos que retratam 
a informática da CEF_admitem-a- necessidade urgente de con-_ 
tratação de mão-de-obra especializada para a sua área de 
informática, quantos concursos foram realizados no -período 
compreendido entre 1991 e o ano em curso para admissão 
de pr-Ofissiona-iS- de-inf-ormática? Oua-iüGS-f-0-iam- oS-aprovados 
e qual a especialização profissional dos admitidos? 

10. Como ·se jUStifica o Plano Diretor de Telecomuni
cações da CEF encontrar-se paralisado conforme documento 
"Evolução da Informática CEF- Plano de Metas", (fl. 23), 
enquanto estão em andamento a _reestruturação da rede_ de 
comunicação e da rede de telefonia (fls. 21/22), segundo o 
mesmo documento? 

11. Levando-se em consideração as denúncias contidas 
no jornal Fenae Notícias de número 68, órgão informativo 
dos trabalhadores da CEF com tiragem nacional superior a 
setenta mil exemplares, dando conta do envolvimento de dire
tores da Datamec S/A em atos lesivos a CEF, qual o prazo 
de duração do -:ontrato CEF X Datamec, para que a empresa 
de informática fornecesssc à Caixa Económica Fede_ral equipa
mentos IBM? Que providências tomou a direção de instítuição 
para apurar as denúncias de que a Datamec adquiriu, sem 
licitação, equipamentos das empresas IBM e GBM/KWI In
formática para repassá-los à sua controladora? Cópia da fatura 
apresentada pela Datamec S/ A, em maio/92, no valor equiva
lente a US$3.000.000,00 (três milhões de dólares): referente 
a aluguel de equipamentos e que foi suspcris<i por falta de 
contrato específico, e que levou a destituição do cargo do 
chefe da Cosit/Matriz, Bernardo Carvalho de Araújo? Quais 

aS- providências tomadas, pela atual direção da CEF, para 
apurar a responsabilidade da direção da Datamec_nesse ato? 

12~ Nominar a diretoria da Datamee SIA no período de 
maio, junho/92. E informar onde estão alocadas estas pessoas 
na atual estrutura da Datamec. -

13. Quais as providências tomadas pela CEF cm face 
das denúncias de irregularidades nos contratos e pagamentos 
efelUados para as empreSas CMA, Datamec e Interbank? 

_ 14. En~iar cópia do contrato de parceria comercial exis-
tCrife entre a Datamec S/ A e a IBM. - · 

15. A empresa Datamec_ S/A necessita de autorização 
do seu Conselho de Administração ou da dircção da CEF 
para celehrar contratos de natureza idêntica ao existente entre 
-a ·empresa de. informática e a "IBM? Em caso positivo, existe 
autorização para a celebração desse contrato? Apresentar có
pias. 

16. A Caixa Econômica Federal continua locando equi
paineritos IBM junto a Datarnec S/ A? Em caso negativo. qual 
o destino dos equipamentos devolvidos pela CEF? Qual o 
total de equipamentos devolvidos? Qual o valor do aluguel 
dos equipamentos? Em caso positivo, quais equipamentos lo
cados, valores dos contratos e prazos de locação? 

17. Cópia da diretriz do Conselho Qe Administração da 
Datamec S/A que determina à empresa ampli<:~r, em 50%, 
a sua receita com recursos oriundos de serviços prestados 
a outros clientes (que não CEF). 

Justificação 

Em face das grãves denúndas cóiltídas no jorna( Fenae 
Notícias, n" 68, de agosto de 1992, órgão informativo da Fede
ração Nacional dos Economistas na seção informática com 
a matéria intitulada "Relatório Comprova os Poderes de Co
rninato na CEF'. e como desdobramento desta gestão as várias 
irregularidades cm contratos e pagamentos, tais como o con
trato firmado entre a CEF e CMA Consultaria, Métodos e 
Assessoria Mercantil Ltda .. CEF c Jntc_rbank, CEF e Datamec 
SI A, a contratação de equipamentos intermediados pela Data
roce junto as empresas IBM e GBM/KWI Informática, além 
àa àeci-sátr do -eonse-th-o de -Admi-nistraç-ão--da -oatam-ec SfA 
que cm reunião realiZada no dia 3 de dez.embro de 1992 deter
minou a extinção de cinco Centros de Processamento de Dados 
Regionais, nos estados de Pernambuco, Bahia, Distrito Fede
ral, Paraná c Rio Grande do Suf. São de grande importância 
as informações aqui solicitadas. pois permitirão ao Senado 
exercer, em plenitude, suas atribuiçõCs cQnstituciõnais. 

Sala das Sessões, 1" de abril de 1993.- Senador Eduardo 
Suplicy. 

(À Comissão Diretoru.) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcrzi) - Os 
requerimentos lidos serão despachados à Mesa Diretora para 
decisão, nos termos do inciso III, do art. 216. do Regimento 
Interno. 

Há oradores inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Senador lrapuan Costa Jú-

nior. 

, OSR. IRAPUAN COSTAJÚNIOR (PP-GO. Pronuncia. 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente. 
Srs. -se-oadores, cumpr0, caros Colegas, o doloroso dever de 
relatar, principalmente para que o Sr. Líder do Governo nesta 
Casa tome pleno conhecimento, fatos sobre a infeliz visita 
feita -pelo Sr. MiniStro da Educação,_Munlio Avellar Hingel. 
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secundado pelo Ministro da Agricultura, Lázaro Barhoza. ao 
Municipio de Ccres. em Goiás, no dia 27 passado. 

O Ministro da Educação foi aquele município para assinar 
convénio para t~rmino de uma escola agrotécnica. _Na ocasião, 
o que f<.::z S. Ex"'! Leva _de Goiânia, em sua comiiivá, os dq1ü=-
tado~ largamente minoritários em Ceres, al{m dó Prõprio De
putado Federal e Ministro da Agricultura Lázaro Barhoza, 
e o D<::putado E:-.tadual, Carlos Mendes, As Deputadas majori
tárias em O~res, e largamente majCtritárias no Estado, Lúcia 
Vâ~ia e V anda Mdo para lá se dirigiram em condução própria 
-já que n<io foram convidadas para integrar a comitiva ofi
cial. apesar de terem sido as autoras do convite - a fim 
de participar da solenidade. 

Em lá chegando, tiveram o dissabor <..!_c _ficar à margem 
dos acontecimentos, suportando as grosserias da assessoria 
ministerial, tendo inclusive lhes sido negada a palavra. 

~icam algumas indagações. Srs. Senadores: 
E este o comportamento normal de S. Ex",_o Ministro 

da Educação? Se o é, por cerro. não será eSse O Ministério 
que melhor lhe cabe. Ou não terá S. Ex• airida ahwrvido 
os horizontes mais amplos da República, continuando a se 
envolver t.:'m questões municipais? Será, talvez. pelo fato de 
não ter votos que despreza a legítima repre~entação popular? 
Ou será que resolveu dar uma ajuda ao seu colega de Minis
tério, para que consiga, nas próximas eleições, um desem~ 
penho menos sofrível? Quem sahe f0i motivado por uma idios
sincrasia partidária. por ser S. Ex' do PMDB e serem, as 
duas Deputadas, do Partido Progressista? 

O Sr. Onofre Quinan- Senador frapuan Costa Júnior. 
permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Ouço V. Ex' com 
muito prazer, nobre Senador Onofre Quinan. 

O Sr. Onofre Quinan- Nobre Senador Irapuan Costa 
Júnior. estive nesse_ encontro e participei da caravana de S. 
Ex", o Ministro da Educação, de Goiãnia para Ccrcs. Se_houve 
algum equívoco, se houve _algum prejuízo desse ou daquele 
Parlamentar, acredito que o Ministro da Educação não teve 
responsabilidade e nem a intenção de que isso ocorresse com 
nenhum Parlamentar de Goiás. Participei da reuniclo de Goiâ
nía, deslocando-me para Ceres no avião do Ministro, que 
o conduziu, juntamente com sua comitiva. Naquela aeronave 
havia algumas autoridades, inclusive cu, porém não havia 
nenhum Deputado Estadual. nem Fe_dcral. Cada um se deslo
cou em condução própria. Gostaria de fazer essa observação, 
porque, como já disse, acredito que, se houve algum equívoco, 
não foi de responsabilidade do Ministro. Era o que tinha 
a dizer. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Penso bastante 
estranho que V. Ex·' que já governou Goiás, como governei 
também, c que sempre teve para com os Parlamentares mais 
votados, verdadeiros representantes do município, muita defeR 
rência, como tive tamb~m. nunca os marginalizando na~ sole
nidades que fossem realizadas nos seus municipios, queira 
neste momento justificar uma atitude de um_ Ministro que 
tem assessoria para informar cxatamcnte quaiS os Parlamen
tares representantes do Município e que se fez acompanhar 
do Ministro da Agricultura, homem que conh<.:t:c profundaR 
mente o Estado de Goiás e a sua poHtica e que talvez, por 
coincídéncia, fosse o Deputado minoritário naquele muni
cípio. Creio yue a justificativa que V. Ex• tenta dar à infdiz 
atitudc ministerial não tem muita razão de ser no momento. 

Quando Governador, V. Ex', wmaya toJo cuidaüo_para que 
acontecimentos desagradáveis como esses não se verificãssem. 

O Sr. Onofre Quinan- Nobre Senador, continuo afir
mando que pode ter havido falha. mas qualquer Ministro 
que vai a esta ou àquela cidade, o protocolo fica mai~ por 
conta da sua assessoria e naturalmente _à assessoria do Go
verno que recebe o Ministro. Acredito que t;;!Staríamos sendo 
injusto St!' atribuíssemos essa rcsponsabilida de (,.' t!'ssa fãlha 
ao Ministro da Educação. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - A alguém terá 
que ser debitada. nohre Senador, se não intciram!.!nte ao Se
nhor Ministro. pelo menos que essa -advertência lhe:: fT(jUe. 
para que, quando volte a Goiás. não mais proct!da dessa for
ma. 

Continuo meu pronunciamento. 
Só S. Ex•. o Sr. Ministro, poderá sah~r o que o move, 

quando age dessa maneira. O fato é- 4uc os dois -Ministro~
prestam um desserviço ao Presidente c à República: um, des
prezando a vontade manifesta cm dois mandatos populares. 
largamente majoritários c com descortesia; outro. descurando 
os problemas da agricultura, tão agudos e tão prcmentt.!'s para 
se lançar, desde já, extelnporanc:amente, a uma campanha 
de reeleição para a Câmara Fedaal, utilizando o seu cargo 
e o dg seu colega. 

E lamentável. Sr. Presidente, Srs. Senadorl.!s. 1.! me sinto 
constrangido a trazer a esta Casa fato tão pt:::queno, mas é 
necessário que todos, principalmente o Sr. Udcr do Governo 
c, por co-nseqUência. o Senhor Presidente da República, sai
bam como agem. pelo Brasil afora, os Srs. Ministros. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (RachiJ Saldanha Derzi) - Com 
a palavra o nobre Senador Wilson Martins. -

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revísão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. a agropccuária bra::.ileira tem sofrido, mais 
do que qualquer outro setor, as conseqüências danosas da 
falta de uma polltil:a agrícola coerente e -estJvcl. Nenhum 
oUtro setor é tão estrat0gico hoje aL) País como no~sa agropc
cuária. A produç<io de alimentos é um imperativo de s.oh:revi
vência para a Nação. Pode riamos t!'Star produzindo mais grãos 
e mais carne. Nosso povo está faminto e nossas terras ociosas._ 

A todo momento ouvimos dizer o quão ahsurdo J termos 
um País com as condições climáticas e as vantagens de ::;olo 
como o nosso e perecermos ante a 1\mw de milh0~:-.. 

A fome está corroendo o nosso tecido ~ocial, agravando 
as desigualdadcs sociab c regionais. A fome é o aliment0 
da dísCórdia e esta nuti'ínJo id~iãs de ::;ecessão. 

Mas como comhater a fomt.:: SI.! não hi política agf-ícola 
que lhe dê sustentação? _ -

Ag"ri"ctiltures do Rio Grande tio Sul. Santa Catarina, Para
ná, São Paulo~ Mato Grosso do Sul t~m manifestado a_ grande 
preocupação do setor com respeito à condução da política 
agrícola no Brasil. 

Os companheiros da Federação dos Agricultores do Mato 
Grosso do Sul - Famasul - encaminharam recentemente 
ao Ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agfá
ria documento mostrando a dramática situação por que pasSa 
o sctor em nosso Estado. 

Afirmam 4ue: 
··o::; deito~ perversos das diferentes tentativas de 

deses~_abilização da economia brasilc_ira. acompanha-
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d:.ls ú~ ~lcvaçUo Uas taxa:-; de juros. pesada carga fiscal, 
custos crescentes c pr('ÇOS" aviltados dos produtos, resul
tou num cmpohrccimento contínuo e crescente no meio 
rura~. H~>j~. nota-se o crescimcnt<J d~ pastagens em 
detnmcnto das lavoura~. eom concentração de ârcas, 
paralisação e sufocamento Jc grande potencial prod!l
tivo. causando o 0-xodo rural de trabalhadort.!s c produ
ton::s.·· 

. Para <H.J_ueles q~e estü~l capitalizados. t! mai::-; va[ltãjoso 
aphcar na c1randa fmancctra do que na produção. E para 
os que necessitam de crédito. a_ situação t! dramática. _ . 

"Milhares de produtores sul-mato-grossenses en
contram-se cm situação de insolvência- afirma a Fa
mas ui -c estão sendo acionados judicialmente pelos 
agentes financeiros, que usam de várías formas para 
de~estabílizar o produtor. com coação e extorsão em 
muito~ caso::;.·· 

E para provarem isso, nosso::; agricultores da Fainasul 
encaminharam ao Ministro Ja Agricultura documentos que 
comprovam suas acusações. · -

A situação já cht!gou no !imite do suportável. 

"Em função das medidas absurdas do::; pacotes an
teriores, aliadas às cresct!ntes elevações das taxas de 
juros c correçõcs, as dívidas agrícolas chegaram a valo
res impagáveis. Os agentes [inancciros passaram. en
tão, a cfetuar prorrogações dos débitos sem respeitar 
o que determina a lei. com o único Objetivo-de apresen-
tarem balanços lucrativos, enganando assim os acio
nistas, a comunidade financeira e o governo. pois trans
formam dr.!hitos insolventes em créditos a receber." 

O jor'nal Folha de S. Paulo, em encarte especial de sua 
edição de 28 de márço último, denuncia qu-e: 

''Em 1992, os agricultores perderam quase 1 bilhão 
de dólares. porque o governo não cumpriu a política 
de preços mínimos. Não cumpriu a reL" 

E mais: 

"Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística (IBGE) mostram que de 1980 a 1991, o valor 
da produção de grãos no País caiu 5 46% ao ano embo
ra fisicamente tenha crescido 2,40%. Ta] cres~imento 
se ~e~cu quase que _exclusivamente ao aumento da pro
dutividade, de 2.05% ao ano no período, o que revela 
serem os agricultores empresários muito mais tecnifi
cados do que se .supõe." 

Na realidade, a renda agrícola tem decrescido 5% ao 
ano nesta última década. 

Não é por outro motivo que a área plantada caiu. O 
número de tratores vendidos cm 1992 foi de 16.168..-enquanto 
a média dos anos 80 foi de 40.000 máquinas, chegando a 
61.735 em 1986. . . . . 

Se ~ão fossem condições climáticas especiais, a safra de 
1993 sena bem menor que a do ano anterior. 1\-fas, não deve
mos nos contentar com isso. Neste ano o País deverá estar 
colhendo 69 milhões de toneladas de grãos. Poderíamos estar 
colhendo muito mais que 100 milhões de tonelada"i, não fosse 
o distanciamento entre o discurso governamental c_~l!a prática. 

O mesmo jornal, antes citado, nos remete a essa questão 
quando afirma: _ _ 

"No discurso, prega a segurança alimentar, sonho 
de todo cidadão consciente. e que consiste em "aumetltar 

a produção c a okrta de alim.entv:-.. reduzir seu preço 
ao consumidor e aumentar a renda do produtor. Isto 
pre-ssupõe ·menos impostos, jureis mais baratOS, mais 
investimentos em tecnolo!.!.i<J _c também cm infra-es· 
rrutura .. , - --

Na prática. o que acontece'! O de sempre: congelamento 
de produtos Ja c~sta hásica da rede Somar. rebaixamento 
de tarifa~ para imPortação de trigo. fixação de preço mínimo 
i~s_u_ficiy_ntc para-O trigo. indefinição para o cumprimento do 
preço mínimo. juros insuportáveis. os impostos mais caros 
do. mundo, infra-estrutura sucateada, institut11s de desenvol
vimento tecnológico à míngua. ausência de crédito para inves
timento." 

"Em ~uma -- conclui" o }ornai -, a agricultura 
hrasileira continua sendo a grande prioridade dos dis
cursos e a grande vítima da política económica." 

ComO poderemos produzir mais se em muitos casos .o 
custo de produção é maior 4ue n preço pago pelo produto? 

O _caso do arroz é típico. O governo tem incentivado 
-11 impOrtação do -produto c desestimulaJo~ na prática, sua 
produção nacional. Em pouco tempo. o déficit que é hoje 
de 1 milhão de toneladas vai crescer e o País vai perder em 
capacidade de produção e também em soberania econômica. 

EnqUanto que manípiilações pwmovidas pela política 
econ6tnica acabam por favorecer os agricultore~ argentinos 
e uruguaios, c_om isenção total de impostos de importação, 
o produtor brasileiro acumula dívidas e mais dívidas por não 
suportar preço~ aviltados. 

Grande parte da perda do ~etor agrícola foi transferida, 
na forma de lucros abu~iyos, par~ _o setor financeiro, o qual, 
com apoio governamental, tem ~ervido como elemento catali
sador da crise bra-sileira. Ao invés de sustentar sua funçãO 
clássica de captador de poupança para a realização de investi
mentos. o sctor financeiro tem ajUdado no sucateamento da 
produção, na desvalorizaçãp_ do~ capital agrícola nacional e 
na desorganização da produção. 

- -Agora com o agravante de incorporar nos custos agrícolas 
altos custos advocatícios provocados por cobranças judiciais 
abusivas e, cm muitos casos ilegais, com soluções demoradas 
e controversas. 

O governo tem ajudado essa situação através de políticas 
pouco coerentes e uma alta dose de arbítrio no manuseio 
do .crédito agrícola. 

Os documentos que os agricultores sul-matogrossenscs 
nos _enviaram mostram o absurdo do crédito agrícola no País. 
DiV~Jas São corrigidas por índices muito superiores- à inflação. 
Vános exemplos nos foram dados de débitos que cresceram 
mais de 100% em termos reais ao ano. Outros passaram dessa 
conta, tornando a dívida impagável. 

Sr. Presidente. isso porque a nossa Constituição deter
mina que os juros não podem ser superiores a 12% ao ano. 

E mais. váriosprodutores estão scns_o _ajuizados mesmo 
tendo créditos a receber, aprovados pelo governo e _com a 
ciência dos mesmos agentes financeiros q_ue estão lhes cobran
do na Justiça. 

Para minimizar os graves problemas que a agricultura 
brasileira enfrenta no momento. os agrícultores sul-matogros
senses estão propondo ao Governo Federal: 

1. -"Suspender o envio de ações judiciais Contra
produtores pelos hancos, até a solução do modelo de 
cálculo correto e outras medidas governainentais que, 
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de um lado. nãt) pn.::judiqucm os agric_ultore~ e, Je 
outro, os h~1nco~. em fa<.:e das várias c danosas interfe
rências do:-. antigos "pncot(.."S governamentais"; 

2. - Encontrar uma :-~olução justa para o cálculo 
da~ dívida~ dos produtor~se a sua conversão cm produ
tos. com prazos de recmlx>bo compatíveis com a real 
capacidade de pagamento dos mesmos~ <J. juros de 61/t. 
ao ano~ 

3. - Impkmentar de imediato todfl.~ as diretrizcs 
do documento: "Novos caminhos para a agropecu<iria, 
eficiência e competitividade··. do Ministério da Agri
cultura. Aha~tt.'cimcnto e Reforma Agrâria; 

4. - Reorg::mizar o crédito rural e a exigibilidade 
dos bancos,_atualmente mascarada por dívidas irreais, 
c por fim em outros mec<.~ni:o.mos que reduzem anual
mente o volume de crédito::~plicado no cmaeio agrícola: 

5.- Cria"r novos programas de- investimentos COm 
prioridade para a conservação do solo e armazenagem. 
com financiamentll total c juros Jc fi";~ ao ;:.~no, conver
tidos cm produtos com prazo u~ 5 a R anos c Carência 
de at~ 2 anos: - -

6. - Estudar a viabilidade d::~ conversão de parte 
das dívidas dos produtores inadimplL"ntt::s. por razões 
justiJk::~das. cm produtos c transformadas t::m Letras 
do Tt::souro Nacional para gradativamente serem ins
trumento de financiamento dt! programas de investi
mento; 

7. Defini~·ão de uma política agrícola dt:: médio _ 
e longo prazos, que ohjctive o aumCnto da produção 
c da produtividade; 

8. Agilizar a lihcra_çã_o dos reku(sos do Proagro 
já deferidos c dos processos em análise na CER; 

9. Baixar nornra para impedir o ajuizamento de 
produtores que tenham _impetrado recursos junto ao 
PRO AGRO c ainda não tenham a solução dos mesmos; 

lO. Agilizar recursos de_EGF • .t\Gf e para custeio 
da safra qw: se apr.>xima. '' 

Quanto a este último item, a notí'cia · qüC recebemos é 
de que parte dos recursos__ necessários para- o financiamento 
da safra de inverno já foi liberada, mas a imprensa noticiou 
tamb~m que o autorizado. não chega a 113 do necessário. 

Às demandas dos agriçU!tores de meu Esta~() acresc.en.to 
mais outra: que o Governo· evite continuar corn a política 
de importação de alimentos que venha a provocar problemas 
estruturais na produçáo nacional. É enganoso pensar que o 
preço um pouco mais baixo do produto importado compensa 
o corte de empregos. o rebaixamento da renda agríc:ola e 
a desorganização de nossa agricultura. 

Confiamos na vontade_ do atu_al Governo çm promover 
um amplo movimento pela segurança alimentar, agindo desta
cadamente e com prioridade nacional no combate à fomC 
e à miséria. Mas não vemos outro meio de eliminar a miséfia 
no Brasil senão a implementação de uma política agrícola 
que preserve a re_nda no campo, melhore a capacidade _de 
investimento do homem no campo, seja ele pequeno, médio 
ou grande produtor. __ 

Era esta a nossa mensagem de hoje, Sr. Presidente. (Mui-
to bem! Palmas.) · 

Durante o discurso do Sr. Wilson Martins, o Sr. 
Rw:hid Saldanha Der::. i deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. ]cílio Campos. r· Secretário. 

Durante o discurso du Sr. Wilson Marrins. o Sr. 
Júlio ( ·ampos, /' Secretário. deixa a cadeira da presi
dência, qtwêocupadape!oSr. Humberto Lucena, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Luc~na) - Concedo 
a palavra ao nohre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão_do orador.)- Sr. Prc!:l.ideme. Srs. 
Senadores, estou apresentando, nesta oportunidade. uma soli
-dtaç_;:1o para que s~ registre nos Anais do Se-nado Federal 
a Carta de Brasllia, documento t::ste 4ue foi elaborado pela 
Confederação das Mulht:-res do Brasil, cm comem_oraçâo ao 
dia 8 de março, ··Dia Internacional da Mulher". Entre vários 
assuntos abordados neste documento, :-,ob o pnnto de vista 
do movimento das mulht:-res. destaco o grito d~ r~volta contra 
todas as formas de discriminação. a defes::~ da vida. d::~condição 
humana e da justiça, o apelo ao fim da impunidade c da 
violência. ternas que dizem respeito não somente _a elas mas 
a toda a nossa sociedade. 

Estou certo, Sr. Pre~idente. Srs. Senadores~ de que a 
mulher assumiu, de fato. ao lado do homem, o seu papel 
fundamental em nossa sociedade, não podendo nunca mais 
ser tratada como uma cidadã de segunda categoria. Queremos 
realçar. tamhém, o apoio que a atual Mesa Dirctora desta 
CaSa. presidida- pelo eminente Senador Humherro Lucena, 
deu à realização desse grande evento. promovido, aqui em 
Brastlia, pela Confederação das Mulheres do Brasil~ no Audi
tório Petrônio Port~lla, quando tivemos oportunidade. como 
1'·' Secretário desta Casa, de fazt::r com que e_ssc evento tivesse 
todo o apoio do Senado Federal. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores. esse documento 
é de real valia para os Anais do Senado FederaL 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. Jú. 
LlO CAMPOS EM SEU DISCURSO: 

Confederação das Mulheres do Brasil 

CARTA DE BRASÍLIA 

8 de Março - Dia lntern<,tcional da Mu_lher. Esse dia 
já tão importante para as mulheres de todo o mundo é, para 
nós da Confederação das Mulheres do Brasil, um momento 
especial. Nessa oportunidade. reún..::m~se ~m Bras!lia ceqtenas 
de delegadas de associações femininas organizadas pelas f~de
rações estaduais de _mulheres, 

Elas somam-se às milhares de mulheres que, em todo 
o país a partir do dia de hoje e durante todo o mês de março, 
marcarão sua presença, elevarão suas vozes resgatando o nos~ 
so papel e o espaço de participação nos mais variáveis níveis 
que ternos sabido ocupar. 

Serã9 inúmeras atividades em todos os estad.os que forta~ 
-Tecerão nossas c:Qnvicções femin.ist_as, nossa vocação democrá~ 
tica. nosso espírito fraterno, humano e solidário, que nos 
leva a ser radicais na defesa da vida, da condição humana 
e da justiça; contra todas as formas de discriminação - as 
desigualdades sociais, as desigualdades entre os sexos. 

Reafit:rnarnos nossa decisão de não aceitar o '"título" de 
"cidadãs de segunda categoria". 
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:"-Jn:-,<.1) m•l\·inwnto crt:sCt.'ll. amadureceu. Não cabt.!mos 
mai:-. 110 rt.'tjU\.'110 l'Jn:u[u indiVH.:Juali~ta, egolsta C elitista tjUC 
nos restringe n atuaçán. Faremos nossa voz ouvida, nosso 
pontP tk vi ... t:• H .. · .... ,-witadn 

Di7~.:rno:-. nfin :1 "ink;ncia t.' cohr:tmn..;. n fim da impunidade 
que. alem dt.• limitar tl dcst!nvolvimC'nto das potencialidades 
ft:minina'i. na rc-;-J[i<-bd~._· mutila profundamenk toda a socie
dadt.·. 

O "cnto da l'"p<.:ram,:a. ~.:ivismo L' hrasilidadt..' que soprou 
em nossos !are~" tomou ruas c rraças. varreu a corrupção 
e a tran<~iç:'lo dt• '"Cnlll)r"'. cnntou com a força dcddida das 
mulhert:.., 

Rl..'spiramos ç<;scs novos are.:;. É hüra de retomar o cresci
mento econômit:(L acabar com :1 rece-ssão c o desemprego 
que marginaliza e discrimina a mulher no mercado de trabalho, 
prnmnvc a prno;;titui-,:ân o abandono de milhares de crianças 
covardl!mente cmpurr;H.las para as ruas. 

Não é mais possível que o Governo conviva com a csterili
zaçün cm ma..;"a das mulhcn.·s em idade fêrtiL com a não, 
aplicaçüo do PAISM -Programa Je Assistência Integral à 
SaUde da Mulh~.·r. com o ressurgimento dt! doenças erradicadas 
hd ma i" de t"Cm ano". cnmo é o ca:-.o da cólera. o crescimento 
vertiginoso da AIOS. em particular entre as mulheres. dengut!' 
e mt:JiiBg.itt• 

L I ma família nân C"t)nsçguc se manter reunida sem um 
kto. uma C"A'a p:-~ra morar.~ L~tamos disposta:-. a contribuir 
para tJUl! e:-.:-.a ... ituaçao sl!ja ~.upcrada. E:-.tamos dispostas a 
con•aruir um P.ra..,il nuti-. .JUSto c mats feminino para nós, nossos 
filho:-. c nns~a~ fatmlias. 

f..;tarn<ls cspcrançosas nn esforço de todos- civis e mili
tares-· na ddc"a da Ptitria. da harmonia e integridade nacio
nal. 

Para 1:-.-.n "idmn-; rn~k:-.. chel"t.:"<õ de famtlias na luta pela 
redução do imenso ddidt habitadonal. nos canteiros de_obras, 
construímos n'}"'as ca:--:-ts com nossas próprias mãos em mu
tirão. 

Somos mulh1.'res que nos bairro~ pohrcs lutamos para 
melhorar a infra-t'strutura. os transportes. o saneamento bási
co. a segurança. 

Soõios mUlheres que muitas vezes sem saber ler c escrever 
nos esforçamos atC o limite par~t que nossos filhos tenham 
uma es~:ola para estudar. 

Somos as consumidoras atentas que. exercendo ativa
mentc nossa condição de cidadãs. pesquisamos os preços nos 
supermçrcados e dC"nunciamos os aumentos abusivos dos pre
ços do~ alimentn:-. e dos remédios. vigiamos e repudiamos 
a ganância inesrrupulosa dos truste~ e cartéis sonegadores. 

Somo-s mulheres ~mistas. sem.íveis à necessidade de maior 
ace-sso ~t informação e a produção cultural cm nosso País, 
hoje restritas pt'lo poder econômko elitizante. 

Somos nri.;;. 111ulhcres de valor, mulheres de fato que, 
em cada recanto deste País- trabalhadoras, estudantes, par
lamentares. prufissionais, religiosas, empresárias, artistas, 
funcionária" púhlicas. civis e militares.- revelamos no nosso 
cotidiano a capacidade que temos de amar e ser amadas, 
de ouvir c s.cr ouvidas. . .. 

Revelamo:-, no nosso dia-a-dia de lutas e conquistas, de 
alegrias c tristezas, a garra. a firmaa. a dcterminaçp.o e a 
beleza da nossa natureza fcrminina. 

Nosso limite ê apt:nas o universo! 
O futuro é nosso! 
Viva a mulher brasileira! 
Viva as mulheres do mundo inteiro! 
Viva o R de março-- Dia Internacional da Mulher! 

Conferle-ração das Mulheres do Brasil 

BrasHia. IIJ93 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) - Sohre a 
mesa. projeto que será lido pdo Sr. 1'' Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 41, DE 1992 

Dá nova redaçáo ao art. 15 da Lei n" 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que udispõe sobre o controle 
sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insu
mos farmacêuticos e correlato.o:;, e dá outras providên
cias". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'' O art. 15 da Lei n'· 5.991, de 17 de Jezcmbn.>. 

de 1973, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 15. A farmácia. a drogaria e o ervanário 
terão, obrigatoriamente, assistência de técnico respon
sável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia. na 
forma da lei. 

§ 1' Para o efeito da assistência técnica prevista 
no caput deste artigo. são considerados responsáveis: 

I- pela farmácia, o farmacêutico~ 
II -pela drogaria c pelo ervanário: 
a) o farmacêutico ou 
b) o oficial de farmácia ou o ãuxiliar de farmácia, 

portador de devido diploma de curso profissionalizante 
de segundo grau. 

§ 2? O prático de farmácia ou de drogaria, que 
não seja portador de diploma de curso profissiona
lizante, poderá assumir a responsabilidade técnica de 
drogaria ou de ervanário de sua propriedade ou co-pro
pricdade. desde que comprove o exercício da atividadc 
pelo prazo mínimo de dez anos, inintruuptos ou não. 

§ 3"' O responsável técnico pela farmácia, obriga
toriamente, permanecerá, no estabeledmento Qurante 
o horário de manipulação de fórmulas magistrais e ofici
nais. 

§ 4~ É respeitado o direito adquirido pelo provi
sionado para exercer a responsabilidade técnica de far
mácia." 

Art. 2'' Esta lei entra cm vigor na. data de sua publi
cação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei n'" 5.991, de 17 de dezembro de 1973, dispõe sobre 
o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticOs e correla:tos; Em seu Capitulo I, que 
cuida de Disposições-Preliminares, são adotados os seguinte$ 
conceitos, dentre outros ali enunciados: 

- Farmácia: estabelecimento de manipulação de fórmu
las magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medica
mentos insumos farmacêuticos e correlatQS, compreendendo 
o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade 
hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assl.S~ê~~ia 
médica. 

- Drogaria: estabelecimento de dispensação e c.omére:io 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e coi-relatos 
em suas embalagens qriginais. 
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- En'anâ.-io: cstahl:kcimcnto _qu<.: realize disp~:!n~ação 
de plantas medicinais. 

Ao dispor sobre assistência e responsabilidade técnica, 
este diploma legal cstahckcc: 

.. Art. 15. A farmácia c drogaria terãO~ obrigato
riamente~ a5sistência de té~:nic.o re.sp0nsâvel. inscrito 
no c~m~clho R~g_ional de Farmácia, na forma da lei. 

§ 1" A preSença do técnico responsável ~rá obri
gatória durante todo ü. honüío çk funcionamento do 
estaht!lecimcnt<l. 

§ 2'' _O!io_est_ab.dt;!çimentos de que trata e::,te artigo 
poderão manter tt!cnict) responsável substituto, para 
os casos de impedimemo ou ausência do titular. 

§ 3·' Em razão Jn interesse público, caractl'ri
zada a n!..'ces:.,idadc de_ existência de fa-nnácia ou droga
ria, e na fait<l do farmacêutico, ôrgâo·sa_ni_tárin d_ej'i~ça
lização local liceliciará os- eStahdccimentos sob a res
ponsahilidade têcnica de prático d~ farmácia. ofi_cial 
ou outro. igualmc:.;nte in_scnto no _Conselho _Regional 
de Farmâda, n~ form<) da lei." 

Efctivamt:ntc, m1o se ju~tifíca que :-.c ja mantida essa ~i::, te· 
máti~a. Este prnícto -buSca Jar ao tema_ outro trawmcnto le_gis
lativo, mais adequadu <..'Om a realidade._ 

Nas farmácia~. onde existe a manipulação de fórmulas 
magistrais ou oficinab. evidentemente de'>~e cxi:stir um respon
sável t~cnico cum formação acadCmica, que é o farmacêutico. 
Isto não ::.c discuk. Ma!:>. quantn à.., drogarias nã_o existe razão 
plausível para esta exigência, a não ser uma reserva_d~ mer
cado obtida pelos'f<~rmacêuticos. 

Nas dmgana~. corformc a propria Jefini~<itl da ki. antc~ 
já transcrita, VCJH.l<..'-~ apL'Il<l" n produtt) pf~parado pt..·lns lah11-
ratürios farmac0utk~l~, <..'m ..;ua~ (;'mbalagcns \lri_ginais. O dicn
te dirige-se ao estahl!.lccim<..'nto. cxibl' a receita n)és.li~..·a ç n 
hakoni~ta pcga o mi!Uicamt.'nto na pratl!kira, hav~..·ndo tl sub
seqüente pagamento do pn.;-;n. 

Para que a presença Jo farmal.'l'utir.::o'? 
Esta exigência legal t_em oca~ionado t) LJUL' ~<..'denominou 

Je "aluguel de nome". O farmaLêutkô l.kdara-~1! r('spon~<ivd 
pela drogaria I! empresta o :-.~·u nome ~tquL'ia ativid;.ldL', tipica
mente comi.! reia!. No final do mé'>, apart.•r.::e apL·na:-. para rece
ber o:-. "honodrio:-.", :-.<..'tanto. Na maioria da:-. vezes, n impor
rânda lh~ ~,.: L'fL'ditaUa dir~_wm~.,.·nk' 11<1 L'llnta hancári~l. 

A quc:-.t;\n torna-se maio,; l!vid~nte quando a própria L<..'i 
n" 5.SllJ1·'7~ p!..'rnÜt<..'. ~..·m :-.eu art. 20, LJUt: ~l me:. mo" farni.Ul:êlilko 
possa ser rc~pnn..;ün:-1 t~l.'nico pur doi:-. estahl!kl.'inlL'nto~. St:o 
ê exigida a prL·~..:nça cnn:-.wnte do rL·~pllns;iveL como:-.<..' expli
c-ar esse :.~p;m_·ntc dom Ja uhiLJüiditlk, l.'tmfL'riJo lc_g_~lmentl! 
ao farmacéutktl'! 

Sa rcoliidadl!. vcnfka-~1! LJUL' a ki adm:1 citada, t:m cspc
r.::ial nesse partiL'ular. l.'aracl! . .:ri:t:l um<1 reserva t.k mt.!rcado~ 
Uffi Cartórin i':ll'lllal.'éutiL'O inaCI.'it<ÍVI!l ... oh todo~ O~ aspectos. 
Tanto a:-.sím qui!. prevendo a natural recUsa do farmac0utico 
morar no inkrinr Jo Pais (ondt' a:-: c~mJiçôt.'~ :-.::in aJvl!rsas). 
o art. 15. S ~. permite qui..' ~~ delegue a rt::spon..;ahilidade 
t~cniCtl para o pr:itico de farmücia, o nfú:ü_d LI<..' farm~kia ou 
outro d~viJamentc 4ualific<tdll. 

O 4u1..' l..'~lt' projeto hu:-.~..:a ~- l..'Xata_mc-tltl!. acabar com 
l!ssa reserva dt.: mercado. Quem LJUi:-.er abrir farm<.ícia. que 
n faça contanto que contl! com a rcspnn".ahilidadt.."' t~cnk:u 
do profi~sional cumpetl!nk': o farmacêutico. Só de ..::~tá a~o:a..J.c;:.
micamente prt.·p-mado para clabnrar ·as" kdl'iYLila:-. magistrais 
e ofidai::>. Para canto, l!nfr.:ntou ns hanl.'o~ univ..::rsitários c 

colou o ~rau. Ma:-;, qu:mto ils dn1garias. t.::ssc acervo_ cultuwl 
é plenamente dispen~ável: hasta LJUt' o re:-.ponsávd tenha c.urs~l 
profissionalizante ou. se proprietürio ou cn-propril..'t<irio, exer
ça a atividade por mais de dt:z ano .... 

Se convertido cm lei. este projcto facilit<tr:.i a abertura 
Llt.- m<i.ior número d"c drogarias, em todn 11 País. bem <..'llllto 

de ervanários. Hoje_ n::iÕ se pmk n~:gar _ t:xbtL' um~1 husça 
acentuada por plantas medicinai:-: I! produtos naturai_s. 

E:-.te projeto n::1o podL' ser enc:uaJo L'nmn St.' fosse cuntrá-_ 
rio a Classe farmacêutica. Ek mantém o~ pri\iiL'gin:- da J"orma
ç~l.ó universitária. Ma~ acaha com o inaçcit<ivel cartd, montadn 
a partir do art. 15 da Lt:i n 5.t.Jt.JJ:"7~. no LJU~' diz respeito 
à rcsponsahilidade t0cnica nas dro_garia:-.. 

Crcin que a sistemática likrcdda _t.' mais consl!ntànL·a 
com a realidade hra~ikira e, por todos os nwtiHl~ explanados. 
l!~tou ccrta Je qu~ contará com o dccisiv~' apoin di! tndos 

_os nobre ... pares. 
Sala das S-.ssões.l· de abril tl_!.! l<.J<.J.1..- Senadora Marluc~· 

Pinto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N· 5.~~1. DE 17 DE DEZEMBRO DE 1~7.' 

Dispõe sobre o contrOle sanitário do comércio de 
drogas. nledicamentõs~-iitsUinos- farmacêuticos e corre
latos, e dá outras providências. 

O Presidente da República. 
Faço sab~r 4ue o Congresso Nacional J~crda ~· (!U :-.ancio

·no a seguinte ki; 

CAPÍTULO 1 

l.)isposições Preliminan~s 

Art. O Contwk- sanit~irio. do com0rcio tk ·droga~ 
ml!dicamento:-.. insumos farmac0uticos c l.'orrelatns, en; "t7)l.f~ 
o território nacional. rcgc-sc ptH c~ ta lei. 

Art __ 2·' As di~posiçõcs Je~ta lei ahrange•ll <1~ urlidade~ 

congênercs que lntl!gram o scrviço público civil e militar da 
administraç~ln direta c indirL'ta, Ua União. do~_ Estado~ do 
Distrito Federal. tios T erritúrius I! dos Municlpio:-. e demai~ 
cntidadçs paracstatais no quC conct•mc aos conceitOs, dt.!fiili
çõcs c re:-.ponsahilidadc têcni<..'a. 

An. J" Aplica-se o dispn:-:tn nc . ..ra lei a~ unidades de 
dbpcnsação das instituiçüe~ de caní.tcr filantrôpico ou hendi-
cente. sem fin~ lucrativos. · ·-

Art. -t· Para c-fi..' i to~ dl!::.ta ld. :-.ão adotados o:-. seguinks 
c-oncl!itos: 

I- Droga - sub~tãncia uu matéria-prima que tl!nha a 
finalidade medicamentu:-.a ou sanitüria~ 

It"-- Medicamento produto -farmacêutico il!cnicãlnen-
te obtido ou dahoraJn, com finalidade profilátka, curatiV<I, 
paliativa ou para fin:-. J~..· diag.n~):.,tico: 

III- Insumo farmacêutico - droga ou matt..•rfa-prima-
aditiva l>u compleml!ntar til! qualqut>r naturL·za. destinada a 
~mprego cm medicamentos, quando for n l.'aso, t.! ~cus reci
piente:-.; 

IV- Correlato - a suh~tànt'ia. pwJuto, apardhn ou 
aç_t:ssório não enquadrado nos conceito~ antcrinres, cujo uso 
nu aplicação esteja ligado à ddesa e proteç::io da saúde indivi
dual ou colctiva, â higiene pessoal l)U t.k ambiente-s. nu a 
diagnóstico:. e analítico~. os COSt.lléticus e pl.'rfumcs. e ainda. 
o:; produtos dieti.!tko~. ótico.s de :..tcú.stica médica, odontó
logicos c v~terinârios: 
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V- Orgão sanitário compl'tcntc- ôrgâl) dr.:_ fi~~..:alização 
do Ministt!rio d<.t Saúd~. Jm. E~tados. do Oiqrito Federal. 
do:-. Tc."rritôrio:-. e dos Municipios: 

VI - Laboratúrio oficial - n lahmatórjo do MinistL!rio 
Ja Saúde ou ~.:ongCnerl.!-_ da União. dos E~tul..}u_~~ do Di_~trito 
Fcdt.:"ral e Jo:-. Territórios. com coinpetência JCk:gada através 
de convênio ou_ creJenôaml.!"nto, Lkstinado â analü;e de drogas, 
medicamentos insumos farrnacCutinb e corre latos:_ 

VII- Análise fiscal - ú efetuada em drogas, medica
mentos. insumos farmacêuticos c correlato~. destinada a com_
provar a sua conformidade com _:l i'ürmula que deu origem 
ao registro; _ _ __ __ __ 

VIII- Empresa- pessna fbica ou jurldiCa. de diieito 
público ou privado. que- exerça _como atividadc principal ou 
~uh~idiária o comércio. venda, fornt.:cimentQ J:-.lH~trihuição 
de drogo.s. medicamentos, insumos farmacêutiCos e çor_rclato:-.. 
equiparando-:-.e a mesma. para os efeito~ desta lei, as unidade:-. 
dos ôrgãos da aJminlstra~,;·:lo dirtna ou i.ndireta._Feçlept_l._E'iHt· 
dual. do Distrito Fclh:ral. do:-. Territórios. dos Município:-, 
e cntidadL':-. paracsrarais. incumhidas dt.: :-.erviços correspon
dcntcs~ 

IX - E:-.tahL'lL'dmen[l)- unill;.Kh: da empn.::-.a lk:~tinada 
ao comércio lk: Jrn~a:-.. mcdir.:amL'nt():-,, insumos farmacê-utico:-. 
c correlatos: ... 

X- Farmâcia- (.'Stahdccimcnto de manipulaçüo de fór
mulas m:.tgi:-.trais c oficiai:-.. dt: comércio de drogas, medica
mentos. insumo':l farmacêutico':\ c corre latos, compreendendo 
o de dispt..'n:-.açiio c o dL' intl.!ndimcntp privativo d!.! unidade 
ho~pitalar ou d~.: LJU<.dqua outra cquivakntc d!.! _as:-.istência 
médica: 

XI- Drogaria - estabdcr.:imcnto lk· dispcnsação e co
mércio de droga:-.. medicamento~. insumos farmacêuticos e 
correlato~ l!"m sua~ embalagem. ~)riginais~ 

XII- Ervanaria - estahdccimcntu que realize dispen
sação dt: plantas mt.!dir.:inais: 

XIII- Posto de medicamentos e unidade volante- e~ta
h[ccimentl) <..lestin.:u.lo e~dusivamçnte à veoda de medicamen
tos industri:.liizar..lus ~m suas emb<.~lag!.!ns origin~ts_c constantes 
de relação dahorada r~· lo órgão sanitário federal, publicada 
na imprensa oficial. para atl!"ndimento a localidades despro
vidas de farmácia nu drogaria; 

XIV- Dispensário de medicamentos- setor -de forneci
mento dc medicamento::-, industrializados, privativo de peque
na unidadt: ho:-.pitalar ou equi\l'aknte; 

XV- Dispensação - atu l.\e fornecimr:nto ao consumi
dor de droga~. medicamento~. in:-.umos fa_rmacêuticos c corre
latos. a titulo remunr:rado ou_ não; 

XVI- Distribuidor, representante, importador c expor
tador- empresa que exerça di reta ou indiretamentc o comér
cio atacadista d~ drogas. medicamentos cm suas emb<J,lagens 
originais, insumos farmacêutiCl)S e ele cor relatos; 

... XVI I - Produto dietético- produto tecnk:amente elaho~ 
rado pMa ate-nder <'t~ nccessiades dietl!ticas __ de pessoas em 
condiçõe~ fbiulógica::; r.!speciais. 

CAPÍTULO IV 
Da Assistência e Responsabilidade Técnicas 

Art. 15 A farmácia e a drogaria terão, ohrigatoriamci~
te. a a~sistência d~ t~cnico responsável. inscrito rro--Conselho 
Regional Je Farmácia. na forma Ja lei. 

S I" A presença do técnico rt!!iponsável será obrigatória 
durante todo o horário de fucionamento do estabelecimento. 

.§ 2" Os estahekl:imt:'nto:. dt:' 4ue trata este artigo pode
do manter ténil:o respns;;ivd suh~tituto, para o:-. ca~os de impe
JimL'nto nu aul-.0m:ia do titular. * l_" Em raz_áo do interes~!.! público. caracterizada a nc~ 
cessiJaJe da L'xi:-.tênda Je farmácia ou drogaria. c na falta 
dó Tarmacêutico. o ôrgáo sanitário (k fbcalização l_ocul liccn~ 
ciar:i os cstahekcimcntos sob u rcspon:-.ahilidaJc técnica Jc 

__ prático Je farmácia. oficial d~..· farmácia ou ouiro. igualmente 
inscrito no Con~elhn Rcgiunal de Farmácia~ na forma da lei. 
., 

Art. 20. A cadé,\_farmac0utico será pcrmitiJu t..'xerccr 
a dircção tt.!cnica de, no m'iximo, duas farmácia~. _~cndu uma 
comercial c urna hnspit<.~lar. 

r A Comissâv de .-'1.:-iswztos ,)'ocial- decisâo tami
nativa.) 

ci SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ O prejeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1" Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 301, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c, 
do Regimento Interno, para o substitutivo da Câmara ao PLS 
n" I79, de I990. 

Sala das S_essões, }\'de abril de 1993. --:- Marco Maciel 
--Mauro Benevides - Mario Covas - Epitácio Cafeteira 
- Magno Bacelar. 

REQUERIMENTO N' 302, DE 1'Í93 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n~ 32, de 1993-Complementar, que "estabelece normas para 
fixação de coeficientes no Fu_n_do de Participação dos Muni
cípios e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 1-' de abril de 1993 -José Sarney -
Atíon-so Camargo -Alfredo Campos- Aluízio Bezerra
Álvaro Pacheco- Áureo Mello- Bello Parga- Beni V eras 
- César Dias - Carlos Pa!rocícnio - Chagas Rodrigues 
- Darcy Ribeiro - Elcio Alvares - Esperidião Amin -
Eva Blay- Flaviano Mello- FranciSco Rollemberg- Gari
baldi Alves Filho - Gerson Camata - Gilb!.!rto Miranda 
-Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto 
Lucena - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior -João 
Calmon - João França - João Rocha - Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho - José Fogaça - Júlio Campos -
Júnia Marise- Jutahy Magalhães -Juvencio Dias- Lavoi
sier Maia- Lcvy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lou
rival Baptista- Lucídio Porte lia- Luiz Alberto- Mansuet9_ 
de Lavor- Mareio Lacerda- Marluce Pinto- Mauro Bcnc
vides - Moisés Abrão - Nabor Júnior- Ney Maranhão 
-----=- Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Teixeira -
Rachid Saldanha Derzi -Teotónio Vilela Filho - Valmir 
C3.mpelo -Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Esses reque
rimenlos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do 
art. 340, II, do Regimento Interno. 

--A--Presidência comunica ao Plenário que recebeu a 
Representação n'' 1, de 1993. do Presidente da Câmara dos 
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Deputados, contra o Senador Magno Bdcelar, bem como cópia 
da interpelação judicial remetida ao_ Supremo Tribunal Fede
ral sobre o assunto. 

O expediente vai ã Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

É a seguinte a representação: 

REPRESENTAÇÃO N" I, DE 1993 
CÂMARA DOS DEPUTADOS . 
PROCURADORIA PARLAMENTAR 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal: 
Decoro parlamentar. Violação. Representação-.· 
Não aproveita ao CongreSso Nacional o avilta

mento de qualquer das suas casas. Descrédito das insti
tuições. Desserviço à democracia. 

Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos_ Deputa
dos, através do Coordenador da Procuradoria Parlamentar 
e advogado constituído com poderes específicâS, Vem à pre
sença de Vosssa Excelência, com especial deferência e francO 
companheirismo parlamentar. para 

Representar 

contra o S_enador Magno Bacelar, nessa Augusta Casa, líder 
da hancada do Partido Democrático Trãhalhista- PDT, por 
fato nitidamente 

incompatível com o decoro parlamentar, 

constante cm vciculação da exclusiva responsabilidade do re
presentado e puhlicada no jornal Folha de S. Paulo Seção 
"'Guia do Plebiscito", edição de IR do corrente, cuja cópia 
reprográfica ilustra a presente Rcpres_cntação. 

Em verdade Excelência, seria desprcz{VCf ou Ocioso iden~ 
ti fiCai- as figuras típicas (Código Penal) c os delitos da legisla
ção extravagante (Lei de Imprensa) caracterizados na teme~ 
rária e perversa vciculação-

que não poupou a honra do Presidente de uma 
das Casas do Congresso Nacional e, pior, agrediu a 
idoneidade de, pelo menos, 311 dos 503 -Deputados 
Federais, alcançando, cm cheio, o criminoso objetivo 
de macular a dignidade da instítuiÇão aqui represen
tada. 

Nesses deploráveis prop6sito:i. sem- qualquer grandeza 
e prenhes de sentimentos subalternos ou obscurantistas. o 
acidental representado~ sobre infringir leis expressivas, em 
momento saturado dt.! sombrias expectativas, descamba para 
o 

irresponsável, fazendo coro com tendenciosa 
mídia c, assim, estimulando aversões da sociedade mal 
informada contra a Câmara dos Deputados -

tudo a desscrviço da democracia e a deleite não sabemos 
de quem ou de quais desideratos. 

Eis pois, Excdt!ncia, cm necessária síntese. a razão desta 
representação - que mais delongar somente se justifica por 
ser imprescindível fixar com sobranceira franqueia, o desejo 
e a determinação do representante de buscar pelos mais nobres 
meios uma reparação capaz de sepultar, inclusive, indispo
sições na convivência das Casas do Congresso c, quanto possí~ 
vel, entre seus memhros. 

Pois bem, eminente Presidente. Tão tranSparente o pro
pósito, arrimo do representante, que este deliberou não de-

mandar seu agressor- pelo menos neste deplorável episódio 
-declinando de direitos da cidadania. 

de 

Mas não poderia permitir que a vio(ênciã contra
a Instituição restasse consumada cm seus insuportáveis 
objetivos por ato de acomodação ou tibieza. 

Assi_m_, nesta data.' encaminhou à Suprema Corte pedido 

Interpelação Judicial 

cuja xerocópia e documentos que a instruem estão inclusos 
e fazem parte desta representação. 

Na expectativa das providencias regimentais pertinentes, 
Pede,e espera deferimento. 
Câmara_ dos Deputados, Brasilia, 24 de março de 1993_. 

-a) Vital do Rêgo, Advogado Coordenador da Procuradoria 
Parlamentar. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
PROCURADORIA PARLAMENTAR 

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Excelso 
Supremo' Tribu~al Federal: 

A liberdade de pensamento e de expressão é uma 
· conquista da democracia e um imperativo do Estado 
de Direito. Nunca, entretanto, para atassalhar a honra 
alheia e injuriar e difamar as Instituições. 

Honra é património transpessoal; pertence ao ho~ 
mem. à sociedade e _à Instituição. 

Pergunta- com dese_nganada afirmação implícita 
ou a contrario sensu -de indisfarçável índole q.>rro~ 

_siva. 
Dolo Qe dano. Oolo específico com todos _os seus 

requisitos e paroxística intensidade. 
Consciência e vontade_ de ultrajar sobejam, ine_qui~ 

vocam_ente, na injuriosa e difamatória veiculação. 
pede -ela existe, e para ser vivida sob o rigoroso 

respeito devido à cidadania e às Instituições. 
Homem público que se despoja de direitos para, 

impessoalmente, defender e reparar danos imposrns 
à Instituição que representa. 

Injúria e difamação cOntidos no insólito texto, 
oferidendo à hon_ra de 31 L parlamentares - posto que 
atingidos pela irripUtaÇão de conduta lesiva da digni~ 
dade e da reputação da Câmara dos D_eputados. 

Refazimento da ordem jurídica lesada, começando 
pela interpelação medida que não representa ou implica 
instauração de processo criminal. 

·Os fatos são típicos. Mas aqui não se cuida de 
processar criminalmente o agressor, Senador da Rcpú~ 
blica. 

Pretende-se, à luz da lei: uma expliCação convin~ 
centc que, porventura. conduzindo o texto hostil a ou~ 
tro entendimento, descaracterize as infraçõe~ penais. 

A história, sendo digna. não se nutre nos charcos 
do vitupério. 

Inocêncio Oliveira, brasileiro, casado, médico, Deputado 
Federal e Presidente da Câmara dos Deputados. residente 
e domiciliado nesta Capital, representado por seu advogado 
e coordenador da Procuradoria Parlamentar da Câmara dos 
Deputados (doe. 1). vem à presença de Vossa Excelência, 
respeitosamente, à luz do disposto no art. 25, caput. da Lei 
n~ 5.250. de 9 de fevereiro de 1967, requerer a 
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Interpelação Judicial 

do Senhor Senador da República pelo Est<ido do Mai-anhão, 
Magno Bacelar, brasileiro, casado, também residente e domi
ciliado em Bras1lia, que pode ser encontrado no Gabinete 
n"' 54, Ala Senador Tancredo Neves, no Senado Federal, com 
residência na SOS 309 Bloco "C" apt. 503, mista Capital, -
e pelos motivos adiante deduzidos. 

1. No dia 18 de março de 1993, na seção "Guia do 
Plebiscito", jornal Folha de S. Paulo (doe. 2), fOi veicUlada 
matéria da exclusiva e_ induvidosa responsabilidade do interpe-
lado; assim: _ _ _ , _ 

"Bacelar pergunta: 
Uma Câmara dos Deputados que elege Inocêncio 

Oliv~ir_a presidente teria capacidade de e.leger o primei-
ro-mmtstro? (Doe. 2.) - - --

Essa pergunta~afinriação, de indisfarçável índole corro~ 
siva e de indissimulável dolo, induz, ao menos, a expectativa 
de que faltaria à Câmara dos Deputados responsabilidade 
e discernimento para eleger o Primeiro~ Ministro na hipótese 
de vitória da idéia parlamentarista, bem como representa 
transparente insinuação de inidoneidade do ora interpelante' 

e de quantos Deputados sufragaram sua candi-
datura consagrada._ _ _ 

Destacado fique, por oportuno e propício, que a Câmara 
elegeu seu atual Presidente com 311 (trezentos e onze) sufrá~ 
gios- na mais expressiva soma de votos de confiança e apoio 
conferidos a um candidato (doe. 3). 

Desp?ja~se, contudo- pelo menos já agora- o cidadão 
do direito de pleitear reparação dos danos que lhe foram 
in;tpostos_ pelo interpelado, para u~a açáo impessoal, enérgica 
e mtrans1gente em defesa da Instituição qUe i-epréieflta, segun
?o a Constituição_ e a lei, e não permite ·reste ultrajada a 
Irresponsável dele1te de quem quer -que seja. 

E indubitâvcl que a questão proposta pelo acidental Sena
dor transborda os limites do meramente reticencioso ou mali
cioso. Pior ainda, além de atingir a honra pessoal do Presidente 
da Câmara, segue adiante, de maneira criinínosa e··a completo 
desservi~o à demoCracia, assaltando frontalmente a própria 
Instituição, a Câmara dos Deputados, 

sem contudo esclarecer o que., em verdade, pre
tendeu afirmar e projetar o aqui interpelado. 

. Injúria, consoante enSifiãffiehtõs-âo sempre Nélson Hun~ 
gna, 

"é a manifestação por qualquer meio de um con~ 
ceita ou 
pensamento que importe ultraje, menoscabo ou vili~ 
pêndio contra alguém" (in Comentários ao Código Pe
nal, vol. VI, 5• ed. 1980, p. 90). 

Na opinião do moderno e especializado Freitas Nobre, 

"há injúria se a publicação ou emissão atinge a 
hon_or~bilidade pessoal (dignidade ou o decoro), quer 
subJetlvamente (representação interna), quer objetíva
mente (representação externa). (ln Comentários à Lei 
de Imprensa, Saraiva, 4• ed., 1989, p. 198.) 

A gratuita agressão sobre o Presidente da Câmara dos 
Deputados, e, mais grave, a arremetida pervers3. e delituosa 
contra o próprio Poder Legislativo- posto denegrir sua mais 
expressiva Casa, aliás em momento temerariamente inopor
tuno, considerando existir forte campanha para colocar a o pi~ 

nião pública nacional contra as Instituições do Estado- cons
titui, em si mesma, intolerável abuso da prerrogativa constitu~ 
donalmente assegurada aos parlamentares de emitir livremen
te suas opiniões e 

______ descamba para a vala mais abjeta do crime co~ 
mum; Cfas figuras típicas ao agente vulgar: -

3. Temos, respeitosamente, como despiciendo agitar a 
discussão sobre a ocorrência de_.crim,e de injúria praticado 
contra a pessoa jurídica; no caso vertente, a principiar dos 
argumentos já expendidos. 

É o que se infere do magistério de Damásio de Jesus~ 
co11.1-entando o art. 140, do Código Penal, para asseverar, invo
c<;t.ndo deslinde pretoriano, que 

"na Lei de Imprensa pode (RT. 511/375;- JTA
Crim/SP, 49/51)- a pessoa jurídica ser sujeito passivo 
do crime de injúria." 

No mesmo sentido, o luminoso Celso Delmanto afirma, 
igualmente protegido por escólios colegiados, a pessoa jurídica 
como vítima de injúria e de difamação (TRF la _:Região; Ap. 
1011; DJU de 30-4-90; p. 8226) e sustenta que nos delitos 
da Lei de Imprensa pode a pessoa jurídica ser sujeito passivo 
(TACr. SP, RT 566/237; Julgados 69/132) (in Código Penal 
Comentado, Ed. Renovar, 3• ed, 1991, atualizada e ampliada 
por Roberto Delmanto ). 

Novamente chamado aqui, o ínclito Freitas Nobre, citan
do o julgamento da Apelação n' 133.453, de São Paulo (RT. 
493/324, nov. de 1976), do Tribunal de Alçada Criminal, 

·~entendeu que podem ser vítimas de injúria piati~ 
cada através· de meios de divulgação pessoa jurídica 
ou órgão público e que, assim, qualquer dos seus mem~ 
bras atingidos pode pedir a prestação jurisdicional." 
(in Comeiltários à Lei de Imprensa, Ed. Saraiva, 4~ 
ed. 1989, p. 112/13). 

4. Difamação, por seu turno e conceíto legal, é a impu
tação de fato ofensivo à reputação 

"sendo irrelevante indagar se o fato imputado cor
responde ou não à realidade." (Nel_son Hungria, in 
Comentários ao Código Penal, 5'' ed., Forense, 1955, 
v. VI, p. 48). 

PoiS bem. Sendo a Instituição sujeito passivo de difama
ção- como vimos em doutrina e jurisprudência retrocitadas 

Nenhum fato pode ser mais gravoso à reputação 
da Câmara do que a veiculação de sua inidoneidade 
- da incapacidade de seus .membros para o desem
penho das responsabilidades que lhes são cometidas 
pela ordem jurídica; 

conforme temerariamente pretendido pelo político rnaranhen~ 
se; interpelado. --

Ora, ora. Pleitear a desmoralização da Câmara Depu~ 
tados dos perante a sociedade brasileira é ato antipatriótico, 
desde que atinge o cerne do Estado Democrático. Precisa, 
pois, ser explicado e esclarecido, à saciedade, pelo seu agente 
-aventureiro em busca de notoriedade, decerto indiferente 
a que 

injuriar e difamar uma d~s Casas do Congresso 
-e seus dignitários é tarefa sem grandezas, desanda para. 
o delito comum e, por aí, tende ao desabrigo da moral 
e da lei. 

e da Lei. 
e, por ai ~ende -~o _Desabrigo da Moral 
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.5. Em verdade. a simples leitura do texto publica pelo 
acreditado jornal paulista, de autoria do Senador interpelado, 
segundo o inolvidável Nelson Hungria, resulta, de logo, em 
"injúria implícita ··. ou per argumcntum a contrario, verbir 
gratia: "não vou á festa em ~ua casa porque não sou um 
desclassificado". ''não posso deixar-me ver em tua companhia, 
porque não sou um ladrão" (in Comentários ao Código P~nal. 
vol. VI, 5" ed, Forense. 1~80, p. 96). 

Desse modo. a pergunta-afirmação se ··urna Câmara 
dos Deputados que elege Inocêncio Oliwira presidente teria 
capacidade de eleger o primeiro-ministfo", coõtrario sen su, 
tem o condão de asseverar a inidoneidade do Plenário da 
Casa para sufragar, sendo 6 caso, o primdro-ministro. porque 
lhe faltaria aptidão ou competência, sobre ofender de modo 
atrevido e leviano, vimos e repetimos respeitosamente, a inter
pelante. 

6. Malgrado, a formJ cavilosa como foi colocada 
a questão pelo intcrprdado deixa intt!ncional e insuportável 
obscuridade quanto à objetiva e real intenção. oSlU-ndãfrú~ntos 
crúicos da aleivosia delinqüencial- ensejandO -à que Venha 
o interpelante rc4uerer explrcações. segundo preceitua o "ãrt. 
25, da chamada Lei de Imprensa, in verbis: 

"Se de referências. alusões ou frases se infere calúnia, 
difamação ou injúria, quem se julgar áfendido poderá 
notificar judicialmente o responsável, para que. no pra~ 
zo de 48 horas, as explique." 

E ressaltam, outra vez, os irrcpreensfvcis ensinamentos 
do mestre Freitas Nobre: 

"O pedido de explicações pode vir· a constituir-se 
em elemento de prova para o processo - crime ou 
a omissão do jornalista em prestá-las pode justificar 

o exercecicio do direito de resposta. porém seu obeje
tivo principal é o de escalarecer o ve.rd.adeiro sentido 
da notica, a alusão, da referencia ou da frases. (in Co-

- fficnt~í"dos á. Lei de Imprensa. Saraiva. 4' ed, 19H9. 
p. 117)(grifamos). 

7. Como se sahc e do que acentuamos, o pedido de 
explicações tem tamhém como o.bjetivo csdarecer intenção 
ou propósitos do interpelado ao fazer a afirmação que fez. 
para que se possa aferir a intensidade de seu dolo. a gravidade 
dc seu_ indecoroso procedimento. enfim, o paroxística abuso 
daS p.rerrogafivas asseguradas aos membros do Congresso Na
cional que pela via própria c cm tempo oportuno, poderá 
resultar, inclUsive, na extinção Ou perda do seu.mandato 

dado que tanto desregramento, indubitavelment~. e 
inconlpatível com o decoro parlamentar (art.55. 11, da Consti
tuição Federal). 

De resto, Excelência, sendo cgrto que a Câmara dos De
putados é natural representação da ·vída democrática da Na
ção, e a partir desta firme realidade, é preciso evitar que 
trawstidos endríagos tentem macular a dignidade desta Insti
tuição. 

Ante o exposto. em suma, requer se digne Vossa Exce
lência de determinar a notificação do Senador Magno Bacelar 
para que, no piã.zo de 48 (quarenta e oito) horas, diga e 
assuma, inequivocamente, o que quis c quer afirmar com 
a_ malsinada frase: "Uma ~â~ara dos Deputados _que elege 
Inocêncio Oliveira presidente tt!ria capacidade de eleger o 
primeiroMministro?'' 

Pede e espera deferimento. 
Brasllia, 24 de março de 1993. -a) Vital do Rêgo, Advo

gadO Coordenador da Procuradoria Parlamentar. 

PROCl'R.\.Ç.-\0 

Pelo presente mstrumcnto de mandato. eu. INOCt:"'ICIO Oli\'EJR.\.. 

brasllwo. casado. medico. DcpU!ado F~dcral c Presidente da c..\.!\1ARA DOS DEPl-TADOS. 

residente cm Bras1lia. nomc10 c constituO o Doutor _A. __ \'JTAL DO RÊGO. braSJklro. casado, 

a•hogado mscmo. ongmanamcntc .. sob o n" 910. na OAB-Para1ba. tambem Deputado Federal e 

Coordenador da PROCl'RADORIA PARLA\1E:'I:T AR. com r<:!s1dêtrc1a nr:sta Capital. a quem 

confiro os poderes da cláusula "ad judi.JiaH e. especialmente. para promo\Cf as med1das JUdiCiaiS c 

e:omaJUdiCiaiS nr::cessinas a defesa.<:. reparação IJL-rante a soctcdade braslle1ra da honra e m1ag~m d.:t 

CASA DO COi"GRESSO 1\'ACIO!'oAL que pres1do e represen.to e de s.cus membros aung1dos por 

matena publicada na "Folha de São Paulo". edJção de 18 do corrente. seção "Guta do PkblSCIIO". 

pagma 1-7. da ex.pressa e mcqul\ oca responsab1lid.:tde do Senador :\iagno Bacelar. pod<Cildo o 

outorgaCo praucar todos.. os aios ne:ccssanos ao fiel c compkto cumpnmemo deste mandato. mcluSl\t: 

substabdr::c.er. sempre resen:;tdo cm 1gu:us poderes - \-

l~ mrro !II ~~'t.f H HtSJi!t 
HPrW~ ~:lU~JtJO S. LEHOS : 

:c.r:.s w rUtto ~ LOlé tB r:n~: m-m~l 
trmha - ~f ; 

:rt~~n~m a tirH (SUP~AhiM•wnnm: 
~~~stn~l'l1~ r.~~ ~e!! stMl r(IH~(Qr p~rl 
:!.n:-'iham .CQ~ ~ d~ro!tl";!l ~~ n•.1s: 
:~r~l.!l'tQ>, 

:t:~r:sJu~. , 23 ""A.~ 4c 93 : 

: '"(('J"%c'-.~ 
• -< 

·---------------

Brastlia 23 de março de !993. 

..-.... 
----~,-..~~ 
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lo~ li" I I ', I ""!• I 

Hnjf' 

Dlf'h;'l;t(' 

' 

5-Niõ\dm M.,J:_rl(> 

Ró!<d..ir 

trDT·MA) ..... ,,,~"'' .~ .... • S.-nadu~ H:.,;() 
c.,...~~. 

t"SOQ·SI") • 

d:n w r·l.rtiPt 1'11gllel Rc;r.1c J• (' 
Cunh.l 6ul'nO fHc111 um dcba.1e 

sobre o pl,•b15r.11n promovfffo p~b 
(_' c1111 ~llh· Outdi!OI. Local: 111;, 11 
dr l'brt\,111. <,;i(• P~111l•,às 191130 . . ,..,ol ~·"'"""''·' 

B:acf'l:'lt' pf'rguuta: Cova 'i pí-t gunta: . 
.. Umo Cãma1·o dos 

Deputados quC" elc>ge 
Inocêncio OUvcito 

presidente leria 

capacidade de eleger o 
prin 1 eh o-n Ji ni:nro ?"' 

•·Na vida forniliar~ Ó 
l":shuturo é prc:side.rtdof;sta 
ou piu Jntn('ntaristo?'• 

21 dP março 

O<!bat:e 
IJ. B<>r tr.lnd de 011-ear~~ c 8raga11Ç:t 

Bolt~ar l ;un(,mil!E"I, "euador D.u'Cy 
Ribf'iH.I f:u ~o pales11as soha c 
plcbisdw. scguid,ls de um debate 
Ctl!J e G1lrnar C.11 11+.'11 o. Ent<'l sotr 
KaP:n: ~João 1\;.,.,t>l to (!:Kfio Pi:za. 
Local: IC.1tl0 r.b Uni ver sld.1de 
C:nól1ta ,r ti~ MOlltcAI('gr(!-.984. 
'l;lo Paulo .. l~ I 91, lO 

Covas 1 csponde~ Bac~lar r <"'iponde~ 
··qll('flt d('W' O (>f/IIH'IIO·/IIfltllf/<1 

(- lt ,IOHI () ( MI(('JIH c/!' llloiiHf/!1 

IIUJdo c 1•ru o t~odrruwnhuismo A 

Cámmo nch) ('Sco/IJc '' Plftlt('Jro 

lllrlll'õ!JO ~('gtmclu '>lN I I'OII(IU/f•, 

mm sq~rmdt' cl mntt)ria ckircr 
pelo ,,,,q, f)nrm cl<-luwto ~ n 
IJIIVI) 

"[ 11 o",JdlfiiHI fHC'SI(/e'p(.io/IS((J 

IJIW m'1t oi•'\''JilrHII~ pow o Ows~ 

Náu (lt•f•·mkmo~ rSH' 

flrC'srrf!'mNrll'>nto imperial que 
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24 di' 111arço 

Palestras 
Cch(' B.,~tos,lveo; Gar1d1 a d;r Sitva. 
Martim f" Edl.nrdo Muyl"~n fadle> 

pak~u :\'i sob r e rleblscito, no 
ltr~tilmo llísrrJ1 ico c G€og• áfico de 
Solo P;wlo Local: ru.J Bet~.1n11u 
Couu:mt. I SR. S;to Paulo, às I_Sh 

CERTIDÃO 

Certifico, que em sessão plenária do dla 2-2-93 às 20h18 
min, procedeu-se à eleição do Presidente da Câmara dos De
putados, com o seguinte teor: 

O SR. PRESIDENTE (lbsen Pinheiro)- Antes de as 
mesas de votação procederem à apuração, anuncio o nome 
de alguns Depu[ados que não participaram do processo de 
votação, para que possam fazê-lo se o quiserem: Eliel Rodri
gues, João Faustino, Mendonça Neto, Má(io de Oliveira, Sér
gio Naya. 

O SR. PRESIDENTE (lbsen Pinheiro)- As mesas de 
votação e!,tão procedendo à soma do número d_e votantes. 

Na urna da esquerda havia 216 Deputados eleitores inscri
tos: votaram 213 Deputado~; não votaram, e ainda podem 
fazê-lo, os Deputados Eliel Rodrigues, João Faustino c Men
donça Neto. 

O SR. PRESIDENTE (lbsen Pinheiro)- Votaram, na 
urna da direita, 280 Srs. Deputado::.. · 

9 total de votantes é 493 Srs. Deputados. 
E chegado o momento de se iniciar o escrutínio1

• 

Peço a todos, no entanto, um pouco mais de paciência 
para uma brevíssima manifestação do Presidente que está dei
xando a.Pre~idência da Casa. Convido os membros da Mesa 
a comporem-na comigo. Vice-Presidente Genésio -BCrna!di-

nô. Vice-Presidcnte Waltir Pire~, os Secretários Inocêncio Oli
veira. Etevaldo Nogueira. Cunha Bucno, Max Rosenmann 
e os quatro suplentes, apc.:-nas para uma singela manifestação. 

Gostaria talva seja tradiçãO -de fazer uma prestação 
de contas. Mas não me parece que seja necessário fazê-lo 
nesta CaSa, onde todc.)s acOmpanhamos, todo~ os dias, a nossa 
própria vida e o funcionamento da nossa instituição. Por isso. 
vou dispensar os meus colegas da maçante referência aos nú
meros da nossa ailvidade. em hora sejam muitos expressivos 
cm quantidade e eSpecialment~-eXPressiva a qualidade da deli-_ 
ht::-ra:Çãó no períOdo que compreenderia esse balanço_. Não 
vou fazê-lo. Talvez o faça através dos meios de comunicação_, 
em favor da nossa instituição, para que todos saibam que 
em dois anos votamos quase 1.200 proposições. meia centena 
das quais de mtérias da mais alta relevância. como se viu 
durante a st:!s:::.ãu de hoje. 

Atravessamos momentos políticos conturbadíssimos em 
que esta Casa quis aquilo que o povo brasileiro queria. Proval
yç:_mente nesta hora ao Presidenlt:! da Casa se atribuem méritos 
que são da instituição. Taivez Pelo vezo de simbolizar em 
pessoas as instituiçõe:.,. Muitas referências que contemplam 
a atividade do Presidente devem, por justiça, pertencer à 
administração superíor ou ao Pknário como um todo. Por_ 
isso, a minha palavra. Meus colegas, amigos e cOmpanheiros 
de vida político-parlamentar, a manifestação da Mesa Dire-
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tora, neste momento. é uma manift!:-,tação de agradecimento. 
Agradeço ao Plenário, a todos os Parlamt.!ntarCs pela partici
pação constante, pela confiança que em nós depositaram dois 
anos atrás c 4ue reikraram em todos os momentos de nossa 
atividade. 

Por isso. meus queridos colegas, não é __ scm uma ponta 
de emoção que nós, da _Mesa Diretora, despedimo-nos da 
atividade e voltamos para o lugar que é de nossa origem, 
o Plenário, que nos constituiu e que nos rec.ehc agóra para 
as tarefas da lei da nnssa Casa. E_m nome, pois, da Mesa 
Diretora. nosso obrigado a todo~ os Deputados, nosso obri
gado aos funcionárioS da-Câmara, parceiros da nossa produção 
legislativa. Agradecemos aos que nos compreenderam c aos 
que não nos compreenderam. E~ta Casa, plural, não é apenas 
o que há de mais parecido com o povo brasileiro. Ela !.! o 
que há de mais parecido com as virtudes do povo hrasileiro. 

Meus colegas, companhl;;!iro~. amigos. em nome d_e_ todo~ 
os membros da Mesa. muito obrigado. (Pa-lmas...) 

O SR. PRESIDENTE (Ih>en Pinheiro)- Vamos come
çar o escrutínio. Primeiro. as mesmas equipe:-; do processo 
dt: votação, os Deputado~ indicados e os fiscais. procederão 
apenas à contagem das sobrecartas, sem abri-la~. Apenas a 
contagem das sohrecartas, ao mesmo tempo nas duas urnas: 

O SR. PRESIDENTE (losen Pinheiro) -Na urna da 
esquerda, foram encontradas 213 sobrecartas, exatamentc _u 
número de votantes. 

As sobrccartas da urna da esquerda serão recolocadas 
dentro da urna. Depois, misturaremos com as sobrecartas 
da urna da direita, numa urna só. 

O SR. PRESIDENTE (Ihsen Pinheiro)- A Mesa eorri
ge: votaram 214 Srs. Deputados na urna--dri esquerda, exata
mente o número de sobrecartas. Votaram 280 Srs. Deputados 
na urna da direita c o número de sobrccartas é de 280. total 
de votantes: 494 Srs. Deputados. Agora, as cédulas serão 
colocadas nesta urna, que estava à esquerda. Todas as cédulas 
ficarão na mesma urna. 

A Mesa pede aos Parlamentares que não participaram 
do escrutínio que deixem livr~ o espaço da mesa para que 
todos_ possamos acompanhar. E uma disputa, mas~- tamhé-m 
um espetáculo democrático. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ihsen Pinheiro)- O escrutínio 
terá o seguinte proct.!dimL.:-nto: o Presidente abrirá a cédula 
e indicará o voto: os votos ~erão anotados pelos memhros 
da Mesa. O Dc-putadll Waldir Pires anotará e, ao mesmo 
tempo. anunciará o resultado atualizado dos volOs do Depu
tado Odacir Kl~in; o Deputado Max- Rosenmann anátará e 
proclamará, um a um, os votos ao D~putado Inocêncio Olivei~ 
ra; o Vice-Presidentc, G~nésio Bernardino, anotará e procla
mará. um a um, os votos brancos e nulos. 

Vai-se iniciar o procc:-,so dt.: escrutínio. 

(Processo de apuração). 

O SR. PRESIDENTE (Ih>cn Pinheiro)- Vou proclamar 
o resultadn. Foram encontrados 493 votos_válidos, conferindo 
com o número de votantl..!s c de sobrecartas; 5 votos brancos; 
177 votos para o Deputado Odacir Klein c 311 votos para 
o Deputado Inu~..:-~ncio Oliveira. (Palmas) 

Proclamo eleito c empossado Presidente da Câmara dos 
Deputados o Sr. Deputado Inoc0ncio Oliveira. (Palmas pro
longadas.) 

------------------------
Convido S. Ex a a~~unm o ~argo para u qual foi deito 

pela Casa. 
Transmito o cargo de Pr..::sidenlt: da Câmara do:-. D!..!pu

tados ao Deputado Innr.:Cncio dt.> Ohvdra. (Palma~.) 
Mozart Vianna de Pai"a, St~crct:írio-Geral da Mt!'sa. 

(r\ ( ·omi.,·siw de ( "onsuwi(uo, Justt~·u e l1dadaniu.) 

OSR. PRESil)ENTE (Humberto Lucena}-· l-oram enca
minhados à pub\i<:a~~il) Pa.rl'...:ac<; da Com1~sJo Lle Constltut-_ 
ção, Justi~a c CiJ:.H.Iania. que conducm tavoravelmc-ntc ao 
ProjctLl dl' Lei da Cümara n llt'. de l~N~. c ao Pw1c-tn Jç
Lei ·Ja C_âmara n lU. de l\142. no:-, _termo~ íJo wh..,tltul\VU 
que nferecç. 

A~ mat~ria~ t"lc(lr[to ~ohre a Me:-,a. durante ~mco ~cssóes 
ordin<.iria-;, a fim Je reccher ..:mcnJas. nos termos do art. 
235. 11. d, do Rl.'~imcnto Interno. 

O SR. PRESIDENTE r Humhàio I ut_'l'na) - r.~~ot~u.lo 
o tempo dc:-.tinado ao Expediente 

Pres~ntes na Casa 73 Srs. Senadores. 
Passa-se ;·1 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

DiScu~sãu.emlurno úni!,.:o. Ja reJaç.:lo fínal (nfL'rc
r.:ida reJa Cnrnb:-.úo Diro.:tora em ~cu Pare(.:er n·· 57. 
dt.: 1 YY3) dn Prnit:-to de Lk...:rcto legislativo n · 10, Je 
1<.J<.J2 (n·· tí]·l)J, na Cárnara d;l<.; Deput~1do ... ). qu~..· aprova 
o texto d;t Cnrwt·nç;1~! 11 141, d;1 Or):!.ani7aç~io Interna~ 
r.:ional Jo Trabalho - 011 . n:lattv;t ;-to.; Organizacóe<; 
Jc_Tr.ibalhaJurcs Rurais e sua fun~ao no De..,envoL 
vimcntu E..:unl:uni...:o t: :-.,u...:wL adotada L'nl Gt.>nebr<t. 
em JY75. durante a fl!J" se.., ... ao rJa l"ontcrencía Interna
cional do Trabalho. 

Em dis...:ussün <l rt.>daÇ.ci'> l"inii). (P;rusa.) 
:"-i ::ln hav~ndn '-lucm j)~·\'a a palavra. erice-rio a Jiscus-são:
Não bav~.:nJu apresentação de t.:lTlL'nda. a rc.:'Jação final 

!.! consid~.'rad<l ddinitivamcntc aprovaJa. nos termos do dis
posto no art. 3~4. do Rr.:-giml'ntu Interno. 

O projeto vai à proml!lgaçiio. 

É a :-.eguintc a rcdação hnal aprovada: 

PARECER i'!" 57. DE 1993 
(Da Comissão Dirct()ra) 

Redação rinal do Pro_jeto de Decreto Legislatho 
n" 10, de 1992 lnn 61, de 1991, na Câmara dos Depu
tadost. 

A Comissão Dir~.·tora apr~.·..,..:nta a rçJa~·âo fmal do Projeto 
de Decreto Lcl!,islativo n' lU, dr.: 1YY2 (rr 61. de 1941. na 
Câmara dos D~putalh>s), que aprova o textu da Convcnçâo 
n" 141 da Organização IntcrnaL'ional dn Ttahalho- OIT, 
relativa à~ orianizaçõcs de trabalhadores rurab_c sua função 
no dc~nvolvimento cconômko e ~ocial, adotada cm Genchr~. 
em 1975, durante a 60 SL'ssélo da Cnnf~rência rtiternar.:ional 
do Trah<.tlhn. 

Sala de ReuniC1..:~ d<L Couli_~~<i(), ll) de março de 191}3. 
- Chagas Rodrigues, Prt.>:-.id..:ntc LeY)' Dias. Relator ~ 
Nelson Wedekin- 6_eni \"eras. 
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ANEXO AO PARECER N" 57. DE 1993 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 10, de 1992 tn" 61, de 1991, na Câmara doS Depu
tados). 

F<.~~o saber 4ut' o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Humberto Lucena. Pr~sidt!"nte do Senado FeJcral. JWS termos 
do art. -H·L item 28. do Regimento Intano, promulgo o s!.!
guintL' 

DECRETO LEGISLATIVO N" . DE ~~~3 

Aprm.·a o texto da Convenção n" 141 da Organi
zação Internacional do Trabalho - OIT, relativa às 
organizaçúcs de trabalhadores rurais e sua função no 
desenvoh·imento ecnonômieo e social, adotada em Gene
bra, em 1975, durante a 60' Sessão da Conferência Inter
nacional do Trabalho. 

Art. É aprovado o t!.!xto da Conwnç_ão n·· 141 Lia 
Organização Jnt!.!rnacional do Trahalho --:: OIT. rel;uiya às 
organizações de t rabalhaJores rurais c sua função no desenvol-.
vimento !.!conômico e social, U.dotada t.::Ql Gen~hra. cm 1975, 
durante a óO' S..::ssão da Conkrência Internacional do Tr3-
oalho. 

Parâgrafo único. Estão sujeito:-. ã ap·rov"ação do Con
gresso Nacionalt~uaisqucr a tu:-. 4uc possam resultar em r!.! visão 
da rd..::rida Convenção, b!.!m como quaisquer ajustes cornple
mentarcs que, nos tt!"rmos d_o..arL -1-9~ inciso I. da Constituição 
F~~..kral, acarretem. encargos ou compron~issos gravosos ao 
património nacional. · 

Art. 2·· Este Dccr!.!to Legislativo ~;..•ntra t!m vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- EsootaJa 
a matéria constantt: Ja Ordem do Dia. 

0 

Passa-se agora à votação do Requerimento n" 301/93, 
de urgência.lido no Expediente. para o substitutivo da Câma
ra ao Projeto de Ld do Senado n·' 17t>, dt! l9tt0, 

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

sentados. (Pau~a.) 
Aprovado. . 
Aprovado o requerimento, a mat~ria a que se rdt!rc.figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária sub:-.t:
qüentt!. 

Passa-se agora à votação do Re4.uerimento n" 302/93, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da 
Câmara n" 32, de 1993-Complementar. 

Em votação o requerimento _ 
Os Srs. Senadores LJ.UC o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma

téria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 32, de 1993 - Comple-mentar (n" 147/93, 
na Casa de origem), que estahelece normas sobre a 
fixação no Fundo de Participaçüo dos Municípios, c 
dá outras providencias. 

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

É lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 303, DE 1993 

Sr. Presidente, 
Nos tamos do art. ~55, II, c. 1~. requeiro seja o PLC 

n" 321Y3-Complementar. <.h.:spachado <.l. CCJ. akm da CAE. 
Sala das Ses~lks, 1 ' dt.:: abril de 1993. - Garibaldi Ahes 

Filho. 

O SR. PRESIDI::NTE (Humhcrto Lucena)- Aprovado 
o requerimento. a mat~ria receberá parecer da Comissão de 
Assuntos Económkos c da Comissão de Constituição, Justiça 
c Cidadania. 

Nos termos do art. 140, Jo Rt.::gimcnto Interno, designo 
o Senador Valmir Campdo para proferir parecer. cm suh:-.ti
tuição à Comissão de Assunto:-. Económico~. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Proj!.!tü de Lei 
Complemen·tar em amílisc ohjctiva c:-,tabcl!.!cer i10.rmas sobre 
tiJixaç~ln de codicit.::ntes no Fundo de Partkipa~·üo Jo:-, Municí
plOs. de acordo com o 4ue dí:-:.p<Je o art. 1 ól, Tl, da Constttuição 
Federal. 

. O art. 1" do Projeto dctamina a manutenção dos "coefl
CJcntcs de participa~·~tn dos Municípios fixados para o exercício 
de 1992, revisando-se os daqueles 4ue cederam população 
para novas unidades municipab criadas em 19!.)3", o que possi~ 
bilita t.:orrigir di~tor~ó(.!~ na distrihuiçf1o dos recursos do Fundo 
d~ Partidpaçüo dos Município" e, ao mesmo tempo, permite 
a_~o_br!.!viv~ncia. dos municípios criados e instalados cm 19113. 

Este projeto l.!"vita um cmpohrccimcnto dos municípios 
que sofr.crarn r!.!duç:."io nos seus coeficientes de participação 
no FPM. ao faz~ r retornar a participaçüo municipal aos mes
mos cocficicnt..::s praticados em IYY1. 

Assim. pelas razões exposta~~ levando t!m consideração 
que est~ proposição representa um gramk bt:ndício para o 
fortalccnncnto do~ municípios e da Federação, opina.mos pela 
aprovaçc.io do Projeto de Lei Compkmcntar n·• 32, de 1993, 
como proposto. 

Sr. Prc::;ident..::. inf~Hmo tamb~m a V. Ex·' e aos demais 
Senadores que cstá cm meu pod!.!r uma emenda de plen<.írio, 
yue oportunamente íreí ler, corno também defender. manifes
tando o meu parecer sobre a emenda apresentada pelo nohr!.! 
Senador Jonas Pinht!iro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer 
é_favorávd, 

C?nccdo a palavra ao Senador Garibaldi Alves Filho para 
proft!nr parect!r. em substituição à Comissão de Constituição. 
Justiça!.! Cidadania. 

OSR. GARI8ALDI ALVES FILHO (PMDB --RN. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente 
Srs. Senador!.!::>, sob a Otica da Comissão de Constituição: 
Justiça c Cidadania, nada hã :.t opor à aprovaçüo dcsiL' projeto. 
Quanto ao mérito, é t!Videntt..· que a Lei Comple-mentar n'" 
72, de 29 de janeiro de 1993, não surtiu th ckitns pretendidos 
no tocante a se manter. pdos eritério~ Jc rateio dos recursos 
do fundo de. Participação dos Municípios, os coefkicntcs cm 
vigor durante o exercício de 1992., como s..e .. desejou com a 
Lei Complementar n·• 71, de 3 de setembro de Jl)92. 

Sendo assim, Sr. Presidente, para corrigir essa situação 
que visa a evitar um maior cmpohrccimcnto dos municípios 
brasileiros, somos de parecer favorável. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~O parecer 
é favorável. 

Em discussão a matéria. (Paus<.~.) 
Não havendo quem peç·a a palavra. encerro a discussão. 

O SR. PRESJilENTE (Humberto Lucena) - SQbre a 
mesa. emenda que.:" ~erá lida pelo Sr. t · Secret;iriv. 

Ê lida a seguinte 

EMENDA DE PLENÁRIO 

Inclua-se no are 1 'c.lo PLC' n 32193 a seguinte expressão: 
••Vedada qualquer reduÇãO t.l~lS cocficient~~ atuaJm~ntC em 
vigor" passando o artigo a ter a seguinte rcdaç-ão: -

·· Art. I Ficam mantido~ u~ coeficiente~ de parti-
cipação do:-. municípios fixados para o exercício de 1992. 
revisando-se us d: .. H.J.Ueks yue cederam população para 
novas unidades ~:riadas em 1!193, vedada qual4uer redu
ção do::. ~oefidçnte::. atuahn~ntc em vigor." 

Justificação 

Cum o estahekcimentn no atual. Projeto de Lei Comple
mentar dos valore':> dv FPM a níve1~ de 1992. alguns munícípios 
que accssaram ao fundo J.e r!.!~crva cm 1993 tl.!rão suas co_tas 
reduzida~. prejudicando a sobremaneira_ as já combalidas ad
ministrações ret::ém~~mpossada~. 

Dcs':>t: modo a prt!~cntt.: t:menda ohjcfiva e-vitar que se 
cometa mais uma injustiça na dbtribuição dos recursos do 
Fundo de- Participaçtln dos Munil..'ipio:-.. 

Sala da~ Sessões, 1 de abril de 1993. ~Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humb~rto Lucena)- Concedo 
a palavra ao nohrt: Senador Valmir Campclo, para proferir 
parecer sobre a emenda, em substituiç<.lo à Comissão dC As
suntos Económko:-.. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB--'- DF. Para proferir 
parecer. Sem revis<k) do or:.~dor.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores. este projeto rt:ceheu emenda. de autoria do ilustre 
Senador Jonas Pinheiro. e da qual sou pela aprovaçé.lo, pois 
a mesma visa a evitar um mmur cmpohn:dmento J.os lnuniciR 
pios. quando elimina a possibilidade de redução da aHquota 
do Fundo de Partkipaçãtl do~ Munici'p10s. - -

Meu parcc(..'r. portanto, é fa .. orável à emenda apresentada 
pelo nohn:: Senador Jona!'! Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
é favorável. - -

Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho, para pn_)ft.::rir parecer ~ohrc a emenda, cm substituição 
à Comissão de Constituição.-JUsti<,:a c Cidiidal1ia. 

O SR. GARIBALJ)J Al. V ES FILHO (PMDB- RN. Para 
proferir parecer. Sem rcvisãu do orador.)·- Sr. Presidente. 
Srs .. Senadores, sob a Otica da Comissão de Constituição, 
Justiça c Cidadania. a no<:.sa manirestaçãu tamhém!.! favoiáVcJ, 
porque a emenda nüo colide com o espírittl do projetv. Além 
do mais, é uma emenda vazada cm termos constitucionais .. 

Nosso parcct!r ~ favor<.ivd. 

O SR. PRESIDENTE ( Humhcrto l.ueemi) - O parecer 
é favorável. 

Antt:s dt: colocar o projeto em YOtação, a Presid~ncia 
esclarece qu(.!", nos· termos do disposto do art. 288, inciso III, 

al(nL'a a do Regimento Interno, a matéria depende, para 
a ~ua aprovação, do vow favorável da maioria ab~oluta da 
composição da Casa .. devendo a votação ser feita pell) processo 
ektrónicu. 

Solicito aos Sr~. St:nadores. que se t:ncontram em seus 
-gabinetes Ou ~m ()\.aras dependências do Senado Fl."deral. yue 

venham ao plenário. a fim de assegurar o quorum indispen
sável â votação deste projeto de lei complementar. da maior 
importância para as Unidades Federadas. tendo cm vista 4_ue 
cuida do pagamento das quotas do Fundo de Parti~ipação 
dos Municípios. 

Peço aos Srs. Sen<.H.lor~s que ocupem os seus lugares. . - - . --

O -sr. Iram Saraiva - Sr. Prçsidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humht:rto Lucena)- Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Para encami
nhar. Sem revisão do orador .. ) - Sr. Pre~idente. enquanto 
V. Ex' aguarda a presença dos SrS. Senadores- tambt!m 
estamos faze"ndo o mesmo ·empeilho-- solicitamos a·pal::lv-ra 
a V. Ex·· para uma amilise rápida sohre o yuc a emenda propõe. 

Na realidade, ob~ervamus que, in fine, a emenda nada 
mais faz do 4_ue justiça, porque sentimos que, principalmente 
rio Estado dt.: Goiás- c sei que em outros Estados da Ft.:de~ 
ração-, alguns Municípios vão sofrer prejuízo. e, com essa 
alteração, já acatada pelos ilustres Senadores que apresen
taram os seus pareceres, podemos observar coerência no _texto 
da emenda quando diz: 

"Vedada qualyuer redução dos coeficientes atual
rnente em vigor", passando o artigo a ter a seguinte 
red;tçãv: 

.. Art.- Ficam mantidos os coeficientes de partici
pação dos Municípios rixados para o exercício de l<J92, 
revisando-se os daLjucles que cederam população para 
novas Unidades criadas em llJ93, vedada qual4.ucr re
dução dos coeficientes atualmcnte em vigor." 

Entendemos, Sr. Presidente, que. na realidade, se faz 
justiça âqueks Município~ qut! já alcançaram seus percentuais. 
Não é justo que uma lei venha posteriormente a prejudicar. 
Esse principio .. em Direitó: i-ealmenre inexiste_e, por esta 
razão, estamos apoiando a emenda, sabenlio que a aprovação 
na Casa significa o retorno do projeto ;) Câmara dos DepuR 
ta dos. 

No entanto. a sugestão feita pelo nohre Senador Jonas 
Pinheiro está procedente, merece o nosso aplauso. E tenho 
certe_zà de 4ue essa corrCção aCoõl:cl!erli tu.mb0m na Câmara 
dos Deputados. pnrqut: aqui estaríamos produzindo um efeito 
negativo para aquele:-. que já alcançarain os seus direitos .. 

Por esta razão, estamos solicitando ao!'! nossos Pares yuc 
apóiem esta emenda. por ser de justiça e para que a Càmara 
dos Deputados. que votou sem observar esse detalhe. possa 
corrigir. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:- F~ço mais 
um apelo aos Srs. Senadores que não se encontram cm plcni.Í
rio, que estão em seus gahinetcs ou _l!m outra:-. dependências 
da Casa, para que aqui compareçam a fim de possibilitar 
o quorum indispensável à votação do projeto de lei comple
mentar. 

O Sr. Elcio Alvares- Sr. P-re-sidente, peçõ a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem a 
palavra V. Ex" 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de esclarecer 
a V. Ex" que a Comissão da Evasão Fiscal está reunida na 
Sala 2, na Ala Nilo Coelho, com vários Senadores dela partici
pando. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Já foi feito 
um contato com os Memhro::; da Comis-são, no sentido de 
que venham ao plenário. 

Àqueles Senadores que estão reunidos na Comissão Mista 
sobre Evasão Fiscal, a Presidência solicita que suspendam 
os trabalhos, para que possam vir ao plenário, a fim de possi
bilitar o quorum indispensável à votação de projeto de lei 
complementar. 

Vamos proceder à votação. 
Na forma regimental, a votação será nominal. 
Como vota o Líder do PMDB? - -

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- "Sim"", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Como vota 
o nobre Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- '"Sim'". Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP)- ""Sim"'. Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PDT? (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PDC? (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PP? 

O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-' GO}- ""Sim"'. 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PRN? (Pausa.) 

S. Exa não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PSB? (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PT? (Pausa.) - ~-

S._Ex~ não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PTB? ~-~ -

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT) 
-"Sim'', Sr. Presidente. 

O SR.~PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Sfs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi· 
dência lembra aos Srs. Senadores que a matéria, para ser 

· aprovada, requer 41 votos favoráveis. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

_ O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex'' 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pela ordem. 
Sem revis-ão do orador.) -Sr. Presidente, pediria a V. Ex" 
que insistisse na suspensão da reunião que se verifica na Co
missão Mista, porque lá estão seis Srs. Senadores e um apelo 
de V. Ex• talvez assegurasse o quorum necessário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esse con· 
ta to já foi feitõ Por duas vezes, nobre Senador Jonas Pinheiro. 
Entretanto, insisto com o Presidente da Comissão Mista de 
Inquérito sobre Evasão Fiscal que Susperida seus trabalhos, 
a fim de que possa possibilitar o necessário comparecimento 
dos ?enad~res ao _ple_I!~rio. 

- (Procede-se à votação) 

VOTAM "'SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco 
Almir Gabriel 
Aluizió Bezerra 
Alvaro Pacheco 
Bello Parga 
Carlos Patrocínio 
Darcy Ribeiro 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Elcio Alvares 
F. Rollemberg 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Irapuan Costa Júnior 
João França 
JonaS Pinheiro 
José Fogaça 
José Richa 
Júlio Campos 
Júnia Marise 
Lavoisier Maia 
Levy Dias 
Louremberg Rocha 
Lourival Baptista 
Lucídio Portella 
Lu_iz Alberto 
Mario Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
N abor Júnior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Suassuna 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Saldanha Derzi 
Teotonio Vilela 
:Valmir Campelo 
Wilson Martins 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vou procla-
mar o resultado, _ 

Votaram SIM 42 Srs. Senadores. 
Não houve abstenção. 
Total de votos~ 42 
O projeto foi aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 32, DE 1993-COMPLEMENTAR 

(N~ 147/93-Complementar, na Casa de origem) 

Estabelece normas sobre a fixação de coefic_ientes 
no Fundo de Participação dos Municípios, e dá outras 
providências. 

O COngresso Nacional decreta: 
ArL 1 ~ Ficam mantidos os coeficiente-s_ d_e participação 

dos Municípios fixados para o exercício de 1992, revisando-se 
os daqueles que cederam população para novas unidades mu
nicipais criadas em 1993. 

Parágrafo único. O _censo de 1991~ realizado pela Fun
dação IBGE, será utilizado para fixação dos coeficientes de 
distribuição dos municípios criados e instalados em 1993. 

Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor na data 
de sua publicação, 

Art. 3~ Fica revogada a Lei Complementar no 72, de 
29 de janeiro de 1993 e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc.ena) - A Presi
dência pede aos Srs. Senadores que se mantenham em seus 
lugares. 

A Presidência lembra ao PlenáriO que os Srs. SenadoreS 
ainda deverão votar a emenda, de autoria do nobre Senador 
Jonas Pinheiro; portanto, pede aos Srs. Senador~_s_que perma
neçam no plenário. 

A emenda do Senador Jonas Pinheiro "f~v_e pa-recer favorá
vel dos dois Relatores: o Senador Valmir_Campelo, pela Co
missão de Assuntos Econômicos, e o Senador Gadbah:li_Aives 
Filho, pela Comissão de Constituição, Justiça_e Cidadania. 

O SR. IRAM SARAIVA- Sr. Presidente, chamo a aten
ção do Plenário para a importância de aprovarmos agora a 
emenda do Senador Jona_s_ Pinheiro, porque assim remete
remos à Câmara para que ela faça a necessáriã correção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a emenda. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM ""SIM"' OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco 
Almir Gabriel 
Álvaro Pacheco 
Bello Parga 
Carlos Patrocínio 
Darcy Ribeiro 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Elcio Alvares 
F. Rollemberg 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 

Gerson Camata 
_ Guilherme Palmeira 

Iram Saraiva 
Irapuan Júnior 
João França 
Jonas Pinheiro 
José Fogaça 
José Richa 
Júlio Campos 
Júnia Marise 
Juvêncio Dias 
Lavoisier Maia 
_Lcvy Dias 
Louremberg Rocha 
Lourival Baptista 
Lucídio Portella 
Luiz Alberto 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
N ey Suassuna 
Odacir Soares 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro TeiXeira 
Saldanha Derzi 
Teotônio Vilela 
Valmir Campelo 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vou procla-
mar o resultado. 

Votaram SIM 44 Srs. Senadores. 
Não houve abstenção. 
Total de voto_s: 44 
Aprovada a emenda. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a tedação final. 

0 SR. PRESIDENTE. (Humberto Lucena) - A Presi-
dência solicita aos Srs. Senadores que permaneçam em plená
rio para a votação de indicação de dois ministros, com parecer 
favorável, para o Tribunal Superior do Trabalho. 

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 77, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 32-Complementar, de 1993 (n' 
147/93, na Casa de origem). 

A Comissão DiretOra apresenta-a redação final da Emen· 
da do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 32-Comple~ 
mentar, de 1993 (n•147/93, na Casa de origem), que estabelece 
normas sobre a fixação de coeficientes no Fundo de :Partici~ 
pação dos Municípios e dá outraS providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, ·1• de abril de 1993. -
Humberto Lucena, Presidente - Lucidio Portella - Relator 
- JúUo Campos - Nabor Júnlor. 
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ANEXO AO PARECER N" 77, DE 1993 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 32-Complementa-r, de 1993 (n~ 
147/93, na Casa de origem), que estabelece normas sobre 
a fixação de coeficientes no Fundo de Participação dos 
Municípios, e dá outras providências. 

Emenda n~ 1 
(Co-rresponde à Emenda n., I, de Plenário) 

Dê-se a seguinte redação ao art. I~: 

"Art. l\' São mantidos os coefidenteS.de-pãTfiCi
pação dos municípios fixados para o exercício de 1992, 
revisando-se os daqueles que cederam população para 
novas unidades municipais criadaS em 1993, vedada 
qualquer redução dos coeficientes atualrnente em vi
gor." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto_Lucena)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Louremberg Nunes 
Rocha. 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr16 e Srs. 
Senadores, o país se prepara para ·colher uma boa safra de 
verão. Ela poderia ser excelente mas, infelizmente, não é. 
Todos nós interessado_s nos problemas da agricultura e da 
sobrevivência de nosso povo esperávamos que, a exemplo 
do ocorrido na safra 91/92 quando foram colhidas sessenta 
e quatro milhões e trezentos mil toneladas de arroz, feijão, 
algodão, soja e milho, desta vez pudéss-emos ultrapassar a 
tp.arca. Todavia, fatores -diferenciados que incluem, como to
dos_sabem, o problema do crédito agrícola, limitam a colheita, 
desta vez, a sessenta c quatro milhões e cem mil toneladas. 

Não apenas o Governo como todos nós esperamos que 
a safra 92193 dê urna ajuda considerável para segurar a inflação 
pois a quantidade de grãos produzidos vai permitir, evidente
mente a baixa de preço dos produtos para o consumidor. 
Em paralelo a isso, devemos-saüdar como componente alta
mente otimista que cerca de seis bilhões e quinhentos milhões 
de dólares serão injetados_ no mercado como fruto da come_r
cialização da safra. Consideramos que até o final_ do ano esta 
apreciável e muito benvinda quantia, se ampliará chegando 
aos oito bilhões c quinhentos milhões de dólares, com a movi
mentação da safra de inverno, principalmente trigo, que é 
produzindo em grapdes quantidades e que começa a ser plan
tado agora. 

Como matcigrossense e homem interessado em todas as 
coisas do campo, saúdo com grande_alegria o fato, já anun
ciad_o pelo Governo, de que teremos, desta vez, nossa segunda 
maior safra de soja prevista, segundo os técnicos do Ministério 
da Agricultura, em vinte e um milhões e quatorze mil tonela
das. Este e~ct:lente resultado, produto Oe um esforço conjun-

to, onde o produtor rural se destacou, é doze por cento supe
ríor- à safra anterior. quando fOram- colhidas dezoito milhões 
e oitenta e sete mil toneladas. Estes númeroS podem ser am
pliados. Ao contrário do Governo os produtores de soja acre
ditam que _colherão um pouco mais, alcançando, segundo os 
que pensam assim, vinte dois milhões e quinhentas mil tone
ladas. 

O aumento preconizado pela classe rural teria base_num 
considerável aumento de produtividade. Se está plantando 
a mesma área más se colhendo muito mais. Ela passou da 
média de dois_ mil e vinte e sete quilos por hectare para dois 
mil e setenta e um quilos. No município de Primavera do 
Leste no meu Estado-. o Mato Grosso, a situação m-elhorou 
ainda mais. Lá a produção poderá chegar, com facilidade, 
a dois mil e setecentos quilos por hectare. 

Desta maneira, Primavera do Leste dará uma substancial 
ajuda ao Governo e- conseqüente ãó póvo no Seu ptogranla 
de controle da espifal inflacionária~ 

Se a soja oferece uma situãção bastante otiri1lsta; coi:n 
boa produção, excelente produtividade, e preços razoáveis, 
o mesmo não ocorre com outros importantes produtos agríco
las, como milho e arroz. 

O milho, cuja prádiJÇão nacional deverá alcançar vinte 
e oito milhões e oitocentos e trinta mjl toneladas!. deverá _ 
ser colo6do rio mercado a preços abaixo do mínimo, Segundo 
a cotação do Banco do Brasil. Ainda assim o dinheiro gerad_o 
deverá apresentar bom nível de aquecimento nas economias 
da região centro sul. 

No caso do arroz, vivendo situação semelhante, o preço 
vai enfrentar a competição de cerca de quinhentas mil to nela- , 
das do estoque de passagem, além do produto uruguaio que 
está sendo colocado no Brasil a preços bem mais baixo numa 
fase de grande endividamento dos produtores brasileiros. 

É fato público e notório que a agricultura brasileira .en
frenta há muito tempo algumas dificuldades geradas, infeliz
mente, pela cultura do desperdício, arraigada na nossa socie
dade, da falta de estrutura no manuseio de alguns produtos. 
As perdas nas nossas colbeitas_são_ grandes, enormes, e contri
buem, e muito, para que a produção global se reduza. Na 
safra 90/91 a deficiência de armazenagem e transporte bem 
feito fizeram desaparecer os mais de dez milhões de tonel~da~ 
de arroz, feijão, soja, milho e trigo, causando um prejuízo 
calculado em um bilhão e quinhentos milhões de dólares. 
No ano agrícola seguinte~ o de~perdício se reduziu um pouco 
e mas, ainda assim, anotamos prejuízo de cerca de novecentos_ 
milhões de dólares. 

O trabalho, nem sempre reconhecido, do produtor rural, 
pequeno ou gr-:ande,-é altarneaw-sasri-ficad_o,-El_e !ut~t;-infe:liz,. 
mente, contra um grande número de adversários e dificul
daQ_es. El;l$, normalmente, começam na falta de créditos fáceis 
e abundantes _e terminam na aUsê!].cia_ de um_ plano global 
para a agricultura brasileira. Em conseqüêncía disso se_ assina
la, no setor, um estranho contraste. A produção agrícola e 
seas preços seguem desde 1985 caminhos opostos. Enquanto 
que a produção nacional de grãos, fibras e frutas, marca au
mento de vinte e quatro por cento no período de sete anos, 
se_ valor bruto decresceu trinta e três por cento , caindo de 
quinhentos e nove trilhões e o_ovecentos bilhões de ,çruzeiros, 
para duzentos e trinta e dois tdlhões e duzentos bilhões de 
cruzeiros. A cada ano, estudos desenvolvidos por técnicos 
especializados em economia agrícola comprovam que o produ
tor vem sendo cada vez menos remunerado. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Registro nos Anais desta Casa minha aleg-ria pelos resul

tados que serão obtidos pela safra de verão c pelo grande 
êxito alcançado nas plantações de soja no município de Prima
vera do Leste, no Mato Grosso. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT .,--- SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, .s.?h -:e- Srs. Senadores, 
a decisão do Presidente da República de nomear Oswaldo 
Russo de Azevedo para presidente do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária provocou críticas injustas da 
parte de porta-vozes dos setores mais conservadores do cam
po. O fato de o novo presidente do INCRA pertencer aos 
quadros do Partido Popular Socialista, o PPS, le_l{_q_u alguns 
desses críticos mais apressados a preverem uma fase de turbu
lência no meio rural. 

O novo presidente do INCRA, que foi realnl-Cnte indicado 
pelo PPS. é considerado um especialista na questão agrária 
brasileira. Trata-se de prOfundo conhecedor dos nossos pro
blemas agrários. que já acumula rica experiência no INCRA, 
tanto que a sua indicação recebt!u apoio entusiástico da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura._ O Presi
dente da Repúblir.a nomeou um especialista c não um leigo 
para aquele cargo de grande importância es.tratêglca no BrasH_. 

Sr. Presidente, S~ Senadoras, Srs. Senadores, o novo 
presidente do INCRA, além de prof~ndo con_hece9or da pro
blemática agrária deste País, é homem do diálogo c do entendi
mento. 0!; proprietários de terras não devem se preocupar, 
uma vez que Oswaldo Russo de Azevedo não estará estimu
lando invasões e movimentos violentos. Além de técnico de 
nomeada, o novo presidente do INCRA tem consciência da 
complexidade política que envolve o problema da reforma 
agrária, não se dispondo a avalizar atos de provocação que 
porventura venham a ser -cometidos. 

O presidente dõ Incra está dominado pelo desejo de dialo
gar francamente com o Congresso Nacional e as pri_!tcipais 
forças sociais do Pais para viabilizar a execução de um progra
ma de reforma agrária capaz de incorpor~:r _ao processo produ
tivo centenas de milhares de brasileiros que defe se acham 
alijados. Qualquer pessoa de bom senso está consciente de 
que o Brasil não poderá continuar a conv!ver com o~ pi-ofuildos 
desequil1brios rurais, sob pena de condenar o País a um quadro 
de conflitos insanáveis. 

A reforma agrária deixou de ser um problema ideológico. 
há muito tempo, quando passou a ser defendida até mesmo 
por insuspeitas figura::. do conservadorismo, conscientes de 
que. sem esse passo indispensável, o Brasil não terá tranqüi~ 
!idade social. Até instituições multilaterais de grande respeita
bilidade, como o Banco Mundial, Sr. Presidente, Sr"' Senado
ras, Srs. Senadores, já apontaram a reforma agrária como 
necessidade inadiável cm nosso Pais. 

Apesar dessa consciência quase generalizada, existe um 
pequeno núcleo ultraconservador, que resiste, de maneira in
transigente, ao projeto de reformulação da nossa ~strutura 
agrária, repelindo razões económicas~ sociai-s e·-ãté cstr3téiiCas 
que o justificam. Essas forças, felizmente minoritárias, {eCu
sam-se a enxergar o_ óbvio, Oll_~cja, o panorama de graves 
conflitcis sangrentos no campo-; gerados pela marginalidade 

forçada a que são submetidos milhõe::. de brasileiros sem terra 
para trabalhar e sobreviver. 

No documento "Novos caminhos para a agropecuária 
-eficiência e competitividade", já submetido ao Conselho 
Nacional de Política Agrícola (CNPA), o Ministro da Agricul
tura, Lázaro Barbosa, reservou um capítulo especial para tra
tar do problema da reforma da estrutura agrária, nos termos 
de dirctrizes estabelecidas pelo Presidente da República. 

De acordo com o tratamento que o problema tem naquele 
documento, que traduz uma diretriz governamental, o objc
tivo que se tem cm vista é o da "integração institucional no 
âinbito do próprio Governo, levando os demais Ministt!rios, 
bem como os Estados e Municípios, a participarem cfetiva
mente, numa perspectiva de co-responsabilidade, na reforma 
agrária''. 

O capítulo de reforma agrária do documento divulgado 
pelo Ministério da Agricultura promete: "viabilização cfetiva 
dos assentados, proporcionando-lhes o acesso à pesquisa, à 
assistência técnica, ao crédito e à garantia de preços mínimos; 
reinício dos processos de desapropriação. nos termos da Lei 
Agrária; recuperação da credibilidade dos Títulos da Dívida 
Agrária, como condição para plena continuidade no processo 
de .desapropriação; e apoio aos prbjetos de colonização priva
da enquanto forma complementar de ação fundiária e ocupa
ção dirigida''. 

O projeto brasileiro de reforma agrária, pr~visto pela 
Constituição de 88, viabilizou-se com a aprovação, pelo Con
gresso, da lei rcgulamentadora_dos dispositivos da Lei Maior, 
mediante amplo entendimento que envolveu todas as corren
tes de opinião. A aprovação dessa lei encheu de júbHo os 
espíritos mais conscientes, que estão advertidos para a impe
riosa necessidade de modificar padrões anacrônicos de rela
ções na nossa estrutura fundiária. 

Os especialistas, os poUticos e estudiosos em geral nos 
problemas da terra estão de olhos voltados para o Senado, 
onde tramita projeto da maior importância, que dispõe sobre 
a instituição de rito sumário no caso das desapropriações. 
Todos sabemos, Sr. Presidente, Sr"s. Senadoras, Srs. Senado
res, que a lentidão com que são julgadas as desap~opriações 
tem concorrido para inviabilizar a reforma agrária no Brasil. 
A instituição de rito especial para julgamento de questões 
provocadas pelas desapropriações agilizaria a reforma agrária. 
Eis a razão por que se afigura de singular importância a apro
vação desse projeto pelo Senado. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, Sr's. Senadoras, Srs. 
Senadores, desejamos dirigir nossas congratulaçõe-s ão Presi
dente Itamar Franco pela sábia decisão que tomou, de nomear 
para a presidência do Incra um verdadeiro estudioso dos pro
blemas agrários brasileiros e um homem público independente 
e capaz de executar o programa governamental de reforma 
agrária. Este é um dos mais agudos problemas brasileiros, 
talvez o que concorra, corrrmaiorparce\a de responsahilidade, 
pelos nossos desequihbrios nos campos e nas grandes cidades, 
hoje inchadas pelas correntes migratórias expulsas do meio 
rural. 

Era o que tinhã- a dizer, Sr. Presidentt.!. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem _do Dia. . , 

A Presidéncia vai encerrar os-trabalhos, convocando ses
são extraordi-nária a realizar-se hoje, àS llh59min, com a se
guinte 
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ORDEM DO DIA 

-1-

MENSAGEM .121, DE 1'19:! 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, "h' Parecer 11'' 67, d!.! 1993, 
da Comissáo de Constituição. Justiça c Cidadania, sobre a 
Men>agem N" .127, de 1992 (n' 635/92, na origem), de 1 de 
outubro dt! lct92, pela qual o Senhur Presidente da República 
submete à aprovilção do Senado FeJeral a e~~ulha do Sr. 
Nestor Fernando Hei r:., para compor n Tribunal Superior do 
~r~balho. no cargo de Suplente de Ministro C! asSiSta Tempo
rano, representante do~ t:mprcg.adorcs, para o trlênio 92/95. 

-2-. 
MENSAGEM N" 12~. de 1993 

Escolha de Autoridade 

Discussão, cm turno único, do Parecer n'· 66. de 1993, 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 'SObre a 
Mensagem n" 129, de 1993 (n'_1)8!9;l, na origem), de I! de 
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submctt:- à aprovação do Senado a escolha do Sr. 
Lourenço Ferreira do Prado, para compor o Tribunal Superior 
do TraPalhu, no cargo de Suplente de lylinistro Classi~ta Tem
porário, representante dos trabalhadores para o triênio 93 
a 96. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) btá encerrada 
a sessão. 

( Le~·anta-se a sessão às II hora3 e 58 min_utos 

Ata da 46a Sessão, em 1° de abril de 1993 
33 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 11 HORAS E 59 MINUfOS, ACHAM-SE PRESEN· 
TES OS SRS. SENADORES: 

Alfonso C.amargo - Albano Franco - Alfredo C.ampos 
- Almir Gabriel - Aluízio Bezerra - Álvaro Pacheco - Aureo 
Mcllo - Bello Parga - Beni Veras - cartas Dc'car1i - C.ar1os 
Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de 
carvalho - Darcy Ribe1ro - Dario Pereira - Dirceu C'...arnciro 
- Diva1do Suroagy - Eduardo Suplicy - E1cio Alvares • Epitá
cio cafeteira - Espcridiâo Amin - Eva Blay - Haviano Melo 
- Francisco Rollembcrg - Gariba1di Alves Filho - Gerson ca
mata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmcírã - HenriqUe 
Almeida -Humberto Lucena- Hydckcl Freitas- Iram Sarai
va - Irapuan Costa J úníor - J arbas Passarinho - J oa.o C".almon 
- Jol\o França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Ma
rinho- José Fogaça- José Richa- Júlio campos- Júnia Ma
rise - Jutahy Magalhães - Juvêncio Dias - Lavoisier Maia -
Lcvy Dias - Lourcmberg Nunes Rocha - Lourjval Baptista -
Lucfdio Portella - Luiz Alberto Oliveira- Mansucto de l.avor 
- Marco Macicl - Mário Covas - Marlucc Pinto - Mauro Bc
ncvides- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wcdckin · 
- Ney Maranhão - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre 
Quinan - Pedro Simon - Pedro Tcixc_ira - Rachid Saldanha 
Dcrzi - Rona1do Aragão - Ronan Tito .., Ruy llacc1ar- Teotô
nio Vilela Filho- Valmir Campclo- W•lson-Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A li>ta de 
presença acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores_,. 

Havendo número regimental, declaro abe_rt~ _a sç.s_~ão. 
Sob a proteçào de D~us. iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1·' Secretário. 

É tido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 42, DE 1993 

Submete ao Tribunal de Contas da União a fiscali
zação das contas da parte nacional da ltaipu Binaeional 
e ao Senado Federal a nomeação dos seus diretores brasi~ 
leiros. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Caberá ao Tribunal de Contas da União a fiscali

zação das contas da parte nacional da Itaipu Si nacional. de 
acordo com o art. 71, inciso V, da Constituição Federal, c 
art. 5°, inciso IV, combinado com o art. T da Lei n·' 8.443, 
de 16 de julho de 1992 (Lei Orgànica do Tribunal de Conta!oo 
da União). 

Art. 2'' A nomeação dos diretores brasileiros para :\ 
biretoria ExecutiVa da ltaipu Binacional será precedida da 
escolha, pelo Senado Federal, por voto sccrero._após argüição 
pública. 

Parágrafo único. Dois di retores brasilt.:iros :-;erão. e~co
lhido~ entre os empregados. que contem no mlnimo cinco ano\oo 
de serviços prestados a empresa. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data dt: sua publi
cação. 

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 1'' deste projeto traduz uma antiga preocupação 
-da sociedade brasileira. Não.é possível que ela continue convi

vendo com uma situação estranha, fora dos método~ tradicio
nais, .no manuseio, e ampla utilização_, de recursos públicos, 
como a existente até agora. A Itaipu Binacional se atém à.~ 
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determinações do Tratado Brasil~ Paraguai que criou a empre~ 
sa. Suas conta~. ao contrário do que ocorre com outros órgãos 
ou empresas da União. só eram submetidas ao seu próprio 
Cons~lho de Administração. 

E inegável que a empresa nc('essita de mecanismos de 
controle contábil mais rígido~. l!m face de sua expressão c 
do que cta representa para o Pals, valendo citar. a título 
ilustrativo, de que sua dívida atual repre·senta cerca dt! 20o/c 
(vinte por cento) da dívida externa brasileira e que, cm dez 
anos, tal montante ultrapassará 100 (cem) bilhõ~s de dólares, 
caso não haja uma alteração radical na política de condução 
de seus negócios. 

A art. 52. ínciso III, da Constituição Federal, inseriu 
na competência privativa do S_enado Federal a aprovação pré~ 
via. por voto secreto após argüição pública,__a escolha de magis~ 
trados, nos casos estabelecidos na Constituíção, de Ministros 
do Tribunal de_ Contas da União, indicados pelo Presidente 
da Rcpúhlica, d~_Govcrnador de Territórios, do presidente 
e di retores do Banco Central e do Procurador·Geral da Repú-
hlica. -

A alínea f do citado inciso III. do art. 52, trouxe inovação 
de grande relevo ao permitir que o legislador ordinário deter
mine outros cargos. cuja nomeação do titular será precedida 
da prévia aprovação do Senado Federal. por voto secreto, 
após argüição pública. 

O intento do legislador constitucional é digno de todos 
os elogios. Em lugar de t!spccificar, em numerus clauSus, os 
cargos cuja nomeação teria que passar pelo controle político 
de uma das Casas do Congresso Nacional, permitiu que a 
lei ampliasse o elenco fixado nas cinco primeiras alíneas do 
inciso III, do arl. 52. 

A inclusão, no citado eh.!nco, dos Dirctores bra~ílciros 
da Itaipu Si nacional. é matéria que julgamos da m·aior relevân
cia. Essa empresa de tamanha importância para a economia 
nacional, deve ter sua Diretoria Executiva ocupada, única 
e tão~somcnte, por pessoas de ilibada reputação c de sobejos 
conhecimentos técnicos e administrativos. -

Aliás, no pertinente à participação de pessoas paraguaias 
na direção da entidade, cabe registrar que a Constituição da 
República do Paraguai, em seu art. 224, item 7, impõe-que 
a nomeação de Diretor seja precedlda da aprovação da escolha 
pelo Senado daquele país. 

Portanto, o art. 2" da presente proposição, além de propi
ciar maior controle na escolha de dirigentes da entidade bina~ 
cional, de todo conveniente ao intereSse públiCCY, iristltUi pro~ 
cedimento idêntico ao adotado pela outra parte contratada 
na escolha de seus indicados. 

Por sua vez, a exigência constante do parágrafo único 
do art. 2", de que duas dirctorias sejam reservadas à ocupação 
por empregados da empresa, visa ao aprimoramento do de~ 
sempenho da organização, haja vista que uma administração 
norteada por critérios técnicos tem cóndiçõe-s de produzir me
lhores resultados. 

Na certeza de que o presente Projeto propiciará signifi~ 
cativo aperfeiçoamento na administração da ltaipu Binacional. 
esperamos contar com o apoio de nossos pares para sua apro~ 
vação. 

Sala das Sessões, l" de abril de 1993. - Luiz Alberto 
Oliveira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

l-CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 71. O controle l!Xterno, a cargo do Congresso Na
cionaL será exercido com o auxilio do Tribunal de Contas 
da União, ao qual compete: 

V- fiscalizar as contas nacionaiS das empresas suprana~ 
cionais de cujo capital social a União participe de forma Jireta 
ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 

II....:. LEI N'' 8.443, I:l'E-16 DE JULHO DE 1992. 

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
da União e dá outras providências. 

Art. 5" A jurisdição do Tribunal abrange: 

IV- os responsáveis pelas conta!-, nacionais das empresas 
supranacionais de cujo capital social a União participe, de 
forma dircta ou indirda, nos termos do tratado constitutivo. 

À.rt. 7o As contas dos adminiStradores -c resPonsáveis 
a que se refere o artigo anterior serão anualmente submetidas 
a julgamento do Tribunal, soh forma de tomada ou prestação 
de contas. organizadas de aco_rdo _c_orn_normas estabelecidas 
em instrução normativa. 

Parágrafo único. Nas tomadas ou prestações de contas 
a que alude este artigo devem ser incluídos todos os recursos, 

- orçamentários e cxtra~orçamentários, geridos ou não pela uni~ 
dade o.u entidade. 

(À Comissão de Assumas E<'unômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~O projeto 
lido será publicado!.! remetido à comissão competenk. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pdo Sr. 
·Secretário. 

São lido~ e aprovado~ os segui~Ht!"S 

REQUERIMENTO N'' 304, DE I993 

Nos termos do arr. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de int~rstício c prévia distribuição de avulsos para 
a Mensagem n·· 135, de 1993, 4.w.:: submdl! à aprt:ciação do 
Senado Fcd~ral o nome do S~nhor Sérgio ludkihu:-., para 
exercer o cargo de Diretor de Fi~catizaçâo du Banco Central 
do Brasil. 

Sala das Sessões. J·• dc_abrii de 1993.- Mauro Benevides.-

REQUERIMENTO N• 305, DE I993 

Nos t..:rmos do art. :28f do Regimento Interno, requeiro 
dispensa do int~rstício e pré-via distribuição d~.: avulsos para 
a M~nsagem Ir· 134. d~ 1993, que submete à apreciação do 
Senado f't.:-d~r<:~l o nome do Senhor Carlos Eduardo Tavarçs_ 
de Andrad~. para exercer o cargo de Diretor de Administração 
do Banco Central do Brasil. 

Sala das Scssües. 1" de abril d~ 1993.- Mauro Benevides. 

REQUERIMENTO N" 306, DE I993 

Nos termos do art. 281 do R~gimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e préVia distrihuição de avulsos para 
a Mensagem n" 137, de 1993, que submete ii apreciação do 
Senado Federal o nome do Senhor Cláudio Ness Mauch. para 
exercer o cargo de Diretor de Normas e Organização do Slste~ 
ma Financeiro do Banco Central do Brasil. 

Sala das Sessões, 1'' de abril de 1993.- MaÚro Bene,·ides. 
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REQUERIMENTO N" 307, DE 19YJ 

~os krmo~ do arL 2Sl do Regimento Interno. requeiro 
dispt?nsa d~ intL·r~tício e prévia distribuição de avulsos para 
a Mcnsagl..'m 1r 13(), d~ 191,>3. qw: suhmL'te à aprçciação do 
Senado f~dcral o nome do S...-nhur José Roberto Novaes de 
Alm~ída. para exercer o cargo úe Dirctor de Assuntos Interna
L'ionai~ do B<.m;.·o Celltral do Brasil. 

Sala das Ses~ôcs. l" de abril de llNJ. ---Mauro Benevides. 

REQUERIMENTO N' 308, DE 1993 

Nos termo~ do art. :xt do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de inh:rstí<.:io L' prévia Ji-;tribui~·ão Jc avulsos para 
a Mensagem n 13H. lh.: llJlJ3. yue submete à aprcciaçüo do 
SenaJo Fcdt:r:tl n nome do S~o'nhür francisco Amaút:'u Pires 
Félix. para l'XI..'fl.'er o carg.o Lll' Diretor de PoHtka Monetária 
Jo Banr.::o Ccnt1al Jo Bra~il. 

Sala das SL·s~tks. 1 dL· abril de 1993. -Mauro BeneYides. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Aprovados 
us requerimento .... as matt'ria"' ~erão incluíd~ls na Ordem Jo 
Dia da próxima sessão extmurdin:iria. 

Sobrl' a 111t'hl\, comunicações que s_erão lidas pelo Sr. 
l" Secretário. 

São lidas as seguintes 
Senhür Prt:siili!ntc. ~ 
Atendendo ao Jbpo~to no ~ 2·' do art: 7" dô Regimento 

Interno, comunko a Vossa Excelência meu deSiigamentó do 
PTB - Partido Trahalhi~ta Brasileiro. e filiação ao PDS -
Partido Dcmocrâtko Sodal. nesta data. 

Senado Fcdt>ral. 1" Jc abril de 1()()3_- Louremherg Nunes 
Rocha. 

Senhor Pr .. ·sidentc, 
Att!'IH.kndo ao di~pnsto no S 2' do art. 7·' do Regimento 

Interno, comuníco a Vossa Exct~lência meu desligamento do 
PTB - Partido Trabalhisw Brasileiro, c filiação do PDS -
Partido Democrático Sociat nesta data. 

Senado fe-deraL l" de abril de 1993.- Levy Dias. 
Brasllia. t'· de abril de 1993 

Senhor Presidente. 
Para fins regimcntab, comunico a Vossa Excelência a 

filiação do Senador Levy Dias ao Partido Democrático Social 
- PDS. cuja banc..·aJa p<iS'-a a integrar nesta Casa do Con~ 
gresso Nacional, a partir desta data. 

Atenciosamente.~ Senador Esperidião Arnin, Líder do 
PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O expe
diente lido vai à pohlicação. 

Passa-se ~ 

Item 1: 
ORDEM DO DIA 

MENSAGEM 327, DE 1992 
Escolha de Autoridade 

Discussão. em turno único, do Parecer n" 67. de_ 
1993. da Comissão de.Constituição. Justiça e Cidada
nia. sobre a Mensagem n" 327. de 1992 (n" 635/92, 
na l)figem), de 1~ de outubro de 1992, pela qual o 
Senhor Presidente da Rcptihlica submete à aprovação 
do Senado Fedcraf a escolha do Sr.. Nestur _Fernando 
Hein. para compor o Tribunal Superior do . .Trabalho, 
no cargo de Suplente de Ministro C I assista Temporário, 
represcntôlnte d<..)~ empregadores, para o triênio 92/95. 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro adis
cussão. 

Passa-se à votação, em escrutínio secreto. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os respectivos 

lugares. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Albano Franco 
Bcllo Parga 
Beni Veras 
Carlos De'Carli 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Darcy Ribeiro 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares 
F. Rollemberg 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Guilherme Palmeira 
Iram Saraiva 
Irapuan Júnior 
Jarbas P~ssarinho 
João Calmon 
João França 
Jonas Pii:theiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Richa 
Julio Campos 
Júnia Marise 
J utahy Magalhães 
Juvêncío Dias 
Lavoisier Maia 
Levy Dias 
Louremberg Rocha 
Lourival Baptista 
Lucídio Portella 
Luiz Alberto 
Mario Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Ronan Tito 
Saldanha Derzi 
Teotonio Vilela 
Valmir Ca.mpelo 
Wison Martins 
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Srs 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Todos os 
Senadore::. já votaram? (Pausa.) 
A Presidência vai proclamar o resultado. 
Votaram SIM 52 Srs. Senadores; e NÃO 1. 
Total de votu~: SJ. 
Aprovada a indlcação. _ _ ____ _ 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -ltem.2: 

MENSAGEM N' 129. DE 1993 
Escolha de Autoridade 

Discussão, cm turno único, do Parecer n" 66, de 
1993, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre a Mens<igem n"l29, dt.: 1993 Çn·~ 11!':193, 
na origem). de 11 de março do corrent~ ano, pela 
qual t) Senhor Presidente da República ::.ubmete à 
aprovação do Senado a escolha do Sr. Lourenço 
Ferreira do Prado, para compor o Tribunal Superior 
Jo Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro C las· 
sista Temporário, representante dos trabalhadores 
para o triênio 1993 a 1996. 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não hawndo quem peça a palavra. encerro ·a 

discussão. 
Passa-se à votação que deverá ser feita em es

crutínio secreto. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 

respectivo!) lugares. -
Os Srs. Senadores já podem votar. -(Pausa-~) 
( Procede·se à l'Otação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affon::.o Camargo 
Alhano Franco 
Bcllo Parga 
Beni V eras 
Carlos Patrocínio 
Cesar Dias 
Darcy Ribeiru 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares 
Francisco Rollembcrg 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Iram Saraiva_ 
lrapuan Júnior 
J arbas Pa~~arinho 
João Ca(mon_ 
João França 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Richa 
Júlio Campos 
Júnia Marise 
Jutahy Magalhcll!S 
J uvênci6 Dias 
Lavoisier Maia 
Louremberg R9_c~a 
Lourival Baptista 

Lucídio Portdla 
Luiz Alh10:rto 
M~irio Covas 

----Marluce Pinto 
Mauro Bl'nevidcs 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Ncbon Wcdekín 
Odacir Soare:-. 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Ronan Tito 
Saldanha Derzi 
Teotónio Vilela 
Valmir Campelo 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Humb<rto Lucena) - Todos os . 
Srs. Scna9ores já votaram? 

A Presidência vai proclamar o resultado. 
Votaram SIM 4R Srs. Senadores; e NÃO 2. 
Total de votos: 50. 
Aprovada a indicaç:iu. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem dó Oja. - -

Há orador inscrito. 
Conce.do a palavra ao nobre Senador Guilherme Pal

meira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•~ e Srs. Senado
res, é lamentável que mais uma vez tenhamos que voltar a 
esta Tribuna solicitando soluções para um problema que se 
agrava a cada ano, que é a seca na região Nordeste. 

Q próprio Governo Federal, através de importantes agên
cias como IPEA E IBGE torna público que o nordeste, em 
que pese possuir uma população aproximada de 25% do total 

- naci<?nal, apresenta um amontoado de indigentes que corres
ponde a 55% da miséria brasileira. Cidade como Recife, chega 
a ostentar uma massa favelada de 42% Q.o_ total. -

No meU Estado, o quadro é ainda mail) catastrófico. Cofio 
bem sabem V. Ex~', a ativídade económica ~ural em Alagoas 
apresenta uma dicotomia nitidamente identificada com o clima 
da região: - - _ 

Durante o verão - setembro a fevereiro - os canaviais 
empregam o homem do ca"mpo no corte de cana e na moagem 
das usinas de açúcar e álcool; durante o inverno - março 
a agosto - toda a mão-de-obra é de"sloCada para o cultivo 
do solo, quer na fundação de novas -áieas de cana-de-açúcar, 
quer na plantação de outras culturas, desde o capim até o 
milho, feijão, mandioca, frutas etc, 

Neste ano de 1993, dois fatores agravaram a situaçãO 
em Alagoas: primeiro, a paralisação antecipada das usinas. 
em função da redução de safra (área plantada), desestimulada 

· qué anda com os preços de cana estabelecidos pelo GOVerno 
Federal. ·· - -

Segundo, pelo atraso das chuvas, trazendo corno conse
qüê_ncia o"fdafdamento da atividade agrícola no campo. Como 
não poderia deixar de acontecer, a massa de desempregados 
rurais elevo_u~se a tar pOnto que as inquietações populares 
começaram a se fazer presentes através de ameaças e~ saques 
em cin~o I_l?.Unidpios· (Inhapi. União dos PaJmares, Murici, 
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Teotónio Vilela e Colônia de Leopoldina) do~ quais -quatro 
na zona da mata. Segundo números do presidente da FETAG 
em Alagoas, já existem mais de 50 mi! desempregados na 
zona cana vieira. 

Não fosse a imedi<Ha ação dos prefeitos desses municípios 
na distribuição de alimentos, os saques teriam se consumado 
em todos eles. Até quando?!_ Só Deus poderá sabcr se este 
equihbrio será mantido. 

O Governador Geraldo Bulhões, por seu lado, se viu 
obrigado a decretar estado de calamidade _em 66 dos 98 municí
pios alagoanos, c assim poder dc:::.locar recursos do Orçamento 
do Estado para socorrer estas populações esfomeadas. 

Não vejo como, em momentos deste tipo, evitar-se uma 
ação política de emergência, ainda que políticos iriescrupu
losos e insensíveis tentem extrair dividendos eleitorais de tais 
situações. Torna-se urgente e imperiosa a açao- dos três níveis 
de Governo em socorro ao nagclo_ da seca para se evitar 
o início da ruptura no tecido social, ameaça que parece aproxi
mar-se a cada dia. 

Contudo, para o nordestino. tem ficado cada vez mais 
claro o ciclo das estiagens na região. Dez anos tem sido o 
período que separa tais episódios. 

Estados como A lagoas e Sergipe podem ter a seca comple
tamente erradicada, e mais, a geração de atividades econó
micas permanentes, no semi-áiido com iiwestime-ntos da or
dem de US$500 (quinhentos) milhões em cada Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pergunto eu: o que isto 
representa para um país que tem um orçamento anual estima
do em US$570 (quinhentos e setenta) bilhões? Uma ação 
de Governo, programada para dez anos - período em que 
se espera outra seca - seria capaz de representar investi
mentos anuais de US$ 50 (cinqücnta) milhões, correspOn
dentes. pois, a menos que 0.01% (um centésimo por cento) 
no orçamento anual no Governo FederaL 

Reitero, pois. o que tenho dito em pronunciamentos ante
riores: primeiro. não há falta d'água no nordeste! o que há 
é um ma[ aproveitamento do seu regime de chuvas e dos 
seus recursos hídricos; segundo, os Estados Nordestinos, mes
mo sabendo que solução adotar, nada podem fazer face à 
pequena dimensão orçamentária de que dispõem para atender 
ao mesmo tempo suas obrigações assistcnciais e a implantação 
de obras definitivas. 

Faço coro com a idéia de que: A miséria nordestina pre
cisa ser transformada em questão política nacional para encon
trar uma solução definitiva. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .;.:.: A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
12hllmin, com a seguintt:: · 

ORDEM DO DIA 

-l

MENSAGEM N" 134, DE 1993 
Escolha de autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n" 68, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a, Mensagem 

n·· 134. de 1993, (n" 136/93, na origem). de 23 de março do 
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da Rcpúhlica 
submete à deliheraçáo do Senado a escolha do Senhor Carlos 
Eduardo Tavares de Andrade, para exercer o cargo de Diretor 
de Administração do Banco Central do Brasil. 

-2-

MENSAGEM N" 135, DE 1YY3 
Escolha de autoridade 

Discussão, cm turno único, do Parecer n" 69, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobr~ a t..-1ensagem 
n" 135, de 1993. (n' 137193, na origem), de 23 de março do 
corrente ano, pela qual o Senhor Pre:.-.idente da Rcpúhlk~l 
submt::te à dçliberação do Senado a escolha dq Senhor Sé_rgio _ 
de ludícibus, par<J exercer o cargo de Diretor de Fiscalização 
dp Banco Central do Brasil. 

-3-

MENSAGEM N· 136, DE 1993 
Escolha de autoridade 

Discussão. em turno único, do Parecer n" 70, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem 
O'' 136, (n'-' 138/93, na origem), de 23 de rrúirço ·do Corre-nte -
ano; pela qual o Senhor Presidente da Reptíhlica submete 
à deJiberação do Senado a escolha do Senhor José Roberto 
Novaes de Almeida, para exercer o cargo-de Dirctor de Assun
tos Internacionais do Banco Central do Brasil. 

-4-
MENSAGEM N" 137, DE 1993 

Escolha de autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n" 71, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem 
n• 137, de 1993, (n" 139193, na origem), de 23 de março do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Claudio 
Ness Mauch, para exercer o cargo de Diretor de Normas 
e Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do 
BrasiL 

-5-

MENSAGEM N" 138, DE 1993 
Escolha de autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n" 72, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sObre a Mensagem 
n' 138, de 1993, (n·' 140193, na origem), de 23 de março do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fran
cisco Amadeu Pires Félix, para exercer o cargo de Diretor 
de Política Monetária do Banco Central do Brasil. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas 10 mi"nutos.) 
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Ata da 47a Sessão, em 1° de abril de 1993 
38 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 12 HORAS E 11 MINlJTOS, ACHAM-SE PRK~EN· 
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso C.amargo - Albano Franco - Alfredo C.ampos 
- AJmir (""Jabricl - Atufzío Bezerra - ÂÍvaro Pacheco - Aureo 
Mcllo - Bello Parga - Beni V eras- càrlos De'C.arli - C.arlos 
Patrocínio - C.ésar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sahóia de 
CaJValho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu C'..ameiro 
- Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares- Epitá· 
cio cafeteira - Esperidiáo Amin - Eva Blay - Flaviano Melo 
- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Ca
mata - Gilbeno Miranda - Guilherme- Palmeira - Henrique 
Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Sarai
va- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- João C'.almon 
-João França- João Rocha- Jonas Pinheiro- .J:osaphat Ma~ 
linho- José Fogaça- José Richa- Júlio campos -Júnia Ma· 
rise - Jutahy Magalhães - Juvêndo Dias- I.avoisier Maia -
Lcvy Dias- Louremberg Nunes Rocha -J.ourival Baptista -
Lucídio Portclla - Luiz Alberto Oliveira - -Mansueto dC Lavor 
-Marco Maciel - Mário Covas- Marluce Pinto - Mauro Bc~ 
nevides- Nabor Júnior- Nelson cam~iro- Nelson Wedek.in 
- Ney Maranhão - Ney Suassuna - Odacir. Soares - Onofre 
Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha 
Derzi • Ronaldo Aragáo - Ronan Tito- Ruy Bacelar- TeotO
nio Vilela Filho - Valmir Campclo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 73 sr~. Senadores. 

à 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciã.mos nósSõs trabalhos. 

Não há expediente a ser lido. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em _turno único, do Parecer n·' 68, de 

1993, da Comissão de Assuntos Económicos sobre a 
Mensagem n" 134, de 1993, (n" 136/93. na origem), 
de 23 de março do corrente_ ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se-. 
nado a escolha do Sr. Carlos Eduardo Tavares de An
drade, para exercer o cargo de Dirctor de Adminis
tração do Banco Central do Brasil. 

A matéria foi incluída em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 281 do Regimento Interno. 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o parecer. cm escrutín-io secreto. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus respectivos 

lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à l'Otação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Albano Franco 
Bello Parga 
Beni V eras 
Carlos De'Carli 
Carlos Patrocínio 
Cesar Dias 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares 
Francisco Rollemberg 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Guilherme Palmeira 
Iram Saraiva 
Irapuan Junior 
Jarhas Passarinho 
João Calmon 
João França 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José FogaÇa 
José Richa 
J u tio Campos 
J unia Marise 
Jutahy Magalhães 
Juvêncio Dias 
-Lavoisier Maia 
Levv Dias 
Lou-remberg Rocha 
Lourival Baptista 
Lucídio Portella 
Luiz Alberto 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Bcnevides 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Odacir Soares 
Onofre Quinan 
Pt.:dro Simon 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi 
Teotõnio Vilela 
Valmir Campclo 
Wilson Martins 

Abril de I993 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto LUcena) - Votaram 
SIM 45 Srs. Senadores;· e NÃO 7. 

Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 53.· 
A indicação foi aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) .:.::_·Item 2: 

DiscusSão, c-m -turno único, do Parecer n" 69. de 
1993, da Comissão de Assuntos Económicos sobre a 
Mensagem n" 135, de !993, (no 137/93, na origem), 
de 23 de março do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Sr. Sérgio de Iudícibus para exercer 
o cargo de Diretor de Fiscalização do Banco Central 
do BrasiL 

Em discussão o pai-ecer. 

O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. GERSON CAMA TA (PDC- ES. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
desejo antecipar meu voto favorável à indicação dei br. Sérgio 
de Iudícibus para a DirCtúria de Fiscalização do Banco Cen
tral. 

Recebi uma carta dos funcionários do Banco do Estado 
do Espírito Santo, a qual contém um apelo - endosso-o -
ao Diretor de Fiscalizaçà.O do Bànco Ccntrafjuntamente com 
um levantamento feito pela inspeção do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo sobre o Banestes. 

Sr. Presidente, os fatos e escândalos elencados na carta 
já ensejariam a prisão de todos os diretorcs administrativos 
daquela entidade. Como o Governador não toma providên
cias, os funcionários do Banco do Estado do Espírito Santo, 
conhecedores de prejuízos acima de CR$1 trilhão, adquiridos 
através de operação indevida da Mesa de Aplicações do Ban
co. exigem providências. O novo presidente do Banco, que 
-pasmem- estava sendo cogitado para a Dirctoria de-Físca
lização do Banco pelo Presidente Itamar Franco (felizmente 
seu nome foi retirado e substituído pelo do Dr. Sérgio), demi
tiu todos os operadores de carreira do Banco, contratando 
outros, alguns deles sem a escolaridade necessária. _Esses fun
cionários passaram a operar fora do sistema do Banco Central, 
num mercado paralelo desconhecido. Tais operações acarre-_ 
taram um prejuízo, que, segundo este relatório do Tribunal 
de Contas, atinge C-R$1 ti"llhão em apenas um mês. 

Por essa- -razão-,-oitcnta- Íuncfon-ári-os--do -Banco·foram- -ão 
Governador do Estado para hipotecar solidariedade aos cole
gas demitidos e denunciar ilícitos que ocorriam mediante apli~ 
cações fraudulentas dos recursos da instituição. O Governa
dor, ao invés de tomar providencias, demitiu os funcionários 
que foram denunciar as irregularidades. 

O Deputado Jorge Andersen, PSDB, da Assembléia Le
gislativa do Espírito Santo, requereu ao Triburtal de Contas 
uma inspeção. Três inspetores --Ângela Gasparirii Cola, Dul~ 
cino Coelho Rios e GenésiO Zorzal - deriüriCiaram fatos 
horripilantes, tais como compras realizadas sem licitação no 
valor de Cr$15 bilhões c ainda com parecer contrário do De
partamento Jurídico do Banco. 

Concluíram que, se não forem estancadas essas Opcl-aÇões 
fraudulentas realizadas por pessoas inabilitadas, pode ocorrer 

a fal~ncia da Instituição, que já se encontra em estado pre-fali
mentar. 

O relatório do Tribunal de Contas recomenda ao Sr. 
-Govern-ador do Estado que sejam adotadas providências ur

gentes, 5ob pena de o Banco entrar em concordata. 
Foram detectados também empréstimos, que excedem 

a US$30 bilhões, a empresas concordatárias. O Banco tinha 
conhecimento de que uma empresa estava em concordata; 
ainda assim, efetuava empréstimos. 

-Diz o relatório, textualmente: 

"Não há chances de o Banco reaver essa soma 
aplicada." 

Pois bem, como no Espírilo Santo não se toma providên
cias, remeto este relatório ao Banco Cen_tral para que essa 
instituição não deixe falir ou entrar em Coridftdata, por má 
administração, ou fraude_, o Banes_t_es_, que tantos serviços pres
ta ao povo capixaha. Faz-se necessária fisCalização extraor
dinária, para que sejam tomadas providências tais como_ o 
afastamento dos responsáveis. 

Sr. Presidente, era essa a colocação que queria fazer em 
nome dos funcionários do Banco do Estado do Espírito Santo. 
Espero que o novO Oiretor de Fiscalização consiga tirar o 
banco da situação pré-falimentar e c_oncordatária cm que se 
encontra devido à má administração. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) -Continua 
em discussão o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o parecer cm escrutfnio secreto. 
A Presidência solicita aos Srs. Senadores que ocupem 

os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procedr!-se à votação.) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Alhano Franco 
Bello Parga 
Beni V eras 
Carlos De'Carli 
Carlos Patrocirlio 
César Dias 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Diva!do Suruaggy 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares 
Frantístó Roiiemberg 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alve::. 
Gerson Camata 
Guilherme Palmeira 
Iram Saraiva 
Irãpuan Júnior 
Jarbas Passarinho 
João Calrnon 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Richa 
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llilin Campos 
Júnia Marísc 
Jutahy Magalhães 
Juvt!ncio Dias 
Lavoiser Maia 
Levy Dias 
Lourernhcrg Rocha 
Lourival Baptista 
Lucídio Portclla 
Luiz Alherto 
M:.irio Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Bcnevides 
Nabo r Júnior 
Nelson Carneiro 
Odacir Soares 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bac~Jar 
Saldanha Dcrzi 
Tcotonio Vilela 
Vai mi r Campclo 
Wibon Martin:-, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 45 Srs. Senadores; c NÃO 8. 

Hüuve l ahstenção. 
Total de votos: 54 
Aprovada a indicação, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 3: 

Discussão, em turno único, do Parecer n" 70, de 
1993, da Comissão_ de Assuntos Econômicos sobre a 
Mensagem n·· 136, de 1993, (no 138/93, na origem), 
de 23 de março do corrcntl.! ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República ~ubmete à dcliheraç_ão do Se
nado a escolha do Sr. José Roberto_.Novacs de Almeida 
para exercer o cargo de Diretor de Assuntos Interna-
cionais do Banco Central do Brasil. --

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Votação do parecer cm escrutínío secreto. 
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Caroargo 
Albano Franco 
Bello Parga 
Bcni V eras 
Carlos De·Carli 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Ekio Alvares 

-------------------
F. Rollemberg 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Guilherme Palmeira 
Irapuan Júnior 

- - Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Richa 
Júlio Campos 
J únia Marisc 
Jutahy Magalhães 
J uvêncio Dias_ 
Lavoisier Maia 
Levy Dias 
Lourembcrg Rocha 
Lourival Baptista 
Lucídio Portdla 
Luiz Alberto 
Mario Covas 
Marlucc Pinto 
Mauro Benevides 
Nabor Júnior 
Nehon Carneiro 
Odacir Soares 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Saldanha Dcrzi 
Teotonio Vilela 

.Valmir Campelo 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 43 Srs. Scnadores;~e NÃO 10. 

Total de votos: 53. 
Aprovada a indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 4: 

Discussão, em turno único. do Parecer n'' 71, de_ 
1993 da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a 
Men;agcm n' 137, de 1993, (n" 139193, na origem), 
de 23 de março do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Sr. Cláudio Ness Mau eh para exercer 
o cargo de Diretor de Normas e Organização do Siste
ma: Financeiro ao Banco Central <)o Brasil. _ 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o parecer. cm escrutínio secreto. _ -· . . 
A Presidéncia solicita aOs Srs. Senad_o_ç~~s que- ocup~m 

seus lugares. - _ 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se ci votação.) 
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VOTAM OS SRS. SENADORES.
Affonso Camargo 
A lhano Franco 
Bcllo Parga 
Bcni Vera~ 
Carlos De·Carli 
Carlos Patrocinio 
César Dias 
Dario P~reira 
Dirct:-u Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
E leio A! vare~ 
Francis~.:o Rolkmberg 
Flaviano Melo 
Garihaldi Alves 
Gerson Camata 
Guilherme Palmeira 
Iram Saraiva 
Irapuan .l únior 
Jarhas Passarinhn 
João Calmon 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinhdru 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Richa 
Júlio Campos 
Júnia Marise 
J utahy Magalh<.ies 
Juvêncio Dias 
Lavoisier Maia 
Levi Dias 
Lourcmhl!rg Rocha 
Lourival Baptista 
Lucidio Porte lia 
Luiz Alhcrto 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Maum Bene.;.·idt:s 
Nahor Jl,inior 
Nelson Carneiro 
Odacir Soares 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Saldanha Derzi 
Tcotônio Vilela 
Valmir Campelo 
Wilson Martins 

O SR. PRESJDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO 12. 

Total de votos: 54. 
Aprovada a indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 5: 

Discussão, cm turno úniCo, do Parecer n" 72, de 
1993, da Comissão de Assuntos EcoDômicos; Sobre a 

--------
Mensagem n·' 13R, de 1993, (n'' 140193, na orfgem). 
de 23 de março do corrente ano. pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à ddibCração do Se
nado a escolha do Sr. Francisco Amadeu Pir~s Fêlix 
para exercer o cargo de Diretor de Política Monetária 
do Banco Central do Brasil. 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a d1scussão. 
Passa~se à votação, em escrutínio secreto. 
Os Srs. Senadores j::'i podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo 
Albano Franco 
Bello Parga 
Beni V eras 
Carlos De'Carli 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Dario Pereira 
Dirceu- Cãi-nei:i'O 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Elcio Álvares 
Eva Blay 
F. Rollemberg 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 
-Gerson Cam_ata 
Guilherme Palmeira 
Iram Saraiva 
Irapuan Júnior 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Richa 
Julio Campos 
Junia Marise 
Jutahy Magalhães . 
Juvêncio Dias 
Lavois-ier Maia 
Levy Dias 
Louremberg Rocha 
Lourival Baptista 
Lucfdio Portella 
Luiz Alberto 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
Nabor Junior 
Nelson Carneiro 
Odacir Soares 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
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Ruy Bacelar 
Saldanha Derzi 
Teotónio Vilela 
Valmir Campelo 
Wibon Martins 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 44 Senhores Senadores; c NÃO !L 

Total de votos: 55. 
Aprovada a indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária das t4h30min a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 67. DE 1992- COMPLEMENTAR 
(Em Regime de urgência nos termos do 

art. 3_36_, c, do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado n" 46, de 1992-Comptementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
no 67, de 1992-Complementar (n" 71189, 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 Sub;:;titutivo 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 conjunto com o 

Projeto de Lei da Câmara ri" 67, de 1992-c_omplementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 46, de 1992-Complementar, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe sobrt! o procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o proce!>so de desapropriação 
por interesse social, para fin~ de reforma agrária._ de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua função soCial. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n~ 13, de 1991-Complemcntar (n" 223í90-Complementar, na 
Casa de origem), que regulamenta o§ zo 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" pronundamen

to: f;worávcl ao Projeto, com as Emendas de n~~ 1 a 4-CCJ, 
que (!presenta; 29 pro• -.,"' ..... • r-ontrário às Emendas de 
n~ 5 a 17, de Plcn 

Votação, em segundo turno, da Pro~sta de Emenda 
à Constituição n• 7, de 1992 (n• 82191, na Câmara do& Deputa-

dos). que altera o artigo 29 da Constituiçáo Federal, tendo 
PARACER FAVORÁVEL, sob n• 246. de 1992, da 
_- Comissão Temporária. 

-S-
Votação, em primeiro turno. da Proposta de Emenda 

à Constituição 23. de 1991 (45/91, na Câmara Qos Qeputados). 
que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 24, de 1992, da 
- Comissão Temporária. 

-6-

DisCussão. ~.:rn turno único. -Jo Projetn de Re~olução n·· 
16. d~ 19!.)3 (apn.::~ntado rela Comiss~io d~ A~~untu~ E..:llnô
micos como conclU!>ãU de ~l'U ParL'I..'t::r Jl" 45. Jç_ 1993). oque 
autoriza a Prefeitura dL' Toledn- PR. ~t contratar operação 
de crédito junto <ll) Banco do E~wdo Jc PJraná S/ A - BA
NESTADO. com recursos do Fundo Estadual Jc D~s~nvot
vimcnto Urhann - FDU. n;,1 vak)r de Cr$5.500.000.000,00 
(cinco bilhõe~ t:: quinhento!-, milhôL'..; Je cruzeiros). <.h.'stinaJos 
a obra":> ú~.: infra-estrutura naqueb municipalidade. 

-7-
Discu~são, em turnn úni..:o, l..lü Projeto de R\.':-.olução n" 

17. Ut.::: ll)l),3 (apn::-.cntado pda Cnmiss<io dt· Assunto~ Econó» 
micos ~orno ~ondusão de seu P~rcce_r n·~ 46. dc_l993). q_t,l~ 
autoriza a Prdcitura Munil'ipal de Paiçandu ---PR a cvntraiar 
operaç~io dt:: cré-Jitu junto ao Banco Jo r.:-.tado do Paraná 
SIA- BANESTADO. no valor de Cr$4óli.IMXI.OOO.OII(qua
troc~:ntos c s~.J.•.;scnta millnks·). a preços de setcmhro.92, para 
execução de projeto~ dL' infra-e:;trutura urbana naquela m)Jni
cipalidadt::. 

-8-
Discussão, em turno único. do Projeto Jt.:: Resolução n" 

lR. de ltJt)3 (apresentadl) pela Comissão de As:-.untos Econô
micos corno conclusão de set.J Parecer n" -1-7, de 19Y3), que 
autoriza a Prefeitura Munit·ipal d~~ Arapongas- PR a contra
tar operação de crédito junto aO Banco- dO Estado do Paraná 
SIA- BANESTADO: no valor Je C'r$17.500.000.000,00 (de
zcssente hilhôe:-. e quinbCntos milhões de cruzeiros). a preços 
de novemhroN2. para execução de rro.ietos de infra-estrutu_ía 
urbana naquela municipatidadl.'. 

-9-

Discul'>sào. em turnu ünico, do Proj~tv Je Resvlução n" 
19. de 1993 -(ãpicscntaJo pela C\Jmi,~<iü de Assuntos Eccmú~ 
micos como conclusão de seu Parec_er n" 48. de 1993), que 
autoriza a Prddtura Municipal de Vista Alegre -RS a con
tratar operação de crédito~_no valor d_c Cr$1.2lJ9.441.3~0,00 
(um bilhão, duzentU'::t e noventa e nove milhút!~. 4uatrocentos 
e quarenta e um mil, trezentos t:: trinta cruzeiros). a preços 
de janeiro de 19!.)3, com o Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul Si A- BANRI5UL. 

10-

DiscuS'::iáO. em turno Unico, do Projeto de Resolução n" 
·~o. de 1993 (apresentado pela Comissão dt:: A:-."::tuntos Econó
micos corno conclusão de seu -~a_recer n~' 49, de 19Y3), que 
autoriza a Prekitura l\-hmicipal dL' Porto Xa\'ier -· RS a con· 
tratar operação de crédito junto ao Fundo de Investimentos 
Urbanos- FUNDURBANOIRS, no valor de 
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Cr$100.000.000,00 (cem milhü~s u~ cruzeiros), paia ohras de 
calçamento'<! asfaltaml..'nto. 

- 11-

Discu~~ão. em turno único, do Projero de Resolução n·· 
22. de 19'::>3 (apresentado pela Comíssão de AssuntosEconô
micos como conclusão de seu Par,.;cer n·' 51, de 1993), que 
autoriza a Prcft:itura Municipal de Presidente Castelo Branco 
-PR a contratar operaçc:io Jc crédito intdnO junto ao Banco 

do Estado do Parami S/A- BANESTADO, no valor rot<-~1 
de Cr$520.000.000,00 (quinhentos c _Yinte milhões de cruzei
ros), destinada a financiar ohras de infra-estrutura urhana 
naquele município. 

O SR. PRESIDENTE ( Humh~rto Lucena)- Está encer
rada a sessão. 

(L('Vatzta-sr? a ~·essüo às 12huras e 26mimau~.) 

Ata da 48a Sessão, em 1° de abril de 1993 
33 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

Presidência dos Srs. Levy Dias, Beni Yenis e Bello Parga 

ÀS 14 HORAS E 30 M/NlTfOS, AC/fAM,Çfl PRI?SEN· 
TES OS SRS. SHNADORBS: 

Affonso Call]argo - Albano Franco - Almir Gabriel -
Alufzio Bezerra - Alvaro Pacheco - Bcllo Parga - Bcni V eras 
- Carlos De'Carli - ('..3rlós Patfocfnio - César Dias - Chagas 
Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario, 
Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Su
plicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Espcridillo Amin 
- Eva Blay - Flaviano Melo - Francisco Rollcmbcrg - Gari
baldi Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto Miranda - -
Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Luce
na - Hydckel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior , 
- J arbas Passarinho - J oao Caimon - J oao França - Joao Ro
cba- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Fogaça- Jo
sé Richa -Júlio Campos- Júnia Marisc - Jutahy Magalhães 
- Juvêncio Dias- Lavoisier Maia - Lcvy Dias - Lourembcrg 
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portclla - Luiz 
Alberto Oliveira- Mansueto de Lavor- Marco Macicl- Mário 
Covas - Marluce Pinto - Mauro Bcncvides - Nabor Júnior -
Nelson Carneiro - Nelson Wedeltin - Ney Maranhão - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon· -
Pedro Teixeira- Rachid Saldanha DerLi- Ronaldo Aragao
Ronan Tito - Ruy Bacelar - Tcotonio Vilela Filho - Valmir 
campclo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Lcvy Dia>)- A lista ue prc>ença 
acusa o comparecimento di..' 71 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a St!ss.âo. 

Sob a proteç<1o de Deus. iniciamos nossos trabalho~. 
O Sr. 1" Secretário procederá à leitur<:~ do Exp!.!diente. 

É lido o seguinte. 

AVISO 

Do Ministro da Ae-ronáutica 

Aviso n~ 11N2, de 31 de mârço últi~o, encaminhamos 
informaÇões sobre os quesitos constã.ntc~ dO Rcqu~rímcnto 
n" 958, de 1990, de autoria do Senador Júlio Campos. 

As informaçõeÇforam anexadas ao Requerimento, 
ql!-e vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Reque
rentl!. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a ml!~a, comunicação que vai ser lida pelo Sr. I· 
Secretário. 

Ê lida a seguinte 
Brasnia, 30 de março de 1993. 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excdência que estarei ausente do 
País no período compreendido entre 1'' de abril a 19 de abril 
do corrente ano. cumprindo missão junto à União Interparla
mentar, cuja delegação tenho a honra de integrar. em sua 
S9" Conferência, a realizar-se em Nova Delhi. 

Colhoocn~cjo para reafirmar a expressão de meu elevado 
apreço e supc;ior consideração. -João Calmon. 

O SR, PRESIDENTE (Levi Dias) - comunicação lida 
vai à publicação. 

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

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 309, DE 1993 . 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, re_queiro 
_transcrição nos Anais do Senado do artigo .. Ordem do dia", 
de autoria de Austrcgésilo de AthayJe, publicado no jornal 
Estado de Minas, de 16 dl! março último. 

Salã das Sessôes-. 1'' de abril de 1993,- Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Levi Dias) - De acordo com o 
art. 210, § I'\ do Regimento -Interno, o requerimento será 
submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Há orador~s inscritos. 
-- ConcedO' ã palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

(Pausa.) 

S. Ex" não se encontra em plenário. 
Com a palavra o Sr. Senador Chagas Rodrigues. (Pausa.) 
S. Ex·' não se encontra em plenário. 
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sa.) 
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sa.) 

Com a palavra o Sr. Senador Wilson Martin~. (Pausa.) 
S. Ex~ não se encontra em plenário. 
Com a palavra o Sr. Senador Aureo Mello. (Pausa.). 
S. EX'' não se encontra cm plenário. 
Com a palavra o Sr. Senador Gilbertu Miranda. (Pausa.) 
S. Ex• não se encontra em plenário, 
Com a palavra o Sr. Senador Gadbaldi Alvc;;!;i Filho. (Pau-

S. Ex~ não se encontra em plenário. 
Com a palavra o Sr. Seriador Ney Suassuna. (Pausa.) 
S. Ex" não se encontra em plenáriO. 
Com a palavra o Sr. Ncy Maranhão. (Pausa.) 
S. Ex' não se encontra_e.m plenário. 
Com a palavra o Sr. Senador Mansueto de Lavor. (Pau-

S. Ex• não se encontra cm plenário. 
Com a palavra o Sr. Senador Francisco Rollemberg. (Pau~ 

É um engano trçmcndo apenarcm-se aqueles 4uc não 
pagam impostos, aqueles que faltam com sua ohi'igâção pri
meira de cidadania, porque pagar impostos é a maneira com 
que a pessoa se inscreve na cidaQania. Não digo que ele se 
torne um cid~dão mas,_ a partir daí, ele pode passar a exigir 
as ohrigaçôcs que_ o Estado tem para com o cidadão. 

_ Adentramo-n_os em um cipoal muito maiár do qUe pode
ríamos admitir logo de início. Fomos descobrir tambc5m que, 
além da máquina arrecadadora desmontada, temo::; l.,!.nl sistema 
judiciário emperrado - não sei se pelas leis ou pelo próprio 

__ sistema- ónde uma ação fis(;ul, Cm fase executiva~ depois -
de percorrer quatro instâncias· tia área administrativa vai ter 
um repouso muito grande, um limbo extraordinário, um pur
gatório tremendo: o Judiciário, que. ·às vezes, leva até: 20 
anos para proferir uma sentença. 

Houve um detl;;"!rminado momento. Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, em que chegamos ao desespero. Estávamos corno 
cachorro correndo atrás do rabo. Por outro lado, sentíamos 

S. Ex• não se encontra em plenário. cada vez mais que, se este País não arrecadar pelo menos 
Com a palavra o Sr. Senador Ruy Bacelar. (Pausa.) 25% do seu PIB, não vam.os encontrar saída por causa das 
S. Ex• não se encontra em plenário. obrigações externas e internas~ do funcionalismo, das dívidas, 
Com a palavra o Sr. Senadm Ronan Tito. dos investimentos necessários, sem deix<}r de nome<;~.r a impor-
O SR. RONAN TITO (PMDB _ MG. Pronuncia 0 se- tância de se cobrirem as contas para quc·não haJa déficit. 

guintc discurso .. Scm rc:visão do oradQr.l """":":" .. Si. Presid~nte, -Há também a inflação. Num determinado momento, o 
Srs. Senadores, há muito queria fazer um registro nesta Cãs:i cidadão recolhe um percentual que, quando çhega aos cofres 
e, inclusive, dirigir-me diretamente ao Presid<.:nte Ja .Casa, do Governo, já está crodido, desmanchado. E como se· o 
S d H 1 ·contribuinte pagasse uma barra de gelo, e os cofres do Go~ ena or · um 1crto Lucena, e à Mesa cm geral. 

[. vemo recebessem um picolé. Ao mdar o ano legislativo próximo passado, fui procu-
rado pela Comissão de. Orçamento, principalmente por mem- fomos percehendo tudo isso, mas chegou um determi~ 
bros do Senado que solicitavam minha assinatura para aprovar nado momento cm que não encontramos saída. Ouvimos dez..e.-
um requerimento para a instalação, naquele momento ...... d.a nas de pessoas. cidadãos.de toçlas as classe~. Ouvimos a Pr,esi-
Comissão Permanente de Orçamento, com técnicos aloc.ado.~. dente do Sindicato dos Fiscais, o. Presidqlte çia Assoçiaçâo 
em local adequado, Neguei-me a assinar, principalmente por- da UNAFISCO, 0 Presidente dO SER PRO, empresários e 
que se procurava, no apagar das luzcs.daqucle ano, a insta- técnicos; na Ultima semana, resolvemos ouvir alguf!laS pessoas 
lação de uma comissão que, realmente, faz uma falta enorme que, de certa maneira, estão estudando. ou estão comprQ_-
a este Senado e, portanto, não deveria ser um as&u.nto _de metidas com este assunto. Ouvimos, então. 0 ex-Ministro Ro-
apagar das luzes ou.de ~ltima hora. . ,bcrto Campos, hoje Deputado: Jogo depoi~. por sugestão de 

A CPI da Evasão Fiscal, que tenho a honra de pres.idif, .· s. Ex', ouvimos 0 Deputado Luís Roberto Pont~. que estava 
começou com os objctivos com que normalmente se inicia apresentando um projeto de lei que simplificava a tributação 
uma CPJ sobre o assunto: buscar os ~cmcgadores, detectar ___, temos 58 tributos entre taxas e impostos. Dizem 11lguns 
as válvulas de sonegação, saber o que verdadcirament.e provo- que, é claro. nessa lista está inctu((ja a taxa mortuária. 
ca a evasão e a elisão fiscal neste País. De fato, com o valor 
dos impostos que arrecadamos, n.ão vemos ÇOJTIO 0 Brasil A intenção é ·diminuir-se o húniero de impostos para 
poderá sair da crise em que se encontra, mormente de todas facifítar a cobrança e ex·pandir a hase monetária, a fim de 
as obrigações adquiridas atravês do tei.Jlpo com a dívida exter- que se consiga Uma maior justiça fiscal - porque se estima 
na, com a dívída interna e com as obrigaçõeS adquiridas rela ti- hoje, Sr. Presidente, que a tributação bruta do Brasil seja 
vamente ao número exagerado de funcionários que a União superior a 45% - tributação bruta! - a arrecadação,. em 
hoje tem. · · · · torno de 21% do PIB, havendo uma evasão de mais de 50%. 

Depois de tudo isso. estudando, ouVindo pessoas, tivemos 
denúncias da maior gravidade. Uma dás coisas que desco
brimos de início foi que o cipoal de leis, de portarias e de 
tributos que. afinal, foram criados durante o tempo, dificultava 
enormemente. e ainda dificulta, a arrecadação de impostos. 
Por outro lado, um dado que deve ser registní.dO é que a 
máquina arrecadadora foi inteiramente desmon~ada, poder
se-ia dizer, em três ou quatro momentos da história recente 
deste País, Chegou-se ao ponto de um Presidente da República 
achar que cobrança de impostos ou arrecadação de impostos 
era uma questão de polícia, tanto que se colocou na diretoria 
da Receita Federal o mais célebre policial deste País, sem 
nenhum favor. o e"·Diretor da Polícia Federal e ex-Secretário 
da Receita Dr. Romeu Tum a. · 

Descobrimos, depois, uma outra injustiça aberrante: a injus
tiça que acontece- entre o empresário que arrecada correta
mente os seus impostos t: o sonegador contumaz. Não é possí
vel, Sr. Presidente, a concorrência nem é leal, é selvagem 
entre aquele que contrihui- nem diria aquele que contribui, 
mas arrecada- o coasum.i.do.r, porque é este que contribui; 
o consumidor paga sempre imposto, todos nós pagamos impos
tos, e aquele que esquece de. levá-lo à Receita Federal, rcce~ 
b~~do imposto embutido nos bem. de consumo. 

Devo dizer que o projeto in-icialmente apresentado pilo 
Deputado Flávio. Rocha, e que teve como pai té-cnico o Sr. 
Marco Cintra, que se apropriou de uma matriz estrangeira, 
citando a origem e o fato n·aquele cipoal, chegou a me encan
tar. Depois de algum estudo, participei nesse meio tempo 
de umas cinco reuniões sobre tributação c.orn tributaristas, 
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economistas, tentando aprender e ver que caminho encontrá
vamos, para tampar, nesse momento, a evasão c a elisão. 

Confesso, Sr. Presid~ntt:, Srs. Senadores, que não vejo 
como tampar. Se a peneira tem cinqücnta ç tantos furos, 
na medida em que tampamos um furo, o outro dá uma vazão 
maior, pela força da pressão daquele que foi tampado. É 
uma verdadeira peneira; não dá para tampar. 

Temos que, urgentemente, Sr. Presidente, pensar numa 
reforma tributária de urgência e numa nova Comissão de Orça
mento. Uma é ligada à outra. 

Também de nada adianta fazermos uma tributação corre
ta, uma arrecadação satisfa!ória, se, depois de tudo isso, sai 
da maneira como tem saído. Acredito que a nossa Comissão 
de Orçamento evoluiu muito e para melhor. Não concordo 
com os que estão gritando que essa Comissão é um absurdo. 
Talvez tenha absurdos nela. Mas pergunto: qual o sistema 
melhor? Era aquele do orçamento antes de 1988, quando 
era feito nos gabinetes dos Ministros, fechado, sem que nin
guém soubt.!S::.I! nada e, de repente, aquela peça aparecia pron
ta e acabada e o Congresso Nacional só tinha uma prerro
gativa: aprovar in limine? Como o Governo era fraco -era 
ditatorial, mas fraco-, ele sempre determinava que a maioria 
da sua Bancada aprovasse. E assim acontecia. 

Então, acredito que houve uma evolução. Se existem 
coisas erradas, estão sendo feítas às çlaras., .. numa._Comissão 
onde quem quiser participa, mesmo sem ser membro dela. 
A imprensa, os interessados. os lobistas, todos podem estar 
lá. Então, houve uma evolução. -

Cometemos erros? Hoje, somos capazes de_ dizer que 
estamos cometendo erros. E, no passado, quem era capaz 
de dizer que havia tramóias, quem era capaz de dizer que 
o Ministro tal sentou-se com [ulano de tal e aquele orçamento 
fora feito de maneira correta ou i"Itcórreta? _O que era passado 
no submundo do governo ninguém sabia; um governo, inclu
sive, que tinha decreto~secrcto. Então, sou daquelcs_quc pensa 
que houve uma cv_olução extraordinária. 

Mas, neste instante, ainda estamos um pouco perplexos, 
ainda não estamos sabendo buscar o caminho. Penso que 
neste momento precisamos deixar de obscurantismo. 

ObscUran'tismó é dizer: sei tudo, não quero-ver nada 
do que os estrangeiros sabem; temos peculiaridades; não te
mos nada o que aprender. 

Creio que, neste momento, é hora de praticar o óbvio, 
copiar o que fazem todos os países desenvolvidos do mundo. 
Fazer o qu~? Criar uma coniissão técnica de o-rçamento em 
que haja paredes de vidro c portas bem largas, para_ que 
o orçamento seja elaborado o ano inteiro, não, Como foi ditO, 
hoje, no outono do ano seguinte. A discussão é técnica e 
o burilamento é potítico, disse, hoje, o Deputado Delfim Net
to. Estou examinando se é verdade tudo isso. Mas uma coisa 
tenho hoje quase como dogma: temos que ter uma comissão 
técnica permanente, no Congresso Nacional, funCionando to· 
dos os dias do ano, estudando, no Senado Federal e na Câmara 
dos Deputados, com técnicos nossos para que possamos apren
der verdadeiramente como se faz o orçamento, ou de acordo 
com o que faz.em os países desenvolvidos. 

Estou falando cm assuntos diversos e, de vez em quando, 
eles se _cruzam. Eu diria que o objetivo firiar é o meSmO. 
Primeiro: _3r{ecadar bem; segundo: aplicar melhor ainda. Ar
recadar bem não quer dizer tributar bem. Mas arrecadar bem 
sem tributar bem é outra coisa que pode trazer distorções. 
Disse e repito·:·a carga tributária brasileira é eno.rme;-a afrCca
dação é baixa. 

A CPI. que tenho a honra de presidir. está buscando 
novos caminhos. Já não está buscando os Sonegadores, mas 
um caminho novo para o Brasil. Lembro-me de São Paulo: 
"Não me interessa o homem velho; eu corro para frente". 

Por que estou fazendo essa advertência agora? Está pre
vista a revisão constitucionãl, de cuja emenda tenho a honra 
de ter sido o autor. Por que apresentei aquela emenda naquele 
momento? Porque vi que estávamos elaborando uma Consti
tUição reativa, urn-a Constituição reagindo ao passado, quando 
temos que fazer uma Constituição para o futuro, Uma· Consti
tuição prospectiva. Estávamos reagindo à ditadura, mas não 
ao futuro. 

E aí o Espírito Santo acudiu-me porque, na verdade, 
mesmo- qUe naquele mOmento éu tivesse qualquer vEião de 
história futura ou pretérita. eu seria incapaz de vislumbrar 
as mudanças que aconteceram neste universo. de que somos 
uma pequena parte, com a queda do Muro de Berlim, com 
o rearranjo dos blocos socialistas, com o pós-guerra fria. Tudo 
isso modificou enormemente as transações, o comércio exte
rior e, via de conseqüência, o comércio interior. 

Ternos que começar a nos preparar não ontem. nem ama
nhã, mas hoje, instalando uma comissão de orçamento com 
profissionais que passem no concurso, profissionais que sejam 
formados para isso, que entendam desSe -metier. Para a seleção 
desses profissionais, O próprio Senado deverá elaborar essas 
provas, não a Universidade de_Brasnia, porque senão vai 
acontecer como no último concurso, em que a Universidade 
de Brasnia, com a melhor das intenç'õeS do ex-Presidente 
Mauro Benevides, foi convidada para que constituísse, elabo
rasse e corrigisse provas de um concurso para assessores inter
nos. O que ocorreu? Se estivéssemos selecionando professores 
para a Universidade de Brasília, o concurso teria sido perfeitO. 
Mas, corno queríamos apenas e tão-somente assessores para 
o Senado Federal, não sei se os resultados foram os desejados. 

Sr. Presid'ente, como Presidente da CPÍ da Evasão Fiscal, 
estou compelido pelo relator c pelos Srs. membros a avançar 
cada vez mais. Agora, nem tanto para apanhar sonegadores. 
Não temos prisões tão grandes; talvez uns dez ··maracanãs" 
fossem insuficientes para COlocar oS iil:aiOres, os menores já 
estão presos nesta prisão horrível que se chama Brasil, prisio~ 
neiros da crise.que está submetendo os seus filhos a tremendos 
vexames. Às vezes, uns escapam para os Estados Unidos e 

--outros para Portugal, passando pelo vexame de entrar nesses 
países de maneira clandestina e viver todo tipo de sofrimento -
lá fora. 

É urna vergonha a situação do Brasil que se diz o País 
do futu-ro. Tem~nos faltado competência para criar condições 
de uma vida digna. No passado. esta Nação sempre recebeu 
pessoas de outros países para ajudar no seu crescimento. Hoje, 
cOm 8 milhões e 500 mil quilõmetros quadrados, não tem 
sido capaz de criar condições para a nossa juventude, para 
os nossos conterrâneos, para os tiossos concidadãos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro dia, li uma decla
ração do Ministro da Fazenda, Eliseu Resende, onde ele diz 
que pensa em antecipar a revisão da Constituição no que 
tange à questão tributária. Não haveria nec_essidade disso. 
O que deveríamos, isto sim, é ter um projeto de consenso 
entre os partidos para uma revisão tributária, para, no dia 
em que iniciarmos a revisão constitucional aprovar, em primei
ro lugar, as questões tributária, fiscal e econômica. 

Querer revisar urna Constituição; fazendo.uma refor_ma 
fiscal de maneira equjvocada, dirigida para um certo se to r. 
depois criando vários favores sociais, tendentes a proteger 
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o cidadão, de nada adiantará! Quando se projeta o eco'nômiCo, 
projeta~se o social;_caso co.ntrâr:io, tapam-se buracos! 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, estamos tentando- sou 
porta-voz da Comissã.o - arregimentar elementos para ver 
se elaboramos um novo projeto de polítíca fiscal, de política 
econômica, para oferecer subsídio a todos os S:rs. Parlamen· 
tares. Urge, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional, nestç 
instante, crie a _sua Co.m.is_sª-o de Orçamentos permanente. 
Não me agrada, de maneira alguma, a idéia do Presidente 
da Câmara dos Deputados faúr os projefõSOas Comissões. 
Para mim isso é brincadeira de mau gosto. 

Se nã.o houver unidade entre aquilo que for feito em 
uma comissão e outra, depois, Sr. Presidente, vamos tentar 
enrolar, vamos tentar embrulhar garrafa com coco, o que 
não dá embrulho! . 

A peça orçamentária tem que ter uma unidade téçni.ca 
e depois o esmcrilhamento político, ou o técnico não pode 
dissocíar~se do político. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite~ me um aparte, prezado 
Senador Ronan Tito?. 

O SR. RONAN TITO - Com muito prazer, Senador 
Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de reforçar a propo
sição de V. Ex• sobre a necessidade de o Congresso Nacional 
estar se preocupando com a elaboração da peça orçamentária 
ao longo do ano todo c, em especial, a partir da experiência 
que ternos tido .. Partiçularmcnte, desde a elaboração da Cons
tituição de 1988, quando o Congresso passou a ter a possibi
lidade de influençi~r a feitura da Orçamento, depois de elabo~ 
rado pelo Executivo, inúmeros erros aconteç_eram. O Co_n
gresso vem aprendendo, procurando corrigir erros, mas, se, 
no ano anterior, houve a falha de, no dia da votação, ainda 
não ser urna peça inteiramente terminada, que acabou send,o 
objeto de alterações até. o dia da sua publicação, entre 19 
de dezembro e 7 de fevereiro, este ano, acabamos tend.o o 
problema de adiar até 31 de março a votação da peça orça.men~ 
tária, a qual será publicada já na primeira ou na segunda 
semana de abril. Ainda hoje, na Comissão que-v. Ex• preside 
sobre a sonegação de impostos, o Deputado Antônio Delfim 
Netto salientou bem que, para se realizar justiça num País, 
é preciso estar se preocupando com um lado da arrecadação, 
o lado dos impostos, mas a realização de just.iç_Çt se faz princi~ 
palmente pelo conteúdo dos gastos. E se fôssemos nos pergun~ 
tar em que medida estivemos todos os Congressistas, ontem, 
muito conscientes._do. C.Qllteúdo do gasto público, acho que. 
para começar. nós mesmos- eu (!,qui fãlo da falha noss.a ... 

O SR. RONAN TITO - Nem 5% dos Parlamentares, 
nobre Senador. estão a par do que se está passando na peça 
orçamentária, que é o que de mais importante se fa~ ãqui 
dentro. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Eiltão, se n6s, 584 Parlamen
tares, não sabemos o .suficientc;~avalio que ép"fefuente a neces~ 
sidade de corrigirmos-essas falhas. E a forma correta que 
precisaria ser iniciada hoje é de levar adiante. ~ta proposição·: 
o Congresso Naciona_l começar a se preocupar com a elabo~ 
ração do Orçamento desde a sua feitura pelo Ex~cutivo. Quero 
somar aqui a minha voz à de V. Ex~ •. às reflexões de hoje 
de manhã na Comissão que examinou a sonegãção fiscaL Pre~ 
cisaríamos ter não apenas a designação da Comissão Mista 
do Orçamento, faço uma reflexão sobre a proposta que V. 
Ex~ acaba de mencionar do Presidente Inocêncio OliVeira. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) (Fazendo soar a cam, 
painha.)- Informo aO nobre orador que o seu tempo está 
esgotado. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Só concluindo, Sr. Presidente. 
De fato seria difícil a Comissão de Assun.tos Econômicos exa
minar isso sem estar presente, no mínimo, a Comissão de 
Finanças. A não ser que houvesse a junção de ambas, seria 

·difícil operacionalizar esta idéia. A outra proposta é que a 
Comissão Mista logo se instale, mas que tenha essa assessoria 
pennanente mencionada por V. Ex~ com elementos técnicos. 
Mas, nesse caso,. precisaria haver um outro elemento, qual 
seja o Congresso Nacional não pode vir a conhecer a LDO 
apenas em 30 de abril c a peça orçamentária apenas em 30 
de setembro. Seria importante que pudéssemoS ter unta: interã
ção com o Executivo na hora da elaboração. Ainda não sei, 
exatamente, como isso se dará, mas está na hora de darmos 
esses passos para que, depois, não venhamos a votar a peça 
orçamentária Com tãO pouco conhecimento do seu conteúdo. 

O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex', nobre Sena
dor Eduai:âo ·suplicy. Concordõ -in-teiramente coni. as suas 
palavras. Se não sabemos claramente o que queremos e como 
queremos neste momento- eu diria que até o que queremos 
sabemos e nisso somos unânimes, talvez ao "como" falte ainda 
um pouco de clare~a - mas há algo que todos nós sabemos 
que não pode continuar: é a Comissão de Orçamento como 
está. Todos nós sabemos e temos consciência disso. 

Sr. Presidente, antes de encerrar, eu queria fazer um 
breve registro sobre um fato que a televisão, desta vez, publi~ 
cou: um rapaz desesperado, porque desempregado e abando~ 
nado pela mulher, tentava suicidar-se, saltando do 15~' andar 
de um dos prédios mais importantes de Belo Horizonte. Na~ 
que la agonia terrível de u.m SujeitO que está entre·· a vida 
e a morte ou buscando a sua saída entre a viõa e ~ n:wrte. 
foi ·avisado o Corpo de Bombeiros, que atendeu prontamente. 
Chegou ao local o Capitão Cláudio Vinício Serra Teixeira, 
bastante treinado, com as características que deve ter um 
homem que trabalha salvando vidas humanas, quer no fogo, 
quer em afogamentos. Amarrou-se a uma corda, saltou do 
andar superior e, com as pernas, prendeu aquele indivíduo 
que estava mais para fora do que para dentro do edifício. 
Ações como a que eu acabo de relatar acontecem, com fre
qüência, no Corpo de Bombeiros de todas as partes do Brasil; 
em Minas Gerais, também. 

Orgulhamo~nos bastante, Sr. Presidente~ da nossa polícia 
fardada mineira. Fui Secretário do Trabalho durante dois anos 
e meio. Posso testemunhar que, durante esse período, não 
obstante a ocorrêricia de mais de 200 greves, nunca um policial 
mineirO sequer" empurrou um trabalhador. Nossos policiais, 
desde o início do Governo Tancredo Neves, sabiam a diferença 
entre o criminoso e o cidadão que faz reivindicações nas ruas 
pelos seus salários. 

Aproveito esse grande momento do Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais para render minha homenagem à polícia 
inineira."Todos, às vezes, julgamoS mal a polícia; pagamos-lhe 
-um sàlário miserável e depois queremos~lhe cobrar muito mais 
do que pode fazer. Desorganizamos a economia, enchemos 
3s ruas de desempregados, levamos a nossa população à mar
gem da sociedade - o homem que está à margem precisa 
apenas de um pequeno passo para chegar à marginalidade 
- e depois jogamos a culpa toda sobre a polícia, que não 
coç.segue coibir - nenhuma polícia do mundo conseguiria 
- a quantidade de marginais- que temos nesta sociedade, 
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marginais, repito, fabricados pelo Governo, pela nossa sacie~ 
dade, que os empurrou para a margem do desenvolvimento. 

Agradeço, Sr. Presidcnt~. pela tolerância de V. Ex~ 
Muito obr_igado. 

O SR. PRESIDENTE (Le,y Dias) -Concedo a palavra 
ao ilustre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --sr:-Presidente_, 
Srs. Senadores, a Câmara dos Deputados está por receber 
parecer favorável da Comissão de Finanças, de autoria do 
Deputado Germano Rigotto. PMDB Rio Grande do Sul, rela
tivo ao projeto, já aprovado pelo Senado Federal, que institui 
o Programa de Garantia de Renda Mínima. Tal proposta. 
apresentada por este Senador eln abril de 1991, foi aprovada 
pelo Senado em 16 de dezembro de !99t 

A revista Exame desta semana publica um artigo do ex
Ministro do Plancjamento c professor Mário Henrique Simon
sen, intitulado '"Pelo que o Presidente Itamar Franco deveria 
chorar''. 

Na matéria, Mário Henrique Simonse_o faz_ !,!_ma interes
sante reflexão sobre o estado de emergência sociat do Brasil, 
assim denominado pelo Presidente Itamar Franco, que trans
formou o combate à fome na prioridade número_ um do_ Go
verno. 

Diz o artigo: 
''É surpreendente que só agora Sua Excelência 

tenha tomado consciência da extensão do problema 
da indigência, pa:rtícularmente no Nordeste. O Presi
dente já deveria saber que os índices de miséria agrava
ram-se substancialmente depois de 1985, quando a Nova 
República se instalou com o lema "Tudo Pelo Social". 
É legítimo, portanto, questionar que resultado prático 
terá mais esse arroubo emocional do Presidente. 

Corno sempre, o problema é que certOs políticos 
acostumam comover-se com os efeitos e ~n_ão com as 
causas_ geralmente invisíveis. Essa é a definiÇão do po
pulismo na qual parece encaixar-se "o Preside_nte Itamar 
Franco. Ocorre que, sem O combate -as--caüsas, a luta 
contra os efeitos é uma guerra sem possibilidades de 
vitória: é como curar pneurrioõia Com_ antitérmiCos. 
Conceritrando-se especificamente no próblema da fo
me, constata-se que a resposta natural do coração é 
que os famintos têm de ser imediatamente assistidos 
com a distribuição de cestas básicas, pois não têm tem
po para esperar. Com um pouco de reflexãO, todavia, 
chega-se a outros aspectos. O prirneüO é que a fome 
pode ser epidémiCa, como no caso de _uma seca no 
Nordeste, ou endêmica. como resultado_da ind_igêncía. 
A fome epidémica, evidentemente, pede a solução 
emcrgencial de engajar os retirantes nas tradicionais 
frentes de trabalho. A endêmica depende, antes de 
tudo, de secar_afonte da indigência. Um segundo aspec
to focaliza o problema logístico: cómo prestar assistên
cia aos famintos· em tempo e com o mínimo de custos." 

Em seguida, Mário Henrique ·simonsen fa~ uma ao_álise 
dos diversos tipos de programas normalmente existentes. Con
tinuando o seu artigo, ele diz: 

"Comecemos pelo problema logístico, pois é aí 
que o diabo te:va as propostas mais bem-intencionadas 
para o inferno. A maioria das pessoas pensam que 
o Governo pode prestar ãssistertcia aos pobres da mes-

ma forma pela qual um ricaço distribui esmolas. Há, 
no entanto, uma d_iferença fundamental;_ o _Governo 
precisa contratar burocratas para distribuir aS esmolas. 
Os burocratas, se forem honestos e competentes, enca
recem a assistência social pelos seus salários, certa
mente muito maiores do que os dos miseráveis que 
vão assistir. Esse é o desperdício mínimo inevitável 

__ na política asslstencialista. No mundo real, é Preciso 
lembrar que haverá burocratas ineptos, que distribui
rão esmolas para quem delas não necessita. E os corrup
tos desviarão parte do dinheiro dos pobres para o pró
prio bolso. Em suma, em todo programa social há inevi
tável coeficiente de perda: de cada cruzeiro aplicado, 
certo número de centavos fica no sustento da burocra
cia. Isso não é razão para que_se abandonem os progra
mas sociais, mas para que se procurem minimizar os 
coeficientes de perda. Nesse sentido, os programas 
mais eficientes costumam ser aqueles em que os bens 
e serviços distribuídos podem ser produzidos a custos 
baixos, e os beneficiários a ser atendidos são facilmente 
cadastráveis, além de não ter interesse em consumir 
os serviços prestados acima daquilo que lhes é estrita
mente ne'cessário. Tomem-se por exemplo os progra
mas de vacinação, que são reconhecidamente bem -

.sucedidos, desde que precedidos de uma ampla campa
nha de esclarecimento_ A produção em larga escala 
barateia o custo das v_ac_inasc_A população toda precisa 
ser vacinada, o que diSpensa a identificação do público
alvo. E não há nenhum perigo- de que o programa 
degenere pilo desejo de tomar vacina duas vezes. 

· Um programa de merenda escolar fica a meio ca.: 
minho. A produção em escala reduz o custo. Também 
não há dificuldade em idêntifiCár cj_Uêm fàz jus a ganhar 
a merenda. Potencialmente, o estudante teria interesse 
em receber por dia não uma, mas várias merendas, 
para distribuir as outras em casa. Mas essa é uma fraude 
fácil de evitar através do controle das matrículas em 
cada escola. Os programas de distribuição de_ alimentos 
a populações carentes se dividem em dois grupos: a) 
aqueles em que a carência resulta de alguma calami
d~de_ pública, como uma seca no Nordeste ou uma 
enchente eill qualquer parte do·· País; b) aqueles que 
procuram atender aos carentes crónicos. Assim como 
os primeiros costumam ser bem-sucedidos, os segundos 
quase sempre desandam em fracàsso .. É.bo"ffi entender· 
por quê. 

Quando uma calamidade atinge determinada faixa 
da população, não há solução estrutural que prescinda 
do componente assistencial de curto prazo. Aliás, a 
reação de quase todos se expressa pela solidariedade, 
inclusive na distribuição de alimentos. Já no caso da 
carência crónica surge uma pergunta natural: o que 
significa um indigente crônico, ressalvados os física e 
mentalnietúe inabilitados? Se ·a pobreza resulta do de
semprego, é de considerar que o desempregado de hoje 
pode estar empregado amanhã. O desempregado deve 
ser assístido pelo programa social que a ele se destina, 
_o seguro-desemprego, e não pela distribuição de ali
mentos pelo Governo. Ao doar cestas básicas à popu
lação carente, o Governo costuma fazer tanta justiça 
social, -quanto o milionário que procura eliminar de 
sua consciência a pobreza pela distribuição de esmo
las." 
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E. aqui. Sr. Presidente, vem o trecho colocado por Mário 
Henrique SimoriSCn, c)uc me fez traze-r este artigo- para ser 
lido na tribuna do Senado. 

"Em matéria de assistencialismo puro, na verdade, 
o melhor programa é o de renda mínima (ou Imposto 
de Renda Negativo), defendido por Hayek: em vez 
de inúmeros programas hoje pulverízados, cãda brasi
leiro teria direito a uma renda mínima, digamos, de 
20 dólares mensais, segundo a proposta do economista 
Luiz Guilherme_ Schymura. Ou seja, em vez de distri
buir cestas básicas, remédios e Qutros_scrviç_os e_specí
ficos, o Governo daria dinheiro a todos, para que fosse 
usado segundo as preferências de cada um. 

Curiosamente, essa proposta, originária de econo
mistas ditos de extrema direita, é defendida no Con
gresso pelo Senador pctista Eduardo Suplicy. 

Obviamente, para implantá-la é preciso impedir 
a procriação de fantasmas, cuja ún"ían·azão de _ser é 
extrair dos cofres. públicos 20 _dólares mensais. Fora 
este obstáculo .administrativo, há um outro, o fisioló
gico._ Se a_lei atender automaticamente aos carentes, 
que político capitalizará os seUs votos-? ESSa é uma 
das razões pelas quais o populismo impede a solução 
dos problemas sociais. Seu fiiii--ímplicaria a eutanásia 
dos populistas. 

Mais importante é perguntar o que faz o Governo 
para secar a fonte de indigência. Esta costuma ser o 
resultado da escassez de investimentos num.a região~ 
seja por falta de recursos naturais. seja pela inexistência 
de_clima macroeconómko_, seja por-falência do sistema 
de segurança, como ocorre no Rio de Janeiro. Quando 
o problema· .consiste na falta_ de _recursos naturais, o 
melhor que o Governo pode fazer é deixar que a popu~ 
lação migre. N'?s Ç~utros casos,_f~ero que lhe cumpre, 
como seja, garantir estabilidade macroeconômica e se
gurança físiça individual. Não adianta nada o Governo 
transformar cm prioridade n~ 1 a asS-istêriCia ·aoS indi
gentes e, ao mesmo tempo. criar uma fábrie<\ de indi
gênciã pCla sua política económica.~_so_çi.a;l. 

Com sua sensibilidade social, o Presidente Itamar 
Franco deveria chorar cada vez que um capitalista, 
nacional_ ou ~strangeiro, ao ·ínvés de investi! no País, 
gerando empregos para que os _indigentes deixassem 
de ser classificados _como tal, remetesse seus fundos 
para o exterior, ou cada vez que um turista estrangeiro 
deixasse de vir passar suas férias no Brasil, horrorizado 
com a criminalidade no Rio de Janeiro, ou, ainda, 
com a protcção do Governo do Estado ao .'~cidadão 
criminoso". Essas lágrimas poderiam ser o prelúdio 
de um verdadeiro programa de resgate da chamada 
dívida social." - -

Ora, Sr. Presidente, considero muito bem vindo o apoio 
explicitado pelo ex-Ministro Mário Henrique Simonsen ao 
projeto que introduz o programa de garantia de renda mínima 
no Brasil. 

É bem verdade que este projeto teve como alguns de 
seus principaiS- defensores, na literatura económica, econo
mistas como Hayek. 

Já em artigo publicado em 27 de_març~Q de 1992, no O 
Estado de S. Paulo, no O Globo e no Correio )JrazUiense, 
o economista e ex-Ministro Roberto Campos, do Planeja-

menta, havia assinalado como os liberais também sabiam se 
preocupar com a pobreza, c dizia: 

"Duas das idéias contemporâneas mais ousadas 
sobre o tratamento da pobreza provêm de economistas 
liberais. Milton Fricdman apresentou a fórmula do ''im
posto de renda" negativo. Em vez de depender de 
uma complexa e quase sempre corrupta burocracia as
sistencial, os ve_rdadeiramente desvantajados recebe
riam um complemento de renda monetária que lhes 
permitiriam escolher suas próprias prioridades. E 
Hayek propõe uma garantia de renda mínima, com 
a qual a sociedade estenderia uma rede de proteção 
aos que não conseguissem assegurar uma sobrevivência 
pelos mecanismos de mercado." -

Gostaria de ter vistO, quando eram Ministros do Plineja
mento, tanto Roberto Campos, de 1964 a 1966, quanto Mário 
Henrique Simonsen, em especial no período do Governo Er
nest~ Ge"i~el, terem S. Ex•s implementado essas proposições, 
mas antes a sua defesa agora do que cm qualquer outra oportu_
nidade. 

Conforme já ·ass-irialei quando defendia tal proposição 
·aqui. da tribuna do Senado, esta proposição tem a caracte
rística interessante de ser defendida por um largo espectro 
de economistas, como os pós-keynesianos James Tobin, Ro
~ert.S_o!C?· que, ass~m como Hayek e Friedman, também foram 
laureados com o Prêmio Nobel de Economia, que é defendida 
também por John Kenneth Galbraiih, em-seu livfo A Econ-o
mia- e o, Objetivo Público, onde ele coloca que o programa 
:de- garantia de renda mínima, ou o ini.posto de renda negativo, 
seria a mais inlportarite reforma econômica que se poderia 
ter numa sociedade modema. 

Essa proposição é consistente, inclusive com aquele lema 
que o economista, soCiólogo e filósofO~ Karl Marx colocou 
no seu livro A Crítica do Programa de Ghota, quando mencio
nou que numa sociedade mais desenvolvida, mais civilizada, 
Com gràáde desenvolvi!Jlento, poderiam as pessoas ter coino 
lema_ "cada um de a_cordo com a sua capacidade; á cada um 
de acordo com a sua nec.essidade". 

Em verdade, conforme já salientei, este ensina~ento vem 
de imiíS longe;constando, inclusiVe, das recomendações feitas 
na Segurida Epístola de SãO Paulo aos Coríntios,-quando men-
cionou: -

"Na circunstância presente, a vossa abundância 
(em bens espirituais) supra a vossa indigência (neles), 
de maneira que haja igualdade, como está escrito: o 
que colheu muHo não teve demais, e o que colheu 
pouco não teve de menos." 

Em verdade, os fundamentos desta proposição vêm de 
mais longe ainda. De quando? Por exemplo, no século IV 
antc_::s de_ Cristo, Aristóteles, no seu livro Politica,_ nos livros 
II, III e IV, discorria claramente, conforme ainda a filósofa 
Marilena Chauí ressaltPU a mim_há poucos dias, sobre a ques-
tão "qual é a finalidade da política". Diz Aristóteles: 

"A vida justa. Como se re_aliza a vida justa? PetO 
bem comum. O que é_ o __ bem comum? A Justiça. O 
que é a Justiça? O que torna iguais aos desiguais." Como 
se.dá a eqüidade ou a equ~lização dos dc:;siguais? Pela 
lei. Como _é ·a lei pa~a que a eqüidade se esta~leça? 
A lei deve distinguir o participável e o partilhável. 
O participável é o que não pode ser repartido, porque, 
se for dividido, desaparece~ perde realidade. O poder 
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é o participável; os bens e as riquezas·sao o partilhável. 
A lei justa para o participável determina que todos 
são iguais perante a lei - a isonomia -e todos têm 
direito de partiCipar do poder- isogoria. A lei justa 
para o partilhável é a que encontra urna medida pela 
qual a repartição dos bens e riquezas sociais produza 
a igualização dos _desiguais." 

O critério de medida em Karl Marx era o trabalho, quan~ 
do na Crítica do Programa de Ghota. _conforme '(nencionei, 
dizia: 

.. A cada um segundo seu trabalho ou capacidade; 
a cada um segundo as su_as ncécssidaÇ~s",. . 

O critério da medi9a para Aristóteles é a quantidade 
total de bem; _e riquezas da sociedade, a partir das relações 
de troca; portanto, impedir que, pela troca, a desigualdade 
económica cresça. A repartição dos bens e riquezas não se 
faz a partir da qu-antidade de t_rabalho de cada um, mas a 
partir do todo da riqtiCza social. Quem não trabalha ~amb.ém 
tem direito a uma parte da riquezá social, e isSo por dois 
motivos: primeiro, porqUe quem não trabalha pode estar sen~ 
do impedido de trabalhar; segundo, porque é necessário para 
a paz interna da sociedade que não haja miséria nem ~esigtial~ 
dades profundas. 

A lei justa detcrmiria o procedimento da justiça-distribu
tiva, que, devendo tornar iguais aos _desígt,~aTS, deve ~sta~c
leccr a comensurabilidadí! entre cada cidaçlão e. os bens de 
que ele necessita para não estar na riiiséria. A CoffiénsU.ta
bilidade significa qual é a próporçãbde bens que devem ser 
distribuídos. A proporção é geõr:nétrica: Póitailto, a repartiçãO 
não pode ser aritmética, a mesma· qUantidade para todos. 
Pois somente dando desigualmente aos desiguais ~é que s.e _ 
pode torná-los iguais. -

O príitcípio da justiça distributiva diz comO trata·r- desi
gualmente os desiguais, para to"rná-los iguais;·enqtiãnto que 
o prinCípío- âa justiçá ·p-olític3 diz como se. deve trat;:tr igu;ll
mente todos, depois que a jUstiça distributiva osjgualizou. 

O prOjeto de garantia de renda mínima tem o objetivo 
de levar em conta esses dois princípios já colocados por Aristó
teles - o da jUstiça -distributiVa e o ·da justiça· pOlítica -
em prátiCa. .· ' ,, o· : ~· - · •• ~ . 

É interessante que g:fande número de eConomistas tenha 
colocado sua concordância em relação a este projeto~ 

Na semana passada conversei com o ProfesSOt"James To
bin, da Universidade de Yale, por telefone, perguntando-lhe 
se continuava favo:rãVel à idéia do imposto de renda negativo, 
sobre a qual escreveu nos anos 60 e 70. Mencionou James 
Tobin que continuava a achar uma boa idéia, que não. a via 
como tão factível. Nos Estados Unidos, hoje, quando se fala 
no uso do porrete e da cenoura, estão colocando em prática 
mais o porrete do que o estímulo à cenoura. Mas que existe 
nos Estados Unidos o denominado mecanismo do Earned 
Credit lncome para todo aquele que esteja trabalhando, mas 
cuja renda não atinja um certo patamar anualmente; tem 
essa pessoa. o. direito, como cidadão, de receber um suple
mento.de renda. uma vez ao an9, o que está dentro do prin
cípio do imposto de renda negativo. 

Sr. Presidente, ontem, conversei com o CoóSelheiro Eco
nómico da Embaixada da França, perguntando se, com o 
resultado das eleições francesas e a assunção ao poder de 
um Prímefro Ministro apoiado por uma maioriã..C<inservadora, 
o nov9 governo estava pensando em fazer alguma alteração 

na lei que instituíu a Renda Mínima de Inserção, a denominada 
Revenue Minime d'lnsertion, aprovada pelo parlamento fran
cês, em 1'·' de dezembro de 1988. 

Respondcu~me ele que não está em cogitação pelo novo 
governo revogar essa lei ou modificá-la. Trata-se de uma con
quista que parece ser definitiva. E a Embaixada da frança 
encaminhou-me esses dois volumes que constituem a avaliação 
da proposta da Renda Mínima de Inserção realizada no quarto 
ano sobre os três primeiros anos de experiência pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Renda Mínima de Inserção, Comis
são essa designada pelo governo fiancês . 

A conclusão, sumarizando esse relatório, diz que a Renda 
Mínima de Inserção constituiu-se num avanço social e jurídico 
inegável, ao conceder, ao curso desses três anos~ o·díreito _ 
a condições convenientes de existência· a 950 mil pesSoas, 
cerca de dois milhões, quando se considera os seus depen
dentes. 

Ef~tivou-se uma certa segurança material e uma melhoria 
das su3s condições de vida, ainda que esse dispositivo tenha 
susclt?do algo que Se pOderia considerar insuficiente em rda
ção a todas as esperanças dos beneficiários. 

A experiência do prograrna·de renda mínima na França 
tem sido positiva. É uma outra forma em relação à aqui apre.;
sentada, mas isto, obviamente, constitui um sinal positivO 
importante para a apreciação desse projeto, que está sendo 
colocado para o exame do Executivo, tanto é que já o apre
sentei ao exame da Sr" Ministra Yeda Crusius e aO Sr. Ministro 
EHseu Resende. O próprio Presidente da República, Itamar 
Franco, marco_u uma audiência para que e"u" e -o Relator na 
Câmãra ·dos Deputados - Deputado Germano Rigotto ç -
possã·mos· apresentar e discutir o projeto no próximo dia 13 
de abril, às 17 horas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a palavra 
.ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa) 

S. Ex~ desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
'gb.Tnte""'discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
eminentes Srs. Senadores, trago ao conhecimento de V. Ex~s 
um"-docU.inento irileÍ'essante: o discUrSO proferido pelo Dr. 
Oldeney de Carvalho, eminente advogado militante do foro 
de Brasüia, Procurador aposentado e Assistente Jurídico d.a 
Representação do Estado do Amazonas, no dia 19 de fevereiro 
último, em Manaus. quando se inaugurava o busto do Senador 
Álvaio Maia no BoUlevard que leva o seu nome, na intersecção 
da AvenidaPresidente Vargas, por ocasião das comemorações 
dO seu centenário de nascimento~ a respeito do qu.al já fiz 
abordagem nesta Casa. 

Álvaro Maia foi um noine mafcahte no plenário e nas 
Comissões do Senado._ Era um erudito. Depois de uma expe
riénciá. de 15 anos governando o Amazonas, período esse 
em que lhe foi delegada, pela ditadura do Presidente Vargas, 
a administfaÇão da gleba verde, foi eleito governador, demo
Craticamente, pCelo sufrágio popular, o que lhe permitiu exer
citar aquela bondade de coração que era peculiar ao seu espí
rito de poeta-'- ele foi grande poeta descritivo e introspectivo 
-e, ao mesmo tempo, à sua cultura de bacharel, de professor 
de curso secundário e de curso superior, durante mais quatro 
anos. 
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Muitas memóriaS aqui, nCste Senado, ainda guardam os 
dizeres de Álvaro Maia nesta tribuna, quando erguia sua pala
vra, ao lado daqueles que o Senador Nelson Carneiro, outro 
dia em aparte ao meu pronunciamento, 3fiririou ConstitUírem 
um verdadeiro buquê de inteligência lá daquelas bandas, para 
mostrar _que o Amazonas é uma .ilha. Umailha_de pensamento, 
ilha de progre_sso, ilh_a de evolução auto-suficiente, inclusive, 
na sua cultura, nos tempos em que a borracha era __ um manan
cial que permitia se acendessem charutos com notas _de 500 
mil réis, que possibilitava um conta to di_reto do ~xtremo Norte 
com a própria Europa e lhe deu a oportunidade certa feita, 
de emprestar dinheiro à Federação, à União, dinheiro para 
o BrasiL O Amaiõnas, monopolista da borracha, nadava em 
dinhe-iro, e- ó Brasil estava tão magro e mendica~lte, ql}ftnto 
mendicantes e magros, hoje em dia, anqam_9s Est(l4os que 
colocam pires na mão para pedir a espórtula da Federação. 

Realmente, o discurso do Dr. O_Ideney obriga-nos a voltar 
à tribuna para falar_dess_e_ grande homem público. S. s· conta 
coisas que também já foram aqui referidas por mim. Sr. Presi
dente, vou solicitar_ a_inserção desse discur:so .no Anais da 
Casa. Trata-se de um discurso muito bom, muito· bori.ito e 
muito justo para cor~ o Dr. Álvaro Maia. 

Até hoje o Dr.Álvaro Botelho Maia, ex-senadoLe.ex-go· 
vcmador, é um diviSor de águas no Amazonas. ~eus segui
dores no são como os getulistas no Brasil, não esquecem aque
la figura extraordinária. Nós fornos da sua época, os que éra
mos trabalhistas e também de uma formação batalheira -
se me permitem o neologismo, Nós o elegemos Governador, 
porque o trabalhismo daquela época era ·um cadinho de idéias 
novas, e nossa grei, o grupo a que pertencíamos estav-a impreg
nado das teorias .de_ Harold Laski, de Bertrand Russell e de 
todos aqueles teóricos_ ingleses que procuravam colocar os 
organismos sindicais e as associações de trabalhadores humil
des num plano bem eqüidistante do plano da burguesia c_onser
vadora ou da aristocracia dcandorada das plagas inglesas. 
Era praxe naquele tempo a luta por um trabalhismo cons
ciente, a valorização das principais fontes de_riqueza e a sua' 
estatização para que o País pudesse auferir a renda, o çapital, 
o lucro das grandes empresas c assim dar oportunidade a 
que a Nação, o Esfado, u País enriquecesse sufícientemcnte 
para estabelecer a distribuição da riqueza àqueles mais caren
tes e mais necessitados,_de acordo com a legislação trabalhista. 
Naquele tempo, Getúlio Vargas e estava estatuíndo para este 
País um sistema em que o trabalhador tivesse. cada vez mais, 
as suas garantias. Getúlio Dornelles Vargas, figura marcante 
da Revolução de 30 e homem cuja -personalidade, até hoje, 
é recordada com a admiração que se tem para com os estóicos 
e os bravos. _ 

Álvaro Maia f~!ou, !á nÕ A~-aZonas, na car!ç-ão de fé 
e esperança. Essa canção de fé e esperança, proferida no 
Teatro Amazonas, que já é um templo-clássico~ onde vestais 
e oradores alcandorados se pronunciam continuamente, im
pregnou de tal forma, o espírito da mocidade daquela época, 
que ele passou a ser o seu paradigma. Aquela juventude singu
lar, de uma civilização característica, se moldou e partiu para 
as diretrizes formuladas por aquele poeta de frondosa cabe
leira, que era, ao mesmo tempo-. um disSeminador de candura, 
de idealismo e- de ação para toda a mocidade amazonense 
da sua época. Até hoje, pessoas maduras, homens, velhinhos, 
gente ainda jov~rn se recorda de Álvaro Maia e sente que, 
ali, naquele orador de grandes massas, _ao mesmo tempo ati
cista na perfeição do seu vocabulário. estava o líder, quase 
insubstituível, diferente dos que, inclusive se abraçam aos 

solecismos, dando arranhões terríveis no idioma, _embora, no 
Maranhão de V. Ex~. Sr. Presidente Bello Pa_rga, ainda hoje 
sejam cultuadas num caso muito singular, as formas do bem 
dizer. 

Sr. Presidente, hoje, 1'.> de abril, dia que dizem dedicado 
à mentira, estou faland_o essas ve(dades, paradoxalmente. Ho
je também é um dia que nos traz à lembrança uma coisa 
a_Qsur:da __ que aconteceu no Brasil: a chamada revolllção r:eden
tora, .ou revolu_ç~o_de l",e):e aQril, ou_31 de março, segundo 
seus seguidores e_ admiradores, que gerou para esta Nação 
um estado de desassossego, uma fase de tenor e, ao m.csmp 
tempo, de nervosismo e de_ angústia, que lhe era tão desco
nhecida quanto desconhecidas de uma geração eram as guer
ras, as_ violências e os atos. que permitiam: que brasileiros fos-
sem humilhados flOr S~uS cornpa!riota~.~----- __ _ -

Faço essas divagações, a vol__d_~oiseau, ao sabor da palaVrã, 
porque a palavra é como um batel no qual estamos navegando 
ao __ ondqla,r das águas, e, enquanto as águas fluem, descem 
e sobem nas__ marés, ao mar aberto ou nos funis dos desfila
deiros. A palavra nos leva e nos faz ver. retrospectivamente, 
as paisagens do que passou, ou então oos faz admi_rar e prever 
as imagens do que virá das coisas do futuro. Ela, a_ palavra. 

Assim, estou falando em Álvaro Maia, mais unia: vez, 
coin muito gosto c com muita oportunidade, porque ele foi 
um brilhante Senador da República, que marcou sua passagem 
nestas tribunas c nestas comissões. Assim, quando o Dr. Olde
ney de Carvalho homenageia aquele cidadão com seu discurso, 
lá na praça ensolarada do BoUlevard Álvaro Maia, esquína 
com a Avenida Px:esidente Vargas,_ aqui recebemos o eco dessa 
homenagem, e nos apressamos a dizer dele, do poeta amazo
nense, do Governador amaz~men~e. do político brasileiro, 

_ algu_mas coisas que. nos chegam à lembrança. -
Assim, lembramos também que_, no belo I·' de abril, está-_ 

vamos nós, no-Rio de Janeiro, apavorados, com-prando manti
mentos para o qur;;: nã_o sabíamos que iria ser um longo período 
de ausência da democracia, com atos institucion;:iis_s_uprcssOres 
_çios dir_eitos_ funçiarnentais, co~ a colaboração de horiú:ns do 
Brasil que, àquela altura, preferiam.-Usando de urna imagem 
chuta, "colocar o rabo entre as pernas", a ficar numa posição 
de. independéncia. 

Convém lembrarmos aind?, Sr. Presidente, de alguns de
mocratas que se eximiram, ficaram c-ãlmos quietos, preferindo 
se excluir de um processo que, para eles, era ditatorial, nega

- tivo e absolutamente inadequado para o Brasil. 
Todo golpe de estado, ao ferir __ o Executivo Nacional, 

trás como conseqüência ·uma grande melancolia coletivã._~ Todo 
golpe de estado que ocorre em nossa grande Pátriã áia- urna 
espécie de sentimento de vergonha, não permitindo que os 
brasil~iros se regozijem tanto com aquilo que fizeram-, porque, 
a rigor, ternos uma índole pacífica. As nossas conquistas- so
ciais, já o diz o Direito do Trabalho, têm sido 9btidas através 
mais do entendimento do que da marcha violénta, _destinada 
a conseguir pela força aquilo que, pela persUasão, pela lógica 
e pelo diálogo é muito mais nobre se conseguir. 

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

O SR. AUREO MELLO - Pois não, com müita honra 
qUero ter o ap·arte do nobre Senador Eduardo Suplicy, uma 
das almenaras desta Casa. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Aureo Mello, 
V. Ex~ relembra hoje o 31 de março. Na verdade, hoje, 1<.> 
de abril, V. Ex~ relembra o !? de abril de 1964, pois é um 
fato que a data correta do movimento deveria ter sido, o 
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l''de abril. Entretanto, cxatarncnte para se evitar que a chama
da revolução de 31 de março pudesse ser conhecida como 
a revolução do 1'' de abril, data popularmente ligada a algo 
que não é verdadeiro, é que se escolheu a data de 3L__Qc 
março. Em verdade, foi uma d_ata bastantt.:: -difícil, triste t: 
trágica para o Brasil, principalmente porque as instituições 
próprias da democracia foram quebradas, dilaceradas, trazen
do conseqüências não apena<.; a cUrto prazo. como imaginava 
aquele que foi o primeiro Presidente da seqüência de gestões 
do regime militar. O General Humberto de Alencar Castello 
Branco imaginava, c. assim dizia, poder devolver o poder, 
de uma forma democrática, a um sucessOr. já eleito. mas 
isso não se tornou possível. -

O SR. PRESIDENTE (Lcvi Dias) .,-- Advirto ao nobre 
aparteante que está a se esgotar o tempo -do orador. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Para completar e concluir, 
Sr. Presidente. Prezado Senador Aurco, não pode esse mo\i
mento de 31 de março ser con~içicrado bcm~sucedido, na medi
da em que falha fundamentalmente na realização de ohjetivos, 
sobretudo sociais. Se a economia cresceu significativamente 
após 1967, especialmente no período de 68 a_74, 76, ou. até 
o limiar dos anos 80, a verdade é que levou o Brasil a uma 
situação de extraordinária desigualdade sócio-~onômica e po
lítica, e até boje os próprios problemas de recessão, de desem
prego, de acúmulo dos serviços da dívid_a ex_tçrnÇ~. c interna 
que estamos_ vivendo ainda são, cm grande partC, conseqüên
cia de não ter aquele movimento conseguido uina saída". real
mente saudável para a maioria dos brasileiros. Muito obri
gado. 

O SR. AUREO MEL LO - Muito obrigado, Senador 
Eduardo Suplícy. V. Ex~ relembrou um tcrnp<) realmente fu
marento, de nuvens negras, de morte, de angústia.-de sofri
mento. E, graÇas ao poder superior, g-raças· às forças que 
movem os homens c que lhes clareiam as Idéiã"S:~-boje em 
dia nós temos que louvar a posição assumida pelas Forças 
Armadas, diante de todos os episódios brasileiros, de absoluta 
discreção, de comedimento, de serenidade e até de sofriiriento 
em paz. se levarmos em considerãção que os provC!ltOs dos 
militares estão apoucados, não estão correspondendo às suas 
necessidade;s. 

Os- militares do Brasil como que_ sofreram_eles próprios 
a lição de uma imprudência cometida, e, me perdoe. Sr. Presi
dente, ao encerrar, se me alongo um pouco, é porque foi 
algo de tão didáticO, de tão elucidaÜvo, que os ·mmtares não 
aceitaram mais convites pará virar a mesa, para entornar. o 
caldo, para fazer o panelão_ apagar as brasas que estavam 
acesas embaixo dele. Isso foi, talvez, empolgado pelos órgãos 
de comunicação de todos os_ tipos e de todos os feitios que 
praticaram um golpe de estado bra_silçiro e _uma revolu_ção 
brasileira que terminou com a rcnún_ciado PresideJ?-~e Fe~nan
do Collor. 

Sr. Prcs_idente, Senador Bello Parga, ao ver daqui a figura 
simpática do juristã "Josaphat Marinho, sinto que o Direito 
fof riluito arranhado, mas, infelizmente, são coisas que acon
tecem. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- A Presidência ad· 
verte o nobre orador de que S. Ex.~ está se. excedendp. em 
seu tempo. 

O SR. AUREO MELLO -Sr. Presidente. já vou en
cerrar. 

Corno dizia. o Direito foi arranhado, Sr. Presidente, mas 
não pelos militares. E. neste dia de. l" Oe abril, como chamá
vainOs nós, os seguidores de Vargas; os defensores de Jango, 
os apoiadores de Leonel Brizola, como diziam os udenistas 
C as forças que apo"iavam os golpistas daquele tempo, neste 
dia, só quero trazer a memória do poeta de cabeleira imensa, 
de coração rutilante c belo, Senador. que tanto brilhou, fulgiu, 
viveu_ neste plenário_, que foi Álvaro Botelho Maia. 

Era o que tinha a dize_r, Sr. Presidente .. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Aureo Mel/o, o Sr. Levy 
Dias, 2" Vice-Presidente, deixa.q cadeira da presidência .• 
que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente de Secre
tário. 

Durante o discurso do Sr. Áureo Me/lo, o Sr. Beni 
V eras, Suph•nte de Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

.o SR. PRESIDENTf; (Bcllo Parga)- Concedo a palavra. 
para uma comuniCação, ao ilustre Líder Pedro SimOn. - -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para uma comuni· 
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, venho a esta tribuna discorrer sobre uma matéria que 
tem sido publicada na imprensa e debatida longamente. São 
as célebres viagens do avião presidencial, uma ao Rio de 
Janeifo e outra a Pelotas, trazendo a tripulação uma aquiSição 
de camarões. 

Acho que é normal o debate, a discussão :çr_~eio -diria. 
eu~ ridicularizada __ dessa matéria, porque, na verdade, é 
exatamente o que ela propicia. O Ministro -ela Aeronáutica 
distribuiU ürna nóta que a irnpr"ehSà püblicou -e que trans
CreVo Oõs Anais - em que S. EX" aá_ explicações dizendo 
que 'os aviões, em verdade, são da responsabilidade da Aero
náutica, não da Presidência da República. Não é a Presidência 
da República a responsável pelos aviões quer -os preSidenciais, 

_qUer os outros que COnduzem autoridades ou Ministros para 
lá e para cá, não é a;f r-esponsabilidade do gabinete do Presi
dente da República. Por isso, a nota do Ministro da Aero
náutica dando as explicações c explicando que é tradicional 
e obrigatório esses aViõeS voare·m--pcrman:enteri:lente de um 
lado para outro e fazerem pouses aqtii ·e acolá, porque isso 
faz parte da manutenção dos referidos aparelhos. E ele reco
nhe_ce que foi feita, em tal dia, urna viagem a Pelotas, e a 
tripulação aproveitou e comprou os camarões lá. Aciedito 
que deve se aproveitar esse fato. _ 

Venho a esta Tribuna para dizer o que penso c, conver
sando com o Presidente Itamar Franco, trazer o pensamento 
do Presidente. A imprensa tem publicado, insistentemente_, 
o_ esforço que o Presidente Itamar Franco vem fazendo no 
sentido de ter urna vida, pelo menos_ nos momentos em que 
não está no trabalho, mais livre, onde não tenha a .obrigato
riedade daquele esquema imenso de_segurança que acontece 
normalmente. 

- Sei o que é isso, Sr. Presidente. Porque infinitamente 
menor do que ser Presidente da República é ser Governador 
de Estado e, no GovernO do -Rio Grande do Sul, senti o 
que era não se ter praticamente um instante de liberdade, 
e as brigas e pegas que eu tinha com os homens da brigada 
militar. no sentido de me deixarem andar, viver, eram granqes. 
Eu era -um homem Simples, modesto, que convivia permanen
temente com a sociedade, nunca tiVe -problemas com aS pes· 
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soas, não tenho adversários, não tinha inimigos. No entanto, 
era um trabalho duro, era um trabalho difícil poder ter, às 
vezes, a minha indivídualidade juntamente com os meus filhos, 
enfiin,- Viver a minha vida, que é uma vida à margem daquela 
de ser o Governador. E o Presidente tem demonstrado isto. 

O programa Fantástico outro dia mostrOu;- em Juiz de 
Fora, a Ida de Sua Exceléncia ao dentista, onde havia uma 
caravana enorme de seguranças e fotógrafos._ Sua Excelência 
burlou a vigilância, usando uma porta lateral do edifício, pegou 
um táxi e foi se reunir com alguns amigos. Creio que este 
estilo do Presidente é absolutamente normal. Acredito que 
não há como deixar de reconhecer que o estilo de Sua Exce
lênda é Um Cstilo de gente simples, de gente humilde. Vejo-o, 
inclusive, na Presidência-da República, absolutamente domes
mo jeito, com o mesmo modo de ser, com a mesma forma, 
os mesmos amigos, mora na mesma casa. 

Portanto, sou testemunha e a Nação também que esses 
esquemas de segurança, com batalhão precursor, todas essas 
questões irritam muito o Presidente. É o Presidente da Repú
blica que manda, que tem a caneta, que pode fazer. Mas 
existem fatos que, à revelia do que Sua Excelência quer, são 
feitos pOrque fazem pãfte do esquema. Vi urna vez quase 
que_, diria, não um bate-boca, mas uma discussão nesSe senti
do, em que disseram: "Tudo bem, mas se acontece alguma 
coisa com Vossa Excelência, cOmo é que vou ficar em nível 
nacional e internacional? Porque tenho essa responsabilidade, 
Vossa Exce!Cncia pode não querer a segurança, Vossa Exce
lência pode querer abrir mão dessa prerrogativa, mas eu não 
tenho esse direito. E não é só a sua segurança com relação 
a um atentado, a uma violência, mas a sua segurança com 
relação a um empecílho, um maluco e tantas coisas que podem 
acontecer na vida de um homem público". 

Creio que será muito difícil. Entendo a imprensa, porque 
o assunto é bom, dá boa piada, é interessante: ''O avião 
presidencial foi a Pelotas comprar camarões". "Saiu de Bra
SI1ia e foi a Pelo tas comprar não sei quantos quilos de camarãO 
e volta". Esse é um assunto que tem que ser _explicado e 
o que tem que se explicar não é bom. 

Mas, Sr- Presidente, posso dizer corn tranqüilidade, pri
meiro, creio que o Ministro da Aeronáutica assinou a nota 
dizendo que a responsabilidade pelos aviões e pelos vóos não 
são do Presidente. Segundo, penso que esse episódio tem 
que ser mais bem explicado, embora o Ministro da Aero
náutica tenha dado uma nota clássica. 

Apesar de tudo isso, penso que teriam cjuer ser melhor 
explicadas como são feitas essas viagens e a razão de sé-las. 
Repito que a nota do Ministro jà está explicando, mas apro
fundar a explicação seda rilelhor. Dever-se-ia dizer o porquê, 
por exemplo, que são aviões velhos que necessitam de manu
tenção, implicando que estejam em uso, fazendo mesmo uma 
comparação de como é feita a conservação pela VARIG e 
por outras empresas, mostrando que isso~é o-rna realidade. 

A nota do Ministro, com tOda a sinceridade, diz que 
eles, com dinheiro deles c a baixo custo, compraram camarões. 
Eu não gostei disso. Se eu pudesse dar um conselho ao Minis
tro, diria que iSSo não pode se repetir, afín8.l eles estão em 
serviço e, se estão em serviçó, aproveitar ã viagém para trazer 
camarão dá margem ao que aconteceu. 

Numa hora como esta, temos que ser honestos e parecer 
honestos. Estamos vivendo num instante tão complexo e tão 
delicado que não podemos nos dar ao direito de uma vírgula. 
O Ministro diz que a viagem é para faze-r a manutenção ...:.::.. 
que-tem -que ser feita -,e que a tripulação aproveitou para 

descer e comprar camarão. ·A mim não parece, mas pode 
ser um caso secundário. Mas a verdade é que pode dar margem 
a interpretações graves, depreciativas. 

Por esta razão eu, desta tribuna, me atreveria a aconselhar 
o Ministro da Aeronâutica que essa tripulação recebesse uma 
determinação para que esses fatos não se repitam. Pode até 
se dizer que a viagem tinha que ser feita, _como foi feita, 
que os tripulantes tinham que ir, como foram, que tinham 
que ficar três horas em Pelotas, como ficaram, e_s_e __ o camarão 
custa lá dez cruzeiros e em Brasília, cinqüenta _cruzeiros, Por 
que não podiam comprar? Exatamente para não acontecer 
o que está acontecendo. 

Tenho dito sempre que os pequenos fatos que ficam mal 
explicados_ é que acabam tomando uma dimensão maior do 
que deveriam. Na minha opinião, penso que fatos como esse 
não deveriam se repetir. Daqui a pouco surge uma viagem 
para o exteriOr e o Senador Pedro Simon é convidado para 
viajar no Boeing presidencial. Então, já que estoU no avião 
presidencial e virei de lá prá cá, paro em Miami e trago isso 
e aquilo. Não é correto. Pode até ser normal. Aliás, retiro 
o termo ··correto". Não sei se é ou não correto. Não fica 

· bêm para um Governo do estilo do Presidente Itamar Franco, 
não é o que a opinião pública espera de Sua Excelência. 

Mas, se venho aqui falar sobre essa-matéria é porque 
penso que ela não pode passar em julgado. Apesar de ser 
tratada com pilhéria, brincadeira e mais para o lado da piada. 
Mas, como político, tenho mais medo da piada do que do 
assunto sério, porque quando é sério pode ser respondido. 
Quando vai para o grotesco, fica-se meio serii jeitO de corno 
se vai proceder. 

Por isso, com a maior seriedade, faço essas afirmações. 
Primeiro, transcrevo a nota do Ministro--da Aeronáutica, onde 
S. Ex• dá as explicaçõeS d-e quem é a responsabilidad.e: que 
os vôos são tradicionais, que têm que ser feitos e por isso 
foram feitos. O Ministro dá a entender que é-normal. Não 
sei, penso que não se deve repetir o fato. Atrevo-me a aconse
lhar ao Ministro para que essas coisas não venham a se repetir. 

Tenho dito, e disse desta tribuna - está aqui o meu 
amigO Senador Josaphat Marinho- quando o ilustre Gover
nador da Bahia levantou algumas interrogações. _Não pergunw 
tei se eram ou se não eram. O que disse, desta tribuna, é 
que o Governo tinha que averiguar, tinha que fazer um levanw 
tamento. Isso caracteriza um Governo. O Governo não pode 
ser responsabilizado, c nós todos ocupamos cargos de relevânw 
cia na vida pública. 

Outro dia. a Folha de S. Paulo publicou uma fotografia 
do carro do Senador Pedro Simon, sexta-feira, i,ls 16 horas 
e 30 minutos. na frente de um supermercado! 

Estou fazendo este discursos para t·ranscrever nos_An:üs 
um pronunciamento onde explico o fato. Primeiro, fui para 
Porto _Aleore na quinta-feira à noite; segundo, o carro que 
eu só utili;o do meu apartamento para o Senado e více-versa, 
ou em reuniões de trab_alho - não tenho nem famnia e_m 
Brasília, vivo sozinho em Brasília- que deveria, por determi
nação mihha, e mais do que minha, também do Senado, ter 
sido entregue na quinta-feira â noite na garagem do Senado, 
foi utilizado pelo motorista. E o carro. na ausência do Sen_ador, 
deve ser _recolhido à garagem do Senado. Dormir na garagem! 
Por isso, desliguei o motorista e fiz um oJício ao Presidente 
do Senado e ao Diretor GeraJ do Senado especificando para 
que se fizesse um.levantament.o, não só deste caso, m.a~_tam-

- bém de outros casos que podem estar ocorrendo e o Senador, 
talvez, não esteja sabendo. O que aconteceu comigo pode 

------ -------------------
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acontecer com outro S~nador! Cisualrnente, naquele momen
to em que tiraram a fotografia, eu estava fazendo J.nna--paleStra 
na RBS sobre o Mercosul e, portanto, não preciSo nem expli
car onde eu estava, 

Era uma cadeia de rádio, jornal c televisão - Brãsil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai- que me convidou para fazer 
uma palestra sobre o MercoSul. Então, nem preciso--provar, 
ou coisa que o valha. porque· a imprensa toda publicou onde 
eu me encontrava naquele momento. tv{as eu tenho que fazer 
alguma coisa, 

O fato de eu não_ser responsável, o fato __ daquilo haver 
ocorrido sem a minha participação, não me -tira a responsa
bilidade_ de me dirigir ao Pre_sidente da Casa e de impedir 
que a Casa tome providências. E se isso vale para o homem 
público, muito mais há de valer para o Presidente da Repú
blica. 

Por isso é que acredito que esses fatos podem acontecer, 
são_ normais. Ou será que vamos imaginar que o impeachment 
transformou o Brasil em "santo"? 

Não! Há muito vigariSta eSpalhado por aí que deve estar 
botando a mão no dinheiro. Claro que mais assustado. aterro
rizado, porque sabe que não há sócio, absolutamente ninguém 
no Palácio nem nos Ministérios. _Mas sabemos que a mente 
humana não mudou radicalmente. Q que se sabe hoje e o 
que tem que ser caracterizado é que, havendo a corrupção, 
haverá punição, pois é preciso existir responsabilidade. 

O que tem caracterizado _o Brasil é a impunidade. Por 
que está nas manchetes o que está acontecendo na Itália? 
Vamos ter de discutir o_ que está acontecendo na Itália, porque, 
no referido país, Ministro e gente importante, Deputado e 
Senador, estão indo para a cadeia porque roubaram! É essa 
a diferença entre o que ocorreu aqui e o que ocorreu lá. 

A certeza da impunidade estimula as ações ilícitas. A 
impunidade tem que termmar; e este Congresso deu um exem
plo importante no momento em que cassou· o rnandatq do 
Presidente da República. Mas não pode ficar só- niSso-, -pois 
daqui a pouco, daqui a um ano, todos dirão que foi um ato 
político; tiraram o Collor porque queriam colocar o Itamar. 
Mas os fatos têm de ocorrer não numa caça ~-s bruxas, com 
o objetivo de vingança, mas n? busca da responsabilidade. 
É o que o poyo, a sociedade deseja, e o primeiro- ponto _é 
terminar com a impunidade. Por isso podemos-discutir o tem
peramento -do atual Presidente da República, o·seu estilo, 
suas obras, mas a transparência da serü!dade, da dignidade 
que sabemos que ele tem precisa ser transposta a todo o 
seu Governo. Isso é o que o Governo· eSpefã e· c_oniia que 
acontecerá. 

Por iss-o venho aqui, até fico satisfeito, ·abordar um fato 
singelo. Que bom que, como Líder de GoViiUO,ten:ha que 
vir e discutir essa qúestão dos camarões. Não tenho gue_vir 
responder ao Deputado Ponte, que, no Governo passado, 
denunciou em carta ao Presidente da República o percentual 
que estava insustentável: as empreiteiras tinham que pagar 
para fazer as suas obras públicas. E o Governo do Dr. Collor, 
em vez de mandar apurar, mandou processar o Deputado 
Ponte, que terminou sendo absolvido. Tern:riilou Sefido absol
vido agora, pela Justiça. Perdão! ~erdão! Denunciou, dizendo 
uns desaforos para o Deputado Ponte, que entrou em jufzo 
e foi coridenado o Porta-voz do Presid:ent~ Çollor .. Foi conde
nado pelas ofensas que fez ao Deputado Ponte. O Deputado 
havia ido lá para, por escrito, oferecer uma suge·stão, e al_er~ar 
que o problema estava muito sério, -o e~cânçialo ~stava t?Xage-

. radot -

Mas, voltando à questão, o avião fOi para o Rio. O Presi
dente da República ia pâra JU.f:Z de Fora. _Como o Presidente 
não-ro-í, o batalhão precursor voltou e a( dois amigos do Presi
dente pegaram uma carona. Não vejo o significado disso! 
Mas, se estãO todos de binóculo olhando, é bom que isso 
n3o se· repita! Até chega -a ser meio_e:xagerado, se é que 
fõi issõ que- aconteceu, se é que o avião foi lá e levou_g 
batalhão precursor, que foi antes porque o -Presidente daRe
pública ia antes. Depois, o Ministro da Fazenda fez uma solici
tação, de uma reuníão Ufgente-Ii6 Ministêrio naquele sábado, 
naquele domíngo, para discutir determiriã.do assunto, e o Pre~ 
Sidente não pôde viajar. Logo, o aviáo trouxe de volta o 
batalhão precursor, e duas pessoas embarcaram no avião. 
Não sei até que ponto isso pode ocorrer. Sinceramente, eu 
não saberia dizer porque, às vezes, fico até me perguntando: 
Se -eu-estivesse ali e me conVidassem, o que é que eu faria? 
Eu -nãcn.aberia responder, mas, na verdade, vejam que· são 
dois assuntos que foram manchetes e notícias realmente nega
tivas com relação ao Governo. 

-- SoU: f8.;-ãdmiraqor e tenho muito carinho por Luís Nassif. 
Aliás, a Folha está cheia de gente de gabarito. Luís Nassif 
é um dos homens de máior conteúdo e de maior respeito 
que conheço_. Ele publicou um artigo cujo título é "Um Presi
dent~ Pusilânime". Confesso que fui direto procurar no dicio
nário o significado _de".Pusilânime. A expressão popular de 
pusilânime tem urna conotação de cretino, ou imoral, ou viga
rista. Na verdade, nq dicionário há vários adjetivos explicando 

. .o significado dessa palavra, mas aiguns podem até ser usados. 
Por exemplo: um homem que demora para tomar uma decis;io, 
um h_omem _i_pdeciso. Posso até aceitar ou não que se diga 
que o Presidente Itamar Franco é illd-eCiso.ou n~ci é Íllde:ciso, 
demora para tomai- decisão, mas não demora para tomai deci
são. E aí se_ ~u perguntar para o Sr. Luís Nassif por que 

__ chamquo Presidente de pusilânime,_ ele pode resporider que 
__ foi com a ~ntenção de dizer que demorou para tomar alguma 

decisão. Sob o meu pOnto de vista, em nível da expressão~ 
popular, o termo é pesado. Ele argumenta que o Governo 
tomou a decisão errada nos 33% do funcionalismo; ,que queria 
ter ficado com o Ministro Eliseu Resende e que ficou co.m 
.a Ministra Luíza Erundina e com o Ministro Walter Barelli, 

· e.dá uma conotação para isso. 
O que sei é que o que tem _caracterizado o G_ove_rno 

Itamar é a decisão de conjunto. Para esta, eles levaram uma 
semana. O Ministro da -FaZenda, o dà Plariejamento, o da 
Previdência, o do _Trabalho, o da Administração, o Líder 
do GOverno nã Câmara dos Deputados- eu não estaya aqui, 
não participei - debateram longameç.te e chegaram a e·sse 
entendimento. Foi um entendimento de Governo. 

- Concordo que_ aqui é difícirde se dar uma resposta, por
que com esse orçamento que temos, nessa situação em que 
esfamos, nesse draina que viVemos, de repente dar 33% de 
aumento é estimula,r a inflação. -

Por outro lado, exatamente com a inflação, com as dificul
-dades que temos aí, arrochar, havendo a preocupação de uma 

greve generalizada, é também um problema delicado. 
Penso que essa não foi uma decisão fácil, tranqüila, isola

da. Foi u:ma decisão do conjUntO do Góvei:no, onde este, 
~~por suas-peças que partitipatàm do processo, debateu, decidiu 

e votou essa matéria. 
Não entendo qUe essa seja uma decisão pusilânime. Penso 

que pode ser até uma decisão delicada. Se conversarmos ~om 
os funcionáiiOS:públicos, Verérriõs-que eles entendem que falta 
'Dão ·sei quanto para eles. A meu ver~-- foi uma decisão um 
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pouco tática com relaçã:o à adotada por esses Ministros, por
que eles deram os_33%, mas mandaram uma medida provisória 
com relação à rolagem de uma dívida antiga que tém com 
os funcionários públicos. - -

A rigor, hâ uma dívida antiga do Governo coin os úincio
nários públicos. Pela medida provisória o Governo pede uma 
moratória de 2 anos para pagar em 1995r-EntãÇt, houve uma 
certa estratégia: os funcionários ficaram· satisfeitOs," em tese, 
pois não era o que eles queríam, mas foram r3.ioáVeis os 
33% e, enquanto isso, entrou a mensagem que vamos votar, 
exatamente uma medida provisória consigiúi-ndo que aquele 
atrasado que eles tinham a receber por decisão judicial tem 
uma moratória, transfcrindo~o para daqui 2 anos. · 

Se meu querido amigo Luís Nassif verificar, ConStatará 
que houve até um pouco de malícia com relaçãO a esse aumen~ 
to. Não foi uma decisão isolada, foram duas dedsõeS que 
devem ser analisadas em conjunto. É interessan-te qUe, en~ 
quanto aqui a Folha de S. Paulo critica o Presidente porque 
concedeu aumento, nos outros jornais critica:.se o SenhorIta
mar Franco por causa da moratória, ou ·seja, Sua ExCelência 
mandou a medida provisória não pagando, imediatarnen'te, 
a determinação da justiça com relação aos atrasadoS ... 

O meu querido amigo Luís Nassif refere-se â. Zona Fràri
ca. Entrt!i váriáS. veZes no gabinete do Presidente e vi um 
complicado debate do qual não participei. De um lado, os 
que aplicam na Zona Franca, pessoal da Amazónia, não ape
nas do Amazonas, discutindo e debatendo que aquilo é a 
salvação e, do outro lado, os empresários de São Paulo. Há 
uma polêmica e-rioiriiC=e.m torno desse as~unto. Inclusive o 
Presidente da RepúbliCa sofreu com isso, pois o Jornal Nacio
nal noticiou que até o Ministro foi" Vaiado. V. Ex~s devem-se 
lembrar que, há vinte dias, na reunião da Sudam, realizada 
na Zona Franca de Manaus, na hora de votar os projetes, 
chegou uma mensagem do Presidente da República suspen
dendo e transferindo a reunião. O MinistrO foi vaiado; os 
Governadores não gostaram; a imprensa publicou o fatO por
que essa matéria é muito polêmica, complexa e difícil de _ser 
discutida. 

Não nego que já fui mais apaixonado pela zona Fi:'a'IiCa 
no passado, quando nos faziam acreditar que ali seria-formado 
um parque espetacular, uma nova Califóritia. I;ntretanto, essa 
previsão não vingou. · 

Mas, a partir desse fato, dizer que o Presidente foi pusilâ
nime, numa discussão que foi a mais ampla e a mais complexa? 
Inclusive, Senadores e Deputados foram chamados de São 
Paulo e da região Norte para debater e_ discutir essa questão, 
na qual chegou-se a um entendimento, que foi, repito, transpa
rente, aberto e franco, na presença de todos: minjs_tros, opi
nião_ pUblica, empresários de São PauJo ·- querendq menos 
-e da Zona Franca- querendo mais-, parlamentares. 

Não tenho autoridade, porque não ·me aprofundei nesse 
assunto, para analisar e interpretar a decisão. Mas posso garan
tir que não foi uma mera decisão; foi um longo debate, uma 
profunda análise por parte de todos os interessados. 

Um Senador, interessado na Zona Franca, achou que 
foi um escândalo e uma barbaridade suspender-se aquela reu
nião. Outro, por sua vez, qualificou essa decisão de absurda, 
que é o mesmo que se oficializar o contrabando. 

Sr. Presidente, há uma diferença muito grande entre to
mar uma decisão de conjunto - como têm sido as decisões 
do Senhor Presidente Itamar Franco- e tomar decisões como 
acontecia no GOverno anterior, em que -muitaS- vezes PC, 

ou algum Ministro, ou qualquer outra pessoa do Governo, 
de moto-próprio, autorizavam providêncías. 

A decisão do Senhor Presidente Itamar Franco pode até 
estar errada. Não estou dizendo que esteja correta. Não sabe~ 
ria dizer se deveria ser de 33 ou de_ 20 e nem se a decisão 
da Zona F'ranca deveria -ser e-sta ou -outr3 qualqUer. Garan
to-lhes, porém, que foram analisada~ em prof~:mdidade, com 
à-- participação dO conjunto. T~nho a convicção também de 
que ninguém ganhou propi.nã~ neffi houVe qualquer outro tipo 
de press~o na tomada dessa decisão. Isso me parece _impor~ 
tante. 

Sr. Presidente, penso que o meu amigo Luís Nassif está 
sendo muito duro com a Ministra Luiza Erundina, a qual 
ele chama de Maria Candelária. Penso que a Ministra teve 
um gesto de coragem em aceitar uma indicação dessas. Se 
tivesse sido convidada para assumir a Pasta do Trabalho, ou 
da Ação Social, seria diferente, mas a Secretaria da Adminis
tração é, como disse o Lula, um "baita abacaxi". 

Mas a Erundina aceitou, comportou-se com elegância, 
sofreu, como soubemos, no seu Partido, e continua agindo 
com integridade e respeito. S. Ex~ pode, a meu ver, divergir. 
A sua tese era a de que se poderia dar esse aumento ao 
~fUnCiOnalismo público, da mesma forma como foi concedido 
·aos Operários. Se está Certa--ou· errada, não sei. Mas está 
-no seu direito e não pode ser culpada. 

Querer que a Secretária da Administração defenda um 
percentual de aumento de 10%, 15%, é ingenuidade. Pode-se 
até discutir se o Presidente Itamar Franco deveria ter .dado 
33% ou 10%, se o Eliseu não deveria ter batido na mesa 
dizendo que só poderia ser 10%; mas falar da Erundina_não 
pOdemos, poiS ela estava ali defendendo a sua tese. Podemos 
divei_gir d~la, mas qão precisamos chamá-la de Maria Can
delária. 

Falo assim, com muito carinho, pois sou leitor cons_tante 
de Luís Nassif, no meu entender, um profundo conhecedor, 
Ul,ll analista brilhante da economia e dos fatos da vida política 
brasileira, e também porque penso que deve ser feito assim. 
E, exatamente pelo carinho e respeito que tenho por ele, 
venho fazer esta análise aqui na tribuna. 

Queria avançar, Sr. Presidente, mas vejo que V. Ex~ 
está-:me olhando, e com absoluta tazão, pois o meu tempo 
terminou. Mas me comprometo- a voltar aqui, na próxima 
semana, para analisar e discutir o nosso Orçamento. 

Creio que vivemos, ontem, urit dia diferente. 
Fui da Oposição durante toda a minha vida parlamentar. 

E nós, deputados e _senadores, não podíamos apresentar eme·n
das que significassem aumento_ de despesa, ou que produ· 
zissem modifiC3ções referentes ao funcionalismo público. Até 
mesmo os erros de redação tinham que ser corrigidos através 
de mensagens retificativas oriundas do Executivo. O Oi:'ça:.. 
rnento sempre foi uma peça-autorizatíva, que o Governo alte
rava como qt:Ieria. Este ano o processo mudou: o Congresso 
votou um Orçamento que prevê um diál()gO diário com o 
Executivo, mesmo em se tratandO de verbã.s para fu.ncíonários 
públicos, ou para aposentados. Estão proibidas as chamadas 
transposições de verbas, contingenciamentos de ve~bas. Assim 
sendo, o Governo não tem como ahérar qualquer vírgula 
do Orçamento senão através do Congresso Nacional. 

_Sr. Presidente, penso que não_ era certo o que acontecia 
antigamente, quando_ um funcionário do terceiro escalão do 
Ministério do Pla,nejamento _o alterava cQnforme o seu enten~ 
dimento. Não sou daqueles que pensam que os escalões inter-
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mediários dos governos, sejam "eles quais forem, são melhores 
do que nós. parlamentares. --- -

Creiõ- qUe estamOs no caminho certo, embora apenas 
no início. Por exemplo, quando se destina uma vçrba x para 
se fazer urna estrada, suficiente apenas para 5 km, procede-se 
à licitação, que será repetida mais tarde, quando da construção 
de outros 8 km, distantes da primeira etapa. É uma situação 
muito complicada, pois obriga a empresa ganhadora a despen
der tempo no transporte das suas máquinas de um trecho 
para outro. 

O Líder do meu Partido, Deputado Gene baldo Correia, 
afirmou-me que assumiria um çompromisso de honra. Os Lí
deres estarão totalmente à disposição do Presidente para qual~ 
quer alteração-que tiver que ser feita. _ -

Não sei, porém, como será a posição do _Líder Geo~bal!io 
Correia âaqui a dois meses; não sei como ficam o. PMDB, 
o PSDB, o PDT, o PT. Só sei que estamos inaugurando algo 
novo, em que, a rigor, não t_emos_experiência algum~ po~qu_e 
nunca aconteceu_. Tradicionalmente, o Orçamento _era ·uma 
peça decorativa: o nosso voto e.ra como, um palpite,' Pois a 
execução ficava a ci'itério dç pr<;)prio __ Governo. Sempre foi 
assim, mesmo antes da ditadura. No ano passado isso ocorreu, 
no ano retrasado, também. Neste an_o mudou, e c9nforme 
diria o ex~Ministro Antônio_ Rogério Magri: ''0- orçam~nto 
é imexível''. Só pode ser alterado com propost_a e concordância 
dos parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Nobre Líder Pedro 
Simon, lembro a V. Ex$ que o· seu tempo já se esgotou. 

O SR. PEDRO SIMON -Já estou encerrando, S!. Pr_esi· 
dente. _ . ___ _ ___ · . _ _ _ 

Só espero que tudo isso possa resulta·r nO iófCío,'-ãe~ Ufua 
grande experiência entre o Executivo e o Legislativo na_execu~ 
ção do orçamento. E, aí sim, no ano que vem, teremos apren
dido a lição e faremos melhor do que este ano. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente 

COMPARECEM MATS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo campos - Aureo Mello .. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretári-O~ 

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N• 310, DE 1993 

Ao Senhor Ministro de Estado das Relações Extçrior~s 
sobre as pendências comerciais entre o Brasil e os EStados 
Unidos da América. 

Requeiro, com_ ha..s.e no art. 50, § ~~, da Constituição 
Federal, e nos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Sena~ 
do, que sejam solicitadas do Excelentís_simo Serihor MiniStro 
de Estado das Relações Exteriotes, Fernando Henrique Car
doso, as seguintes informações acerca das pendências comer~ 
ciais entre --o -Bràsil e os Estados Unidos da América, para_ 
que o Senado Federal possa acompanhar de perto as iniciativas 
que o Governo do PresideJ}t_e Bi~l Çlinton venha a_ adotar 
em relaÇão ao Brasil, no que tange ao ·comércio bilaterã.l. 

1. Que informações pode prestar esse Mini~tério acerca 
de medidas retaliatórias -a serem aplicadas pelo Brasil em 
decorrência da sobretaxa de 160% adotada pelo governo dos 
Estados Unidos sobre_ as exportações de aço do Brasil para 
aquêle país? 

2. Em que pê se encontra a pretendida formalização de 
queixa, pelo Brasil, no âmbito do Gatt, com o objetivo de 
denunciar a decisão americana? 

3. Noticia a imprensa que o governo americano imporá, 
em abril próximo, novas sobretaxas aos produtos exportados 
pelo Brasil em represália pelo atraso, por parte do Governo 
brasileiro, em adotar uma lei de propriedade industrial que 
reconheça as patentes e a propriedade intelectual. Que gestõt:"s 
vem fazendo o Ministério das Relações Exteriores junto ao 
governo americano, bem como junto ao Congresso dos Esta~ 
dOs -Unidos, no sentido de evitar a aplicação daquelas medi~ 
das? 

4. Que informações poderia o Ministério das Rehções 
Exteriores prestar acerca da atual situação do contencioso 
das patentes farmacêuticas, que resultou na inclusão do Br_asil 
na Sessão 301 do "Trade Act"? 

(À Camisão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O requerimento 
lido será 

despachadO à Mesa para decisão, nos termos do inCiso III 
Qo_art. :fl6 do Regimento Interno. 

· Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Prestes na Casa 73 Sis. Senadores. 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre~ 

. tárii> .. 
.É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 311, DE 1993 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão -dã Ordem do Dia, ·a -fíin de que as matérias 
constantes dos itens 6 a 11 sejam submetidas ao Plenário 
em primeirO lugar, respectivamente. 

Sala das Sessões, 1' de abril de 1993.- Senador Onofre 
Quinanm. 

O Sr. 'Jlltahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

· O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -'-Tem a palavra 
V. Ex' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or· 
dem.)- Sr. Presidente, com o plenário na condição em_que 
~ç, enc,qn~~a, é natur~l que se faça essa inversão da Ordem 
do Dia, na tentativa de votarmos alguns ptbjetos de resolução 
que tratam de autoriZações a prefeituras para contratação 
de operação de crédito interno. 

Mas, Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo às Lide~ 
ciiiç:1s ·aa ·casa para que, no máximO na semana se·guirtte 
à Semana Santa, votemos as matérias constantes dos ~tens 
1 e 2 da pauta. Não ê possível que o Senado não se defina 
a respeito de matérias dessa importância. Temos que tomar 
uma decisão, seja ela qual for; quem quiser que vote a favor 
ou contra. 

Esse é o apelo que faço, falando exclusivamente em meu 
nome pessoal, porque, se não chegarmos a uma conclusão, 
vamos- ter que procurar evitar inversões de pauta, para ver 
se forçamos a votação dessas matérias. 
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Em votação o 
requerimento. - -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe---rmanecer -
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a inVe-rSão solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Bcllo Parga) -Item 6: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n" 16, de 1993 (apresentado pela Comissão de As
suntos Económicos como conclusão de seu Parecer n•) 
45, de 1993), que autoriza a Prefeitura de TOledo --
PR, a coritratar operação de crédito junto a_o Banco 
do Estado do Paraná SJA - BANESTADO, com re
cursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano 
- FDU, no valor de Cr$ s.soo:ooo:ooO,OO (cíDco bi
lhões e quinhentos milhões de cruzeiros), destinados 
a obras de infra-estrutura naquela rnun'idpalidade. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessOes ordi
nárias, a fim de receber-emendas, nos termos dO-art. 235, 
inciso II, f, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apresentada-s cinco daS.- o -

Em discussão. (Pausa.) · ·· -
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. - ---

Os Srs. Senadores que o aprovam queírãm P~erm-anecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora 'para rcdação fiilal. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RES-OLUÇÃO N" 16, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura de Toledo- PR, a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
S. A.- BANEST ADO, com recursos do Fundo Estadual 
de Desenvolvimento Urbano - FDU, no valor de 
Cr$5.50"0.00"0~00-0,00 (cinco bilhões e quinhentos mi
lhões de cruzeiros), destinados a obras de infra-estru
tura naquela municipalidade. 

O S-enado -Federal resolve: 
Art. 1-' É autorizada a Prefeitura Municipal de Toledo 

-PR, nos termos da Resolução n·• 36/92.-a-contratar Operação 
de crêdito junto ao Banco do Estado do Paraná S. A. - BA
NESTADO, no valor de Cr$5.500.000.000,00 (cinco bílliôos 
e quinhentos milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único. Os recur:-;os referido_~ neste artigo)nt~> 
gramo Fundo Estadual de Dt.::scnvolvimento Urbano- FDU, 
e o financiamento objetiva a execução de obras _de infra-es
trutura no âmhito do Programa Estadual de Desenvolvimento _ 
Urbano- PEDU. 

Art. 2'' A operação de crédito ora autorizada terá as 
seguintes carac_tcrísticas: ___________ _ 

a) valor pretendido:_ Cr$5.5QO_ooo:oun,OO (cinco bilhões 
e quinhentos milhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa 
Referencial. 

b) prazo para d~se-mbolso dos recursos: 12 mese-s; 
c) juros: 12% a.a.; 
d) índice de atualização monetária: variação da T.R.; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
g) condições de pagamento: 

- do principal: em 4g--p-arece las mensais, vencendo-se 
a primeira 12 meses apOs a primeira liberação; 

- dos juros: em parcelas mensais. 
Art. 3" O prazo máximo para o exercício da presc:nte 

auJQrização é de. até 270- (duzentos e setenta) dias a ConÚr 
da sua puhlicação. 

Art. 4-' Esta Resolução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Be!lo Parga) -Item 7: 
Discussão, em_ turno único, do Projeto de Resolu~ 

-~Ção ri" 17, de 1993 (apresentado pela Comissão de As
suntos Económicos como conclusão de seu Parecer n" 
46, de 1993), que 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 (quatrocentos e sessenta 

-- rnilhôes), a preços ·de _seternbro/92, para exeeuç-do de 
projetas de infra-estrutura urbana naquela municipa
lidade_ 

A matéria fiCou sobre a mesa durante Cinco ses-SõeS ordi
náiiãs, a- fim de -reCebei-- cffiendis, nos termos do art. 235, 
inciso II, f, do Regimento Inteino. 

Ao projeto não foram ·apreSentadas emCilâas. 
Em discussãO. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

, O projeto vai à Comissão Diretora para rcdação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÁOW 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/1992, para 
execução de projetos de infra-estrutura naquela munici
palidade. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 1" É autorizada a Prefeitura MunicipaCde Paiçan

d_u -_PR, a contratar, nos termos da Resolução no;. 36/92, 
dá s-eriado Federal, ope-ração de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná- BANESTADO, no valor de 
Cr$460.000.000,00 (quatroceritos _e sesserita milhões de cru-
zeiros). -

Parágrafo único. Os__ recursos referidos neste artigo são 
provenientes do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano 
- FDU e serão destinados à execução de projetes de infra-es
trutura urbana no MunicíPiO-de Pa"içandli --PR. 

Art. zo As condições fin-anceiras _da operação são ~s 
seguintes: · - --

a) valor preteridido: Cr$460.000.000,00, a preços de se--
tembro/1992; 

b) Prazo para desembolso dos recursOs: 12 mese.s; 
c) juros: 12% a.a.; 
d) índice de atualização monetária: variação da TR; 
e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 
f) destinação dos recursos: implementação de obras de 

infra-estrutura no· município; -
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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) dias a partir de 
sua publicação. _ 

Art. 4'' Esta resolução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Bello !'arga) -Item 8: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n• 18, de 1993 (apresentado pela Comissão dç As
suntos Ecón"ôffiiGos como conclusão de seu Parecer n" 
47, de 1993), que autoriza a Prefeitura .MuniS.ipal de 
Arapongas- PR a contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Estado do Paraná S/ A- BANESTADO, 
no valor de Cr$17.500.0QQ.OOO;OO (deÍeS>ete bilhões 
e quinhentos milhões de cruzeiros),-a pi-cços de novcm
bro/92, para execução de projews de infra-estrutura 
urbana naquela municipalidade. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos ternlos do art. 235, 
inciso II, f, do Regimento Interno. ·- -

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
Em discussão. (Pausa.) _ _ _ __ _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussãO. 
Em votação. ___ . ______ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . 
O projeto vai à Comissão Pirctora para redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 18, DE 1993 

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, a preços de novembro de 1992, 
para execução de projetos de infra-estrutura urbana 
naquela municipalidade. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1·' É autorizada a Prefeitur-a Municipal de Ara

pongas- PR, a contra_tar, nos termos da Reso!uç~o n·' 36192. 
do Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná- Banest_a_d_o, no valor de 
Cr$17.500.000.000,00 (dczesscte bilhões e quinhentos milhões 
de cruzeiros). 

Parágrafo único. Os recursos rcfeddos neste artigo são 
provenientes do Fundo Estadual de _Desenvolvimento_ Urbano 
- FDU c serão destinados à çx~cução de projetes de infra-es-
trutura urbana no Município de ArapongãS- PR. -

Art. 2" As condiçõ~s financeiras da _operação são as 
seguintes: - _ . _ 

a) valor pretendido: Cr$17.500.000.000,00. a preços de 
novembro de 1992; 

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; 
O destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
g) condições de pagamento: 

- do principal: em 4R parcelas_ mc_nsais, vencendo-se a 
primeira 12 meses após a primeira liberação. 

- dos juros: em parcelas mensais. 
Art. 3'' O prazo máximo para o exercícío da presente 

autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias a partir de 
sua publicação. 

Art. 4'' Esta reso1ução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Item 9: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n" 19, de 1993 (apresentado pela Comissão de As
suntos Económicos como conclusão de seu Parecer n" 
48, 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 (um bilhão, duzentos 
e noventa e nove milhões, quatrocentos e quarenta 
·e __ um .mil, trezentos e- trlntà cruzeiros). a preços de 
jãnCirO de" i993,~Com O Banco do Estado -do -Riõ "Grande 
do Sul S/ A - BANRISUL. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco $ess9~s ordi
nárias, a fim de recebe_r emendas. nos. tel!:flO~. dq art. 235, 
íncü:;o n, f, do Rcgimerito Interno. - -~c-----

Ao projeto mlo foram apresentadas emendas. 
Em discussão. (~ausa.) _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. ·-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 19, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vista Alegre, 
RS, a contratar 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, tre
zentos 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 resolve: 
Art. 1'' É a Piefeítura MuniCipal de Vista Alegi-c, noS 

termos do art. 6" da_ ResOlução n~ 36/92, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação -de crédito n-0 valor de 
Cr$1.299.441.330,00 (um bilhão, duzentos e noventa e nove 
mjJhões. quatrocentos e quarenta e_ um mil, trezentos e trinta 
cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Rio Grande_ ç!o Sul 
S.A, ,...- BANR1Sl.)L. . 

. P<ô\tágrafo único. A oPefaÇãõ de que trata o caprit -envol
verá recursos do Fundopimes, cuja fonte primária é o Teso-uro 
do Estado do Rio GraDde do Sul, dentro do Programa Inte-
grado de Melhoria Social. -

Art. 2~ As condições financeiras básicas da operação 
são as seguintes: _ 

a) valor: Cr$1.299.441.330,00 (um bilhão, duzentos e no
venta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, 
trezentos e trinta cruzeiros) a preços de janeiro de 1993; 

h) prazo para reembolso dos recursos: 120 dias; 
c) taxa de juros: 11,00% a. a; 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-Dl, da 

Fundação Getúlio Vargas; 
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e) destinação dos recursos: Programa Integrado de Me
lhoria Soda!; 

f) condições de pagamento: 
- do principal: em 48 parcelas iguais e sucessivas. vencí

veis rio dia 20 de cada mês, pelo Sistema de Amortização 
Constante; 

-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência c men
salmente na amortização. 

Art. 3" O prazo máximo para o exercfcio da presente 
autorização é de: 270 (duzentos e setenta) dias: 

Art.. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua 
puhlicação. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Item 10: 
Discussão,_em turno úniCo, do Projeto de Resolu

ção n" 20, de 1993 (apresentado_ pela Comissão de As
suntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n·' 
49, de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Porto Xavier - RS, a contratar operação _de crédito 
junto ao Fundo de Investimentos UrbanO$ - FUN
DURBANOIRS. no valor de Cr$ 100.000.000.00 (cem 
milhõt:s de cruzeiros), para ohras de calçamento c asfal
tamento. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ardi- . 
nárias; a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
inciso II, f, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apresentadas_ emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, cm turno único. 
Em discu_ssão_o prolcto, em turno úilico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, t:ncerro a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora_ para redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 20, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto 
Xavier - RS, a contratar operação de crédito junto 
ao Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBA
NO/RS, no valor de Cr$100.000.000,00 para obras de 
calçamento e asfaltamento. 

O S_enado Federal resolve: _ 
Art. I·' É autorizada a PrefeitUra_ Municipal de Porto 

Xavier- RS, a contratar, nós krmos -da Resolução n'' 36/92~ 
do Senado Federal. operação de crédito junto ao Fundo de 
Investimentos Urbanos- FUNDURBANO/RS, no valor de 
Cr$100.000.000.00 (cem milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo se
rão destinados à exc_cuç-ãci ·de projetes de calçamento c asfalta~ 
mento na sede do Município de Porto Xavier~ RS. 

Art. 2n As condições financeiras 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) ~ndice de atualização monetária: os valores liberados 
serão corrigido:s pda Coúeção MÕnetária (UFIR); 

e) garantia: caução de _quotas-partes do ICMS; 
O destinação dos _rec_u~:"Sos: calçamento urbano; 
g) condições de pagamento: 
- dp principal: em 12parcelas trimestrais, vencendo-se 

a primeira 12 meses após a· pririi.eira liberação; 
...... dos juros: em parcelas trimestrais. 
Art. 3'·' O prazo máximo para o exercício da presente 

autorização é de 270. (duzentos e sctt:nta) dias a partir de 
sua publicação. 

Art._ 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Item II: 

Discussão, em tUrno Ónico-;dg _F~_rojcto de Resolu
ção n" 22, de1993 (apresentado pela Comissão de As
suntos Económicos como conclusão de seu Parecer n" 
51, de 1993), que autoriza a Prcftdtura M~nicipal de 
Presidente Castelo Brãnco- PR, a ·contra-tàr Operação 
de crédito interno junto ao Banco do Estado do Paraná 
S/A -c- BANESTADO, no valor total de Cr$ 
520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de cruzei
ros). destinada a financiar ohras de- infra~estrutura ur
bana naquele município. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
inciso II, f, do Regimento Interno. 

f\o. projeto não forarry apresentadas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. - ~ 

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

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Dlretora·para redação final. 

É o seguinte o projetO aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 22. DE Ign 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente 
Castelo Braocü, no Estado do Paranâ, a contratar ope
ração d~: crédito i_ntt:rno junto ao Banco do Estado 
do Paraná S./A- BANESTADO, no valor total 
Cr$520.000~000;oo--(quinhentos e vinte milhões de cru~ 
zeiros), destinada a financiar obras de infra-estrutura 
urbana naquele município. 

O Senado Federal resolve; 
ArL 1·' É a Prefeitura Municipal de Presidente Castelo 

Branco autorizada, nos termos da Rt:solução n'' 36/92 do Sena~ 
do Federal; a ·contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Paraná SIA- BANESTADO. no valor total 
de Cr$520.000.000,00 (quinht:ntos e vinte milhões de cruzei
ros). 

Parágrafo único. O enipréstirno referido neste artigo 
destina~se à implantação de obra~ de infra~estrutura, no âmbi
to do Programa Estadual de Ocst::nvolvimento Urb;:mo- PE~ 
DU. 

/ 
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Art. 2" As condições básicas- da- operação de crédito 
são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$520.000.000;oo (qiiiiilientos c 
vinte milhões de cruzeiros), corrigidOs mortetafiamente pela 
variação da taxa referencial de juros; ~ " 

b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meSes; 
c) juros: máximo de 12% ao ano; 
d) índice de atualização monetár~a: variaçãO da taxa refe-

rencial- TR; -
e) destinação dos recursos: obras de infra-estfutu-ia; --
0 condições de pagamento: 
- do principal: em 48 parcelas mensais 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. 3" O prazo-máximo para o exercíCiO dã prCSente 

autorização é de 270 (duzentos c setenta) dias a contar de 
sua publicação. _ _ __ 

Art. 4" Esta resoluçãO -entra ern-vigur na data de sua 
publicação. 

O SR, PRESIDENTE (Bello Parga) ,.-:-Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 67, DE 1992-COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n• 46, de 1992- Complementar) · 

Votação, em t1,1rno único_. do ProjeW ~e Lei-da 
Câmara n' 67, de 1992 -Complementar (n" 11189, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o processo judi
cial de desapropriação por inte-resSe- Sõcial, para fins 
de reforma agrária; tendo 

Parecer, proferido em Plenário, R~lator: Senador 
Alfredo Campos, favoráVel, na forma de Substitutivo 
que apresenta. 

A Presidência solicita _aos Srs. Senadores que ocupem 
os seus lugares, pois a Votação será nominal. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO - Sr. Presidente, 
votaremos a matéria mesmo sendo evidente a falta d_e quorum? 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- A Presidência soli
cita aos: Srs. Senadores que, nos termos do Regim.e-i:t.tôlriféirfõ; 
exerçam o seu direito de vOto. _ _ _ ... _ 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pái,lsa.) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu CarneirO 
GariQaldi_ Alves 
Josaphat Marinho 
Pedro Simon 

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

(Tramitando em conjunto OOrn 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
ct:.dimento çontraditório especial, de ríto 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 CÂMARA 

· - W 13, DE 1991 -COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 13, de 1991 - Complementar (n' 223/90-Complementar, 
iíà 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 
Constituíção Federal, e dá outras providências, tendo 

c Pareceres, sob n"s 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, J•.> pronuncia

mento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n~s 1 a 
4-CCJ, que apresenta; 29 pronuncíamento: _contrário ãs Emen
das de n"s 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 Càínaia 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 CONSTITUIÇÃO N' 23, DE 
1991 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constitui<;:ão n• 23, de 1991 (n"45/91, na Câmara dos Deputa
dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, 
te rido 

Parecer favorável, sob n'' 24, de 1992, da 
-Comissão Temporária. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Mirandã., 

.(Pausa.) 
S. Ex~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves Filho. _ 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. 
Pr~sidente, Srs. Senadores, eu gostaria apenas de registrar. 
nesta tarde, a visita, amanhã, do ExcelentíssimO s-ennor-Pr-esi
dente da RePública ao Estado do Piauí. 

_ Durante essa visita, o Presidente Itamar Franco irá adotar 
algurrias providências no sentido de minorar a situação de 

- peniffia decorrente da estiagem que ainda persiste nos Estados 
do Nordeste, pois, mesmo com á ocorrência de algumas chu
vaS, a situação lá ainda é muito grave. 

·Além de 'iristalãi' uma C01;niSsão composta de represen
tantes do Executivo, do Legislativo, da Contag, do Exército, 
daLBA e da Igreja, o President~ da República assinaráconvê-
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nios com os Governadores dos Estados. visando a liberação 
de recursos para programas de emergência. 

Como Membro dessa Comissão. que será instalada ama~ 
nhã, quero fazer esse registro e dizer da expectativa de que 
possamos fazer um trabalho voltado não apenas para a situa~ 
ção cmcrgencial, mas também para o futuro da nossa Região, 
e de que dessa Comissão resultem propostaS quC assegurem 
um esforço desenvolvimentista. Na verdade, a seca está-se 
repetindo c está encontrando o povo do Nordeste cada vez 
mais debilitado e sofrido. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Prosseguindo a 
lista dos oradores inscritos, concedo a palavra ao Senador 
Ney Maranhão. (Pausa.) 

S. EX" não se encontra-no plenário neste momento. 
Concedo a palavra ao Senador Mansueto de Lavor. 

(Pausa.) 
S. EX• não se encontra no plenário neste momento. 
Concedo a palavra ao Senador Francisco Rotlem-

berg. (Pausa.) · ·· 
S. Ex• não se encontra no plenário neste mómento. 
Concedo a palavra ao Senador Ruy Bacelar.(Pallsa.) 
S. Ex' não se encon'tra rim plenáriO neste mome-nto. 
Concedo a palavra ao Senador Ne_y Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o 
scguirite discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quãndo 
do evento do impeachment do Presidente Fernando Collor 
de Mello foi dada a partida à citação de inúmeras' pessoas 
envolvidas. 

A citação, hoje, só pode ser feita com a presença frente 
a frente do oficial de justiça e daquele que está sendo citado. 
Isso é praticamente impOssível _ou extremamente difícil caso 
aquele que esteja sendo citado não queira, pois poderá esse 
cidadão mudar de domiCI1io para dificultar de mil formas o 
trabalho do oficial de justiça, tanto é que só agora, 4 mé:Ses 
após aquele fato, é que conseguiu a justiça citar o últíniõ
envolvido. 

Dessa forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Código 
de Processo Penal passou a ser álibi das pessoas inescrupu
losas, e se não tomarmos uma atitude esse expediente será 
cada vez mais utilizado. 

Por esta razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou apre~ 
sentando um projeto de lei que permitirá que a citação das 
pessoas envolvidas em crimes de falta de probidade, de corrup
ção, ou seja todos esses de competência do SúperiorTribunal 
de Justiça c do Supremo Federal, possa ser feita pelo correio, 
por telegrama ou por carta registrad;t, e que, simultanea
mente, seja publicada no Diário da Justiça e também em 
um jornal de grande circulação no Pafs. ·- _ . 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, espero que possa
mos inibir os abusos que hoj_e ocorrem. Sei que muitos advo
gados vão dizer que estaríamos cerceando o direito de -defesa, 
mas eu invocaria exatamente esse argumeitto para diZer, Sr. 
Presídente, Srs. Senadores, que, hoje, a comunidade não está 
tendo exercitado o seu direito de defesa. Por esse motivo, 
apresento esse projeto de lei, que passo à Mesa do Senado 
Federal. 

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

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador_ N ey Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ..;...;.. Sr. Presidente, Srs. Senadores_, aqui 
estou para tecer alguns comentários sobre a votação da lei 
complementar que institui a cobrança do imposto Provisório 
sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira- o IPMF. Embo
ra contrário à criação deste novo impsoto, acabei votando 
favoravelmente por considerá~ lo como a única saída de que 
dispõe o Governo para fazer frente às suas despesas no cor
rente ano. Agora, novamente, votarei a seu favor, mas preciso 
fazer algumas ressai v as. -

Antes de mais nada, devo dizer que estou apresentando 
emenda que prevê a _destinação de trinta por cento do mon
tante que for arrecadado com este imposto para obras de 
irrigação do Nordeste brasileiro. A ocasião é particularmente 
oportuna para discutirmos e aprovarmos tal proposta porque 
nossa região vive agora mais uma de suas terríveiS secas: Creio 
_que, com este mecanismo, será possível alcançar uma solução 
permanente para um problema que, ciclicamente, infelicita 
milhões de nordestinos. 

Gostaria de reafirmar aqui o que disse José Américo 
de Almeida, Ministro de Viação e Obras Públfcas no Governo 
de Getúlio Vargas: "O Nordeste não precisa de esmolas, pre
cisa apenas· viabilizar o rio São Francisco para molhar suas 
terras calcinadas pela seca e se transformar na Califórnia da 
América do Sul". Segundo este espírito é que estou propondo 
a emenda que destina trinta por cento dos recursos do IPMF 
para obras de irrigação, a fim de que sejam criadas as condi
ções essenciais ao desenvolvimento futuro de nossa região. 

De outro lado, devo deixar bem claro, também, que sou 
contrário à qUebra do sigilo bailcário. Creio que as pessoas 
devem ter, sempre, assegurado _o seu direito à privacidade. 
No caso do segredo das contas bancárias dos cidadãos, penso 
quê- a qUebra do princípio pode ocasionar o surgimento de 
um~ série de problemas e distorções bastante graves. Não 
é razoável que, para se detectar uma possível sonegação prati~ 
cada por uma minoria pernidOsa;·os cidadãos deSte País, em 
sua esm-agádora m~ioria c-ui:npridores de seus deveres, fiquem 
sujeitos a uma devassa em suas contas. 

Finalmente, pronuncio-me favoravelmente ao pagamen
to, por parte dos bancos, do novo imposto. Não creio que 
as despesas que as instifuíções bancárias venham a ter com 
a administraçãO da cobrança do IPMF sejam significativas. 
Num momento de tão grave crise económica, penso que os 
bancos- setor da economia que, apesar de tudo, vem apre
sentando desempenho positivo- devam dar também sua con
tribuição ao esforço nacional para sanear-as-contas públicas. 

Como já afirmei em ocasiões anteriores,. votei e voto 
a favor do IPMF por julgar que ele tem um importante papel 
a desempenhar neste momento da vida brasileira. E, ao propor 
que trinta por cento dos recursos arrecadados através dele 
sejam carreados para projetes de inigação no Nordeste. penso 
estar dando importante contribuição não só ao meu Estado 
mas também ao País, cujo crescimento no campo da economia 
deverá vir de forma harmónica, igual para todas as regiões. 

Era o que tinha a dizer, S.i. Presid.ente. 

o SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Conceâo-a palavra 
ao_ nobre Senador Valmir Campelo: - -

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sras. e Srs. Senadores, 
vivemos a época da estupefação. As surpresas se sucedem 
em veloç_idade exponencial. SituaÇôes nunca antes vivenciadas 
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nos assaltam a todo o momento num mundo tornado aldeia. 
Como num vertiginoso caleidoscópio, surpreendemo-noscom 
o constante especar de assombrosos avanços tecnológicos, 
antes possíveis apenas no âmbito da imaginação dC fiCCionfS:táS. 

Neste contexto, singulares condições sociais, económicas 
e políticas, não registradas pela História. nos _deiX.àm a. um 
tempo perplexos e profundamente preocupados com as pers
pectivas geralmente sombrias que se fazem adivinhar no hori
zonte_. Em muitos aspectos, os saltos tecnológicos têm, parado
xalmente, se transformado em sutis armas de dominação, re
sultando em deterioração das perspectivas sociais, mormente 
dos países do Terceiro Mundo. __ .. 

Além disso, não temos tido tempo para digerir e processar 
o crescente volume de novas jnformações, que nos chegam 
num volume avassalador. Como conseqüência, não temos ge
rado soluções plausíveis, testadas, para resolver os problemas 
totalmente inusitados, que nos tomam de assalto a todo.insta.n
te. Uma destas novidades que nos apanharam totalmente 
desprevenidos e inermes foi, sem dúvida, a descoberta, em 
1981, da Síndrome da Irnunodeficiência H~ mana A9quirida, 
a AIOS. Provocada, basicamente, por um grupo de vírus ex
tremamente frágeis às condições ambientais - os retrovírus · 
do tipo HIV-I e HIV-2 -, esta d_oença apresenta aspectos 
realmente ominosos, que, potencialmente, podem, a longo 
prazo, conduzir à dizimação da espécie humana. O primeiro 
destes aspectos diz respeito à e:!(trema lentidão com que se 
instala a fase ativa da doença, geralmente após dois a sete 
anos da primo-infecção. O segundo aspecto, uma conseqüên
cia, relaciona-se à total ausência de sinais ou desconfortos 
típicos de uma_ doeoç;;t ativa durante esse períodõ silencioso,
o que leva os infectados a não conceberem a possibilidade 
de estarem gravemente doentes. Não se convencem a mudar 
de hábitos, e passam, assim, a disseminar a dóeriça -sein qual
quer culpa: ''O que os olhos não vêem, o coração não sente". 

Assim, o Brasil, o 4"' colocado no mundo em casos da 
doença, com 34.881 ca__sos ___ n_otificados em fevereiro de 1993, 
deve ter, em realidade, segundo estimativa do Mir;tistério da 
Saúde, algo em torno de 425.000 infectados1 Por fsso, Michael 
Merson, Diretor do Programa Global de AIDS da Organi
zação Mundial de Saúde (OMS), em entrevista concedida 
em 20-2-93, afirma Cjue, a persistir a atual taxa de crescimento 
da doença, o Brasil rapidamente igualará o caos africano em 
número de casos, calculados em, aproximadamente, 20 mi
lhões, cifra que levará a África a perder cerca de 25% da 
sua mão-de-obra em 20 anos. Naquele continente, de cada 
três pessoas, uma é portadora do vírus, e 11% das crianç~s 
menores de 15 anos já perderam, no mínimo, um dos pais 
com a doença. 

O Dr. Merson revela que, no momento, excluindo-se 
a ÁfriCa, existem 13 milhões de pessoas infectadas no mundo, 
número que deverá superar os 40 milhões em sete anos. Além 
disso, a OMS prevê que uma pessoa é infectada _a cada 15 
segundos no mundo. E o pior, Senhoras e Senhores Senadores, 
é que a Organização Mundial de Saúde tem acertado em 
todas as suas estimativas passadas. 

Nos Estados Unidos, apesar do investimento direto e 
indireto no combate à doença, da ordem de 55 bilhões de 
dólares nos últimos dez anos, não hoil v e sensível modificação 
de atitude por parte do_s grupos ditos náo-de-ti;çO, tendO a 
doença já matado cerca de 160.000 _ame.rica:oo's e -inTectado 
outros 242.000! 

Apesar de ser, estrategicamente, uffi -vÍrus dotado de ca
tact_erfsticas ideais para dizimar as populações iletradas do 

Terc~iro Mundo, elê está arrasando O dito mundo civilizado, 
que tem tido grande dificUldade em controlar os seus próprios 
hábitos e os iinpulsos no sentido de coibir a sua disseminação. 
No Brasil, a maior incidência concentra-se, exatamente, na 
átea mais desenvolvida do País: São Paulo, com 20.716, e 
Rio de Jan~!K_o, com 5.223 casos, o que, isoladamente, repre
senta 74,3% de todos os infectados notificados_~o Brasil. 

Apesar da elevação da incidência 4!3- AIOS no País, o 
envolvimento de alguns grupos de risco tem-se reduzido" signí
ficativamente, graças à crescente cons~ientização. Assim, Se
nhoras e Senhores Senador~s, a incidência de infectados ho

. .rnoss~x.uais caiu de 46,9% para 21% nos últimos cinco anos. 
Por outro lado, 9. 000 dos 54.000 prisioneiros do Estado de 
São PaQlo são HIV-positivos. 

Preocupante é, no entantO, a elevação de infectados do 
grupo heterossexual- não-de-risco- que envolve principal
mente as mulheres. A incidência asc;endeu. d~. 1Ç% (1985) 
para 23,3%. A proporção de mulheres em relação aos homens, 
que, em 1985, era de 1 para 25 infectados, em 1992 passou 
para uma mulher para cada quatro homens, demonstrando 
isso, claramente, ser a mulher, atualmente, a grande vítima 
inocente no evoluir desta terrível doen_ça, devido_, sobretudo, 
à contaminação por maridos ou companheiros bissexuais. 

Em realidade, Sr. Presidente, a contaminação sexual con
tinua liderando globalmente as estatísticas, ç:om 60,3% do 
total, apesar de, nos últimos dois anos, ter caído para 55%_ 
No__ entanto, a explosão da contaminação feminina resultou, 
como corolário, na elevação da infecção perinata1, par"a 2,1 %. 
Cerca de trinta% a 40% dos filhos de mães aidéticas desenvol
verão a doença. Esie grupo, contudo, só poderá ser testado, 
com certeza, entre 18 a 24 meses após o nascimento. 

O outro grupo de risco, o dos usuários de drogas, continua 
representando um forte elemento de ascensão das estatísticas, 
tendo passado de 3% para 25,2% do total de casos, apesar 
de a maioria desses indivíduos conhecer os riscos do uso cole
tivo de seringas. Infelizmente, as campanhas encetadas pelo 
Ministério da Saúde e por instituições privadas não resultaram 
na reversão do comportamento irresponsável e suicida desse 
grupo. 

Já o grupo dos hemofílicos, grandes vítimas i"no·centes 
dessa calamidade, foi devastadoramente infectado pelas trans
fusões de plasma fresco ou crioprecipitado anti-hemofílico 
numa fase em que não existiam os testes (Elisa e Western 
Blot) surgidos no final de 1983. Em 1988, no Rio de Janeiro, 
73%-dos hemofílicos mostravam sorologia posítiva. Destarte, 
ocorreu sensível redução da população de hemofílicos. Adicio
nalmente, redobraram-se os cuidados com a verificação soro
lógica/dos sangues a serem transfundidos, mormente após 
a Lei n"' 7.649, de 25-1-88, que passou a exigir a realização 
de testes de AIDS. Apesar da terrível interrogação quanto 
ao sangue colhido no período de "silêncio'' sorológico, que 
vai de dois a seis rrieses após a ·conlam.itiação, a inciQência 
de novos casos. de AIDS entre hemofílicos caiu para 0,5% 
·ao-fOfa!, enquanto que os outros t_ransfundidos contribuem 
com -2,8% nos Ultimes dois anos, em razoável redução de 
incídência. 

O questionável grupo dos· Íhfectados -sem causa aparente 
mantém-se inalterado em tomo de 10,5% desde o início da 
epidemia, e constitui" um hiato, uma -penumbra científica de 
gfaves- ilações: será que existem oütras ·rormas de contágio 
que não foram suficientemente estudadas? Será que formas 
ditas não-contagiantes o são em realidade? 
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Quais são, Sras. e Srs. Senadores, as medidas adota-das 
por órgãos naciorúllS C íriternacionais-para combater essa terrí
vel e _universalmente fatal doença? A Organização Mundial 
de Saúde concentra os seus esforços em quatro vertentes de 
ação: 

1) programas de reversão de atitudes e comportamentos 
a serem levados ao maior número de pess.oas, inclusive aos 
ambientes de trabalho; 

2) incentivo-à pesqUisa de meios de diagnóstico mais fíde~ 
dignos e que cubram o hiato de silêncio sorológico; 

3) apoio a atividades de governos e comunidades no com
bate da doença; 

4) incentivo à pesquisa de agentes viricidas, moduladores 
imunológicos ou vacinas que possam impedir, contfolar ou 
curar o desenvolvimento do quadro de imunodepressão indu
zido pelo vírus HIV na linhagem de linfócitos de tipo T-4. 

No mundo, existem 12 vacíiúls-em teste atualmente. Esta 
seria a abordagem ideal, pois a vacinã. corifélir!a írii"unidade 
contra o vírus. No entanto, ela só será -disponíVel, segundo 
o Dr. Michael Merson, da OMS, após o fim deste século. 
O Brasil eStará envolVido no teste_ de uma deSsas· promissoras 
vacinas, a ser pi"oduzida a partir de peptídeo MN de sub-tipo 
B do vírus HIV -1. 

Outra forma promissora -de combate à doença baseia-se 
na descoberta do cientista brasileiro Odilon da Silva Nunes, 
oSB-73, um imunomodulador derivado do Penicillium sp (ce~ 
pa PB-73), já Coin paterite·hos Estados Unidos e Comunidade 
EconómiCa Européia e-atualmente em teStês em -diversos paí
ses. 

O Prof. Shigeharu Ueda, da Universidade de Osaka, des
cobriu recentemente que· um bactericida à base de pó de prata, 
usado para esterilizar bocais de telefones. lavadeiras automá
ticas e outros utensílios é potente viricida que inibe a replicação 
do HIV. O National Institute of Allergy and Infeetuous Disca
ses, dos Estados Unidos, verificOU ã-rtfãíor eficácia do viricida 
zalcitarabina (DDC), -cem vezes mais potente_ que o AZT, 
e da didanozina (DDI), 200 vezes mais potente que -o AZT. 
É bom ressaltar que o AZT (azidotimidina), a droga mais 
usada no Brasil, desenvolve_ quadro de resistência univerS-al 
do vírus- após seis meses de uso. 

O jove_m tnédico Yung Kang Chow, -d~ JJri.iVefsiaade de 
Harvard, conseguiu bloquear a multiplicação do vírus com 
a associação de AZT, DDI e piridimona ou nevirapina, -sendo 
o feito mais uma ptúniiSSOraproposta terapêutica. -

Como_ se depreende, os tratamentos apresentados até ho
je são meramente pr_omissores. Os Governos, no entanto, 
não têm desprezado qualquer possibilidade terapêutica, pois 
existe uma grande pandcmia sem outra contrapartida, que 
não a eventual profilaxia. 

O Brasil, em sua dependência intelectual dos ventos cien
tíficos soprados do Primeiro Mundo, tem reagido violenta
mente contra a sugestão de um médico patrício - o Dr. 
Eliez.er C. Mendes - para que seja testaçio, no controle 
da AIDS, um fármaco antigo, conhecido e barato- a hexame
tilenotetramina (HMT) - utilizado classicamente no trata
mento das infecções urinárias. Numa reação explosiva despro
porcional, em uma situaçâo de falta de alternativa terapêutica, 
a Secretaria Estadual de Saúde de S. Paulo (Folha de S. Paulo 
de 25-1-93) pfopôs a sua punição como charlatão. Cientistas 
de renome, adotando conduta superficial e tendenciosa, sim
plesmente afastaram a possibilidade cientifica de teste da dro
ga através de adoção de atitudes autorítãfiaS e COercitivas . 
. E o detestável magister dixit. · 

Em virtude das dificuldades encontradas, o Dr. Eliezer 
veio procurar ajuda no Congresso Nacional, onde recebeu 
o apoio do ilustre Senador Francisco Rollemberg, que solicitou 
a cientista da área a verificação da possibilidade de utilização 
de HMT-no tr3tã.mento da AIDS. Esse pesquisador surp-reen
deu-se com as informações que colheu, esparsas na antiga 
literatura médica. Organizadas, elas o convenceram de que 
o fármaco· é uma feliz coincidência bioquímica, realmente 
uma possibilidade terapêutica. A conclusão do referido cien
tista baseou-se nos seguintes dados,expostos em termos cientí
ficos, tendo em vista a necessidade da maior exatidão possível 
em sua divulgação: 

1) o HMT age liberando formo!, dependendo da acidez 
do meio, isto é, do pH. A liberação máxima de formo! ocorre 
nas condições ácidas da urina; 

2) o formo! é absolutamente eficaz em sua ação viricida 
coiltra os vírus da AIDS, em estudos in vitro, em concentração 
ínfima; 

3) a liberação de formol torna-se nula num pH 6.9. Isto 
quer dizer que o forinol não será enco-ntrado no sangue arte
riãl, no sangue venoso, no meio intersticial e nem mesmo 
no citoplasma das células. No entanto, aquele pH de 6.9 coin
cide com o pH intranuclear de 6,85-88, onde se situa a carga 
genética do vírus, com os seus 9.749 nucleotídeos, os quais, 
envolvidos no genoma do hospedeiro, agirão como a bomba
relógio da AIDS. Isto quer dizer que haverá liberação infinite~ 
sirnal de forrnol a nível intranuclear, lesando o vírus e alteran
do, com certeza, o curso da doença. 

Concluiu-se, então, que o fármaco é definitivamente pro
missor, apesar de suas possibilidades terem sido perempto
riamente afastadas através da resposta dada pelo Ministério 
da Saúde à soHcitação do Senador Francisco Rollemberg, um 
vez que o técnico que elaborou o parecer não atentou para 
as fantásticas coincidências bioquímico-fisiológicas. -Enquanto 
isso, o Dr. Eliezer se vê às voltas com a Justiça. Sua culpa: 
a preocupação com a humanidade. Mais uma vez a história 
se repete! ... 

_ Finalmente, Sras. e Srs. Senadores. sem querer tornar-me 
tedioso com tantos detalhes té<:nicos, infelizmente ii:ldispen
sãveisna ~efesa de minha tese, quer<? enfati~ar que a esperança 
mundial de controle parcial da epidemia apóia-se, no momen
to; nas medidas profiláticas. Se computarmos que, no Brasil, 
eXistem 425.000 poit:adofes do vírus, e se_considerarmos- ã 
média brasileira de oito relações sexuais/mês, durante, no 
mínimo, dois anos de período silencioso, teremos um potencial 
de 80 milhões de relações sexuais infectantes! Portanto, aqui 
assume capital importância a disseminação do uso do condom 
ou camisa-de-vênus. Apesar da sua precariedade como prote
tor, já que os linfóCitos infectados conseguem, em trinta% 
dos casos, ultrapassar as microfissuras da superfície elástica 
das mesmas, não existe outra alternativa plausível em termos 
de saúde pública. No entanto. existe uma série de percalços 
a serem vencidos no âmbito da Comunicação dentro do próprio 
Governo. Ora, pasmem os Senhores que, se considerarmos 
-uma camisa•de-vênus importada a um custo simbólico de pro
dução de 100, após a cobrança de 15% de !PI, de 18% de 
ICMS e de 40% de Imposto de Importação, atingimos úm 
preço; para- o distribuidor intermediário, de 218. Acrescen
tem-se aí trinta% de lucro. mais novo IPI de 15% e ICMS 
de 18% e alcançamos _o nível de 315. A venda pelo varejista 
nãO sai por me·nos de 470 após a taxação de 18% do ICMS, 
computada a margem de lucro de trinta%! Mesmo se houvesse 
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a retirada total dos impostos, ainda assim o custo para o 
usuário seria de 203. 

No Brasil, no varejo, a camisa-de-vênus está sendo ve~
dida por um dólar, contra 20 centavOs de _dólar _nos Estados 
Unidos, onde os medicamentos são muito mais caros. O Minis- · 
tério da Saúde, após concorrência internacional, conseguiu 
um preço de 16 centavos de dólar por unidade e a OMS 
teve este preço reduzido para 0,3 centavos de dólar. 

Desta forma; conclamo o Poder Executivo a asS:umí:i" uma 
postura racional, responsável e uniforme no combate a tão 
grave epidemia, começando pela suspensão de tais impostos. 
E que as autoridades competentes não se neguem, preconcei
tuosamente, a verificar experiirtentalmente as propostas tera
pêuticas de cientistas brasileiros que se mostrarem promissoras 
no controle desta catástrofe que se sorna a tantas outras que 
se abatem sobre o nosso País. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra 
ao _n_obr.e Senador Pedro Sim9g._ 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) --Sr. Presidente, Sras. ~ Srs. Senadores, 
as notícias de uso indevido de veículos ofíciais têm sido recor
rentes, em nossa imprensa. Considero este e outros trabalhos 
similares dos jornalistas da maior importância, como suple
mentação das atividades de controle exerd9as pelos órgãos 
responsáveis pelo correto uso dos bens públicos. 

Pessoalmente, tenho procurado me cerca( de cuidados 
extras no uso dos bens de.llalY.x~a pública, seja por convicção 
pessoal, seja pelas funções que tenho desempenhado, que 
me expõem à vigilância çla sociedade em geral, seja ainda, 
pela pregação que tenho feito e as iniciativas que tenho tomado 
em favor da moralidade no trato com a coisa pública. 

Assim, na seleção de meus auxiliares diretos, procurei 
cercar-me de cuidados especiais, além de procurar orientá-los 
para um desempenho não só eficiente ma_s_~ particularmente, 
ético. _ -- -_ 

Não procedi de modo diferente em relação à_ e~colha 
do motorista que me atendia até _à sem._a_na passada. Tanto 
assim que ele vinha correspondendo ao comportamento dele 
esperado e tudo levava a crer que, finalmente, havíamos acer
tado na escolha de um profissional correto e disposto a obser~ 
varas normas_ da_Çasa e as. reconiéndações_adicionaís do Gabi~ 
nete. 

Eis que, para total surpresa minha e dos demais servidores 
do Gabinete, O- Sr. Pedro houve por bem c:ontrarí~r toc:ia 
a expectativa em torno do seu comportamento. - -

Deste modo, senhoras e Senhores, no dia 25-3-9;3, quan
do me conduziu ao Aeroporto desta Cidade, onde embarquei, 
às 19:00 horas, para Porto Alegre, o motorista retornou com 
o carro a esta Casa, conduzindo dois outros funcionário"s do 
Gabinete que me acompanharam ao embarque. 

Sua obrigação imediata_ teria sido recOlher c ve:fç._ulo à 
garagem do Senado. Tal, porém, não_ ocorreu, Por razões 
que não vêm ao caso, decidiu o motorista, de moto proprio, 
não recolher o carro, fato que só chegou ao conhecimento 
do meu Gabinete, às 18:41 horas do dia seguinte, 26-3-?3, 
sexta-feira, quando, avisado pela Jornalista Flávia de Léon, 
do jornal Folha de S. Paulo, que informou ter fotografado 
o veículo, às 16:45 horas desse dia, no estacionamento do 
supermercado Carrefour de Brasília e cOmunicou a decisã.~ 
do Jornal de dar divulgação ao fato. 

Imediatamente, determinei provi<.:!ências para comunica
-ção da ocorrência à Secretaria de Serviço Especiais, à- qual 
está afeto o Serviço de TrartSporte:Também se tomaram todas 
as medidas para localizar o motorista, inclusive com a ida 
do Chefe _de Gabinete ao endereço que forneceu como de 

-sua residência, onde não foi encontrado nem se obteve infor
mação sobre seu paradeiro. 

Finalmente, às 21:00 horas do mesmo dia 26-3-93, foi 
Possível localizar o motorista, que, intimado a recolher o 
carro à garagem do Senado, o fez de imediato. 

Diante do episódio, determinei providências imediatas 
para o afastamento do motorista do meu Gabinete e encami
nhei correspondência ao Senhor Presidente desta Casa, dando 
ciência dos fatos e das medidas tomadas. 

Deste modo, Sras. e Srs. Senadores, fiz questão de trazer 
ao conhecimento de meus pares os esclarecimentos de que 
me julguei devedor, a fim de que não paire nenhuma dúvida 
sobre o comportamentO étiCo que exijo de metis auxiliares. 

Junto a estes esclarecimentos as matérias joriialísticas, 
as correspondências enviadas e demais documentos expedidos 

~ que configuram as providências que determinei, em relação 
ao episódio, solicitando à Mesa sua transcrição nos Anai& 
da C,asa, jUntamente cOm este discurso, para que fiqueín regis
tradas e sejam de afOplo conhecimento. 

Muito obrigado. · 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PE
DRO SIMON EM SEU D.ISCURSO: 

OF,GPSIM N"' 121193 

A Sua Excelência o Senhor 
-senador Humberto Lucena 
-·o.D. PresidCnte do Senado Federal 
-Brasília --DF. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Com meus cumprimentoS. levo aO cmthecimento de Vos

_ _sa Excelência episódio ocorrido com o motorista que me servia 
neste Gabinete,_ Sr. Pedro Cardoso Santana. 

No dia 25·3-93, fui conduzido, pelo Sr. Pedro ao Aero
porto desta cidade, onde embarquei, às 19h, para Porto Ale
gre. O motorista, de acordo com as normas desta Casa, refor
çadas por instruções específicas do Gabinete, deveria ter retor
nado ao Edifício Qo Senado para deixar dois funcionários 
que me acompanharam ao embarque - o que fez - e, em 
seguida, recolher o carro à garagem- o que deixou de fazer. 

No dia seguinte,_ às 16h45min., o veículo foi localizado 
e Totografádo, no estacionamento do Supermercado Carre
four, pela repórter Flávia de Léon, do jornal Folha de S. 
Paulo, que telefonou ao Chefe de meu. Gabinete, José Pedro 
de Castro Barreto, dando ciência do fato e de sua disposição 
de publicar a notícia do ocorrido, na edição daquele jornal 
do dia seguinte, o que, de fato, aconteceu. (Matéria anexa.) 

_A ocorrência foi, de imediato, comunicada ao Diretor 
da Secretaria de Serviços Especiais à qual está a feto o Serviço 
de Transporte com as atribuições próprias de tal órgão. 

Diante dos fatos descritos, instruí o Chefe_ de Gabinete 
a providenciar a imediata transfúênda e sul:istiiuição do moto
rista, conforme expediente anexo. 

Dou-lhe ciência desses fatos, Senhor Presidente, a fim 
de evidenciar que a atitude do motorista foi inteiramente pes
soal, contando com a total desaprovação deste Titular e dos 
demais servidores do Gabinete. Deste modo. além do afasta: 
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menta imediato do motorista, já solicitado, deixo ao critério 
de V. Ex~ e dos Diretores da Casa, a aplicação de eventuais 
sanções que o caso recomende. 

Nesta oportunidade, estou enviando discurso à Mesa, 
contendo esclarecimentos sobre o ocorddo, soliclüútdo _sua 
autorização para publicação nos Anais para amplo conheci-
mento da Casa. ' 

Receba V. Ex~ o testemunho do meu maior apreço e 
distinta Consideração.;.......;. Senador Pedro Simon. 

OF.GPSIM N' 0120 

Exm' Sr. 
Senador Júlio Campos 
DD. rrimeiro Secretário do 
Senado Federal. 

BrasUia, 31 de março de i993-

Senhor Primeiro Secretário, 
Por determinação do Senador Pedro Simon, soliclio" a 

V. Ex~ a gentileza de tornar sem efeit_o o pedido de lotação 
do servidor Pedro Cardoso Sa-ntã:na,- constanle do proCesso 
n' 004385-93-4. ~ ~· ~ ~~ 

Sem mais pãra O niomento, rC_Itero a V. Ex• minha expres
são -de estima c apreço. 

Atenciosamente, José Pedro de Castro Ba_r_rg_t_o~.- Chefe 
de Gabinete. 

OF.GPSIM W 116/93 

Brasllia, 26 de março de 1993. 

Ao Senhor 
Dr. José Jabre Baroud 
MD. Diretor da Secretaria de Serviços Especiais 
Senàdo Federal -

Senhor Diretor, 
Solicito a V. s~ as devidas providências no sentido de 

apurar denúncia por mim recebida às 18h41min, desta data, 
da Jornalista Flávia de Léon do jornal F_olha de S. Paulo, 
que afirma ter encontrado o veículo Volkswagen, modelo San
tana, Placa 0066, colocado à disposição do Senador Pedro 
Simon, no estacionamento do Supermercado Carrefour, por 
volta das 16h45min de hoje. 

É oportuno esclarecer que o motorista, contrariando nor
mas proibitivas internas, não tinha autorização do Titular nem 
de qualquer outra pessoa deste Gabinete para utilização do 
veículo na ausência do Senador, que embarcou ontem, dia 
25,_às-19h, para Porto Alegre. 

Isto posto, reitero a V. s• as urgentes e enérgicas provi
dências que exigem- a ocorrência em questão. 

AtencioSamente, -José Pedro de Castro Ba_rreto- Che
fe de Gabinete do Senador Pedro Simon. 

Carro de líder do governo tem uso indevido 
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O SR; PRESIDENTE (BeiJo Parga)- Nada mais haven
do a tratar, a Pres.idêncía vai encerrar o_s trabalhos, des.ignan_do 
para a_sessão extraordinária a rcalizar~e_hoje, às. 18h30min, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n·· 251, de 
1993, de autoria do Senador Magno Bacelar. solicitando, nos 

termos regimentab. tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado n" 178, de 1992, e o Projeto de Lei da Câinafã 
nn 123, de l992, por-tratarem de matérias que versam sobre 
o mesmo assunto. __ 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - E>ta encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às"J7horas e !O rriinuióS.) 

Ata da 49a Sessão, em 1° de abril de 1993 
3~ Sessão "Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura . 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Lucídio Portella 

ÀS 18 HORAS R30 MlNUTOS, IICllAM~~R PRRSRN
TBS OS SRS. SENADORES: 

Alfonso C'.amargo - Albano Fr~nco - Alfredo C'.ampos · 
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra -Alvaro Pacheco - Aureo 
MeDo - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'Carli - Carlos 
Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de 
Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu carneiro 
- Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitá
cio Cafeteira - Esperidillo Amin - Eva Btay - l~aviano Melo 
- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Hlho - Gerson C.a
mata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique 
Almeida - Humberto Lucena - Hydckel Freitas - Iram Sarai
va- !rapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho-: João Calmon 
-João França -João Rocha -Jonas Pinheiro- Josaphat Ma
rinho- José Fogaça- José Richa- Júlio Campos- Júnia Ma
rise - Jutahy Magalhães- Juvêncio Dias- Lavoisier Maia -
Levy Dias - J-ouremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista -
Lucfdio Portclla - Luiz Alberto Oliveira- Mansueto de Lavor 
- Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Be
nevides- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin 
- Ney Maranhão - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre 
Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Racbid Saldanba 
Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teoto
nío Vilela Filho- Valmir Campclo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portclla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamOs nosSoS trabalhos. 
O Sr. lo Secretário procederá à leitura do Expediente. 

Ê lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

Do Sr. I o Secretário da Câmara dos Deputados, encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 34, DE 1993 
(N> 2.567/92, na Casa de origem) 

Altera a redação do art. 21 da Lei n~ 4. 717, de 
29 de junho de 1965, que "regula a ação popular". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O art. 21 da Lei n•.> 4.717, de 29 de junho de 

1965, passa a vigorar com a seguíqte redação: 
"Art. 21. A ação prevista nesta Lei prescreve 

em dez anos." 
Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. --
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 

Câmara dos Deputados, 31 de março de 1993.- Inocêflcio_ 
Oliveira Oliveira, Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 4.717 DE 29 DE JUNHO DE !965 

Regula a ação popular. 
O Presidente da República: · 

Faço saber que o Congreso Nacional decreta e eu sancio
no a seguinte lei. 

N" 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

•••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••T>"''"'"""''''''" 

Art. 21. A ação prevista ne·sta Lei prescreve em 5 (cin
co) anos. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 35, DE 1993 
(N° 1.531/89, na Casa de origem) 

Assegura o acesso ao exame Pré-natal -e vincula 
o auxílio-natalidade à sua realização, nas condições que 
especifica. 

O Congresso Nacional decreta: -
Art. 19 É assegurado o acesso ao exame pré-natal para 

todas as gestantes cuja área residencial disponha de serviços 
.111édico-previdenciários capacitados para este atendimento. 
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Parágrafo único. Atendidas_as_c.ondições constantes Qo_ 
caput, dc5tc artigo. o pagamento do auxilio-natalidade _condi
clona-se à comprovação do acompanhamento pré-natal das 
gestantes. ,- , __ 

Art. 2" O Poder Executivo dispoi<C effi- reiulamentO. 
no prazo de sessenta dias, sohre as áreas cm que incide a 
obrigatoriedade ~onstantc desta lei. ht!m como o provimento 
de serviços matcrno-assistenc"iais ::Is área~ il:.io S_uprídãs de atcn
climento pré-natal. 

Art. 3" Esta lei entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário. 

Câmara dos Depuraaos, 31 de áriu{o di!79crz.-:;_ Inocêncio 
Oliveira, Presidente. 

(À Comis_sãQ_dc As!luntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 36, DE 1993, 
(N" 3.111189, na Casa.de origem) 

Acrescenta parágrafos 2~ e Jn ao art. 612 da Consti
tuição das Leis do Trabalho. 

O CongressO Nacional de-creta: 
Art. 1" Oart.612daConsolidaçãodasLci.sdoTrahalho 

- CL T. passa a vigorar acrescido dos _seguintes parágrafos: 

""Art. 612. 

§ 2'·' A ausCncia de qualquer das partes na nego
ciação coletiva será comunicada ao Juízo competente 
para julgar o dissídio CÇllctivo, que poderá, de_ ofício. 
aplicar multa. desde que a negativa em negociar não 
seja fundada em motivo relevante. 

§ 3"' A multa aplicada. na razão de 200 BTN (du
zentos Bónus do Tesouro Nacional,), reverterá em fa-_ 
vor do sindicato presente às negociações." 

Art. 2"' Esta lei entia en;,- VigOTriã data de sua publicação. 
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

Câmara dos Deputados, 31 de março de 1993.-:- Inocên-
cio Oliveira, Presidente. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
(Aprovada pelo Decreto-Lei no 5~452, 

de 1~ de maio de 1943.) 

TÍTULO VI 
Convenções Coletivas de Tra6ã:lho 

Art. 612. Os sindicatos só poderão celebrar Conven
ções ou Acordos Coletivos de Trabalho por deliberação de 
Assembléia-Geral especialmente convocada- paia esse fim, 
consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo 
a validade da mesma do comparecimento e votação em primei
ra convocação 2/3""(dois-tei'çós) dos associados da entidade, 
se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de 
Acordo, e, em segunda, de 1/3 (um terço) dos mesmos. 

Parágrafo único. O quorum de comparecimento e vota
ção será de 1/8 (um oitavo) dos_ associados em segunda convo-

caç_ã_9, nas_ entidades sindicais que tenham mais de 5.000 (cinco 
mil) associados. 

··~~ ................................................. -......................... . - . . 

r A Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 37, DE 1993 
(N• 3.404/89, na Casa de ori_gem) 

Introduz alterações no Decreto-Lei na 221, de 28_ 
de fevereiro de 1967, que dispõe sobre proteção e estí
mulo à pesca. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O art. 29 do Decreto» Lei n" 221, de 28 de feve

reiro de 1967, passa a vigorar acrescido do seguinte parág-rafo: 

""Art. 29. . ..............................................• 

§ 4'! Ficam dispensados _do pagamento da taxa 
de que trata o § 1" deste artigo, Os aposentados e os 
maiores de sessenta e cinco anos, se do sexo masculino, 
e de sessenta anos, se do sexo feminino. que u"tilizem 
para o exercício da pesca,linha de mão, caniçó simples, 
caniço com molinete, empregados com anzóis simples 
ou múltiplos e que não sejam filiados aos clubes ou 
associações referidos no art. 31, e desde que o exercício 
da pesca não importe ativldade cõmer~i~l. ''. 

Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de _sua publi
cação. 

Art. 39 _ Revogam~se as disposições em contrário. 
Câmara dos DeputadoS, 3i de março de 1993·. Onocêncio

Oliveira-, Presidente. 

LEGISLAÇÃO CJ'TADA 

DECRETO-LEI N' 2.467, DE I"-' DE SETEMBRO DE 1988 

Altera o Decre"to-Lein~' 221, de 28 de fevereiro 
de 196_7_, qUe dispõe sobre a proteção e estímUlos à 
pesca, e_ dá outras providênCias. - - -

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. Jo Os dispositivos abaixo do Decreto-Lei no 221, 
de 28 de fevereiro- de 1967, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
-- "Art. 6~> Toda embarcação nacional ou estrangeira que 
se dedique à pesca, além do cumprimento das exigências das 

-autoridades marítimas, deverá ser inscrita na Superintendên
cia do Desenvolvimento da_ Pesca- SUDEPE, mediante pa
gamento anual de taxa, variável_ conforme 9 _comprimento 
total da embarcação, no valor correspondente a: 

1-até 8m - isento; 
II- acima de 8m até 12m - 5 OTN; 
III- acima de 12m até 16m - 25 OTN; 
IV- acima de 16m até 20m- 50 OTN; 
V- acima de 20m até 24m - 80 OTN; 
VI- acima de 24m até 28m - 105 OTN; 
VII- acima de 28m até 32m -125 OTN; 
VIII -acima de 32m - 140 OTN. 
§ 1 o As taxas fixadas_ neste artigo serão acrescidas em 

cinqüenta por cento qUando se tratar de embarcaÇão licenciada 
para a pesca de crustáceos e __ em vinte por cento quando se 
tratar de embarcação licenciada para a pesca de sardinha (Sar-
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dinella brasiliensis), pargo (Lutjanus purpueus), piramutaba 
(Brachyplastystoma vaillantti) e de peiXes demerS:;:üS c;apru
rados em pesca de arrasto na região Sudeste-Sul. 

§ 2"' A inobservância deste artigo implicará na inter
dição do barco até a satisfaç~o das exigências impostas pela:S 
autoridades competentes. 

Art. 19. Nenhuma indústria pesqueira poderá_ exercer 
suas atiVidades no território naciona:J, se~_-préviã -inscrição 
no RegiStro Geral da Pesca, sob a responsabilidade da Supe
rintendência do Desenvolvimento da Pese~ (SUDEPE), me
diante pagamento da taxa anual no valor correspondenfe a· 
50 OTN. 

Parágrafo único.. :_· ·-·~ .... ·-·.·. ··: .. ,..-~-~-~·- ..,.._,._'-:.-_~~-.--·.- ...... 
Art. 29 -~ ~ .... ·-------- .. ___ .... ___ ... _ .... -·~-- .. -·-- .. _.,_____ _ 
§ 1\' A concessão da licença ao pescador amador .ficará __ 

sujeita ao p·agamento de uma taxa anual dos valores correspon
dentes a: 

a) !O OTN- para pescador embarca<lo; 
b) 3 OTN- para pesca<lor desembarcado. 
§ 20 "·-·--------·---·-----~·-'~'-'..;.;..:-''-·•····'·~- .••• 
§ 3' ·-· ... "" "-"·'""'"- ---· ·----- __ .... ·~ ... ···- """ ..... --· .... ·-~ 

·········--·····--·~··~-""·--········--·--·-----·-~· 

DECRETO-LEI No221, DE 28 DE!'EYEREill.O DE 1967 

Dispõe sobre a prote~ão e estímulos à pesca e dá 
outras providências. 

• ·--·-•-• • • • • ' ' • • • •.• • • •• • • ~· • • • • • • • • ~., ~• ~•-r• • • .,., • " "•• • • ';' ~- ""1 :<. ~• • ~· ~ "' • " 

CAPÍTULO lll 
Das Licenças para Amadores de Pesca e para Cientistas 

Art. 29: Será concedida autorização· para o exercício 
da pesca a amadores, nacionais ou estrangeiros, mediante 
licença anual. 

§ 1"' A concessão da licença subordinar~·se-á ao paga
mento de uma taxa m{njma anual de dois centésimos ao máxi
mo de um quinto do salário mínimo mensãi vigente na Capital 
da República, tendo em vista o tipo de pesca; a região e 
o turismo, de acordo co_m a tabela a ser baixada pela Sudepe. 

§ 29 O ·amador âe pesCa só poderá utilizar embarcações 
arroladas na classe de recreio. -

DECRETO-LEI N• 221, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE I967 

"Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e 
dá outras providências." 

•••·~·•••••••••••••••••··~._......_,.._,,,,,,,_,,,,~, ••• ~~-~~~'""~~ ~'-P~"-'''' 

·····~----~~--------------·,.~~-~~~-----~--

Art. 29. Será concedida- autoriZação pãfã b exercícío 
da pesca a amadores, naciOnaiS ou eStrãii_geTfô-s, mediante 
licença anual. 

§ 1: A concessão da licença ao pescador amadgr ficará 
sujeita ao pagamentO de uma taxa ãmial nos valc;:tres·correspon-
dentes a: -

a) 10 OTN- para pescador embarcado; 
b) 3 OTN para pescador desembarcado. 
§ 2"'- O amador de pesca só poderá utilizar embarcações 

arrolâdas na classe de recr;eio. 

§ 3" Ficam dispensados da licença __ de que trtata este 
artigo os pescadóteS amadores que utilizem linha na mão e 
que não sejarri filiados aos dubes ou as-sodaÇõcS--refeii4os 
no art. 31, desde que, em nenhuma hipótese, venha a importar 
em ativídade come't'cial. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 38, DE J99J 
(N·• 3.468/89, ria Casa de origem) 

Altera a redação do caput do art. 134, da Consoli
dação das Leis do Trabalho, para determinar que o 
empregador-deverá conceder férias ao empregado nos 
seis meses subseqüentes à data de aquisição do direito 
às mesmas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O caput do art. 134 da Consolidação das Leis 

doTCabalho, aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de I· <le 
majo de 1943, passa a vigorár cOni a seguink I'êdação: 

.. Art. 134. As férias serão concedidas por ato do em· 
pregador, em um só período, nos seis meses subseqüentes 
à data em que o empre-gado tiver adquirido o direito." 

_Are zo Esta lei entra, e,m vigo~. pa dat~. de su3: _publi
~ção. 

Art. 3~ Re'Yõgain~se as disposições· erri cOntrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N" 5.452, DE 1'' <le MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 
. . . 

TITULO li 
Dãs Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

.. « •• ·- ........... - •• -·. -· ••• ·c:;;:?i'Tüi:a· !v ...... ' ..... -... ' ........... ' 
(De acordo com o Decreto-Lei no 1.535, de 13-4-77) 

Das Férias Anuais 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '--· · · 'siiÇfi.:ü-ii' · · · ·-· -- ··· · ··· ·, ·•· · · ·----- ·- ., 
Da Concessão e da Época das Férias 

Art. 134. As férias serão concedidas por ato do empre
gador, em um só período, nos 12 (doze) meses _subseqüentes 
à data em que o empregado tiver adquirido o_ direito. 

_§ }9 Somente em_-caso_s exceJ?CiOnais Sérão as férias con
cedidas em do'is -períOdos, um dos qUais ii.ãO -podt:rá ser inferior 
a 10 (dez) <lias corri<los. 

§ 2~ Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores 
de 50 (cini:}üenta) anós de idade, as férias serão sempre conce
didas de uma só vez. 

··-··-···-----~-···········--·--·--········--·-·····--··························· (A Comíssão de Assuntos Sociais.) - ~- ---

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 39, DE 1993 

(N• 1.809/89, na· Casa de Origem) 

Altera a redação do parágrafo único do a_rt. 354 
da Consolidação das L~is do. Trabalho. 

O -Congresso NaciOnal decretã: 
Art. I o O parágrafo unico do art. 354 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, 
de ~:_<!_e m_~p de 1~43 a vigorar com a seg'!inte redação: 
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354. 
Parágrafo único. A proporcionalidade prevista 

neste artigo é obrigatória não apenas em relação ·à 
totalidade do quadro de empregados, com as exceçóes 
desta Consolidação, como também em relação à corres
pondente folha de salários e aOs caígos ou ·põstos de 
direção e chefia." 

Art. zo Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçã:o. 

Art. 3<.> Revogam-se as disposiÇOes em COntrário. 

(A Comissão de Assuntos SociaiS.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 40, DE 1993 
(W 3.745/89, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a jornada de trabalho para os traba
lhadores que percebam adicionais de insalubridade, pe
riculosidade ou exerçam atividades consideradas peno
sas. 

o-cõitgresS6 Nacional decreta: 
Art. 1" Os trabalhadores que percebam adicionais de 

insalubridade, periculosidade ou exerçam atividades conside
radas penosas, terão direito a uma- jornada de trabalho de 
seis horas diárias, realizada em turno ininterrupto conforme 
o inciso XIV do art. 7n da ConstituiÇão-Federai. 

Art. 2" Estalei entra em vigor nada ta de sua publicação 
Art. 3'' Revogam-se as disposições em -contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Constituição da 
República Federativa do Brasil 

Título II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Capítulo II 

Dos Direitos Sociais 

Art. ?'! São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

XIV -Jornada de seis horas para o trabalho realizado 
em turnos ininterruptas de revezamento, salvo negociação 
coletiva: 

(A Comissão de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CAMÂRA N• 41, de 1993 

(N' 1.502/89, na Casa de origem) 

Dá nóVã l'edação a dispositivo do art. 482, da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 Q A alínea r do art. 482 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n"' 5.452, de 19 de 
maio de 1943, passa a vigorãr Com a- seguinte redação: 

"Art 482 ____ ......... ----·---·--··--._ ..... --··-··-~~··· .. 

O embriaguez e_~ serviço _, 
• • • • • •-• • • • • • • • • ~· • • • • ·~ • ~· • • • •A •-• • •~· • • • • • • • • • ~• • • ••-•• • n • • • • •c~ ••-•• •~ 

Art. 2~ Esta Lei entra eril vigor nã data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em COntrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI W 5.452, 

DE 1' DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

································i:irüi·o-iv ............................... . 
Do Contrato Individual de Trabalho 

······························e:A:rirui.·o·v··························--·· 
Da Rescisão 

Art. 482. Constituem justa" causa pata rescisão do con
trato de trabalho pelo empregador: 

O embriaguez habitual ou em serviço: 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 42, DE 1993 

(N• 6.221/85, na Casa de origem) 

Estabelece medidas preventivas de proteção ao tra
balho dos tripulantes de aeronaves de serviços agrícolas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 45 da Lei n' 7. 183, de 5 de abril de 1984, 

passa a vigorar acrescido do seg~i!_l~e parágrafo único: 
"Art. 45- ------·"'------. ------. ·--·-- ·--------- --·-------
Parágrafo único Aplicam-se aos tripulantes de 

aeronaves de serviços agrícolas os seguintes procedi
mentos: 

a) classificaÇãO da atividade no mais alto grau de 
insalubridade, para todos os efeitos legais; 
b) a cada três meses, controle médico ofiCial e obriga
tório de colinesterase, dos que lidam com fósforo orgâ
nico, e de colorimetriã, aos qüe lidam com dinitro; 
c) controle toxicológico, através da caderneta de regis
tro das substâncias empregadas, contendo o número 
de horas correspondentes a cada um e os meios de 
proteção- usados a ser apresentada ao médico respon
sável pela inspeção de saúde do aeronauta, para "visto" 
e adoção de medidas sanitárias que se fizerem neces
sárias; 
d) assistência médica e farmacêutica especializada, nas 
bases de serviço, em convênio com o INAMPS e sob 
supervisão da Secretaria de Segurança e Medicina do 
Trabalho do Ministério do Trabalho - SSMT, e do 
Centro Médico-Aeroespacl31- CEMAL." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 7.183 DE 5 DE ABRIL DE 1984 

~egula o exercício da profissão de aeronauta, e 
dá outras providências. 
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CAPÍTULO III 

Da Remuneração e das 
Concessões 

................................. s"EÇXü'ii·i·················· ............. . 
Da Assistência Médica 

Art. 45. Ao aeronauta em serviço fora da base contra
tual, a empresa deverá assegurar assistência médica em casos 
de urgência, bem como remoção~ por via aérea, de retorno 
à base ou ao local de tratamento. 
••• •• •-·~·•-• • ~·•••••••••••••u••••T•.,...••-~·~---··•-••••""~""""""'' ~•••-

PROJETO OE LEIDA_CÂMARA N• 43. DE 1993 
(N' 3.076/89, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a providenciar a publi
cação, pelo método Braille, da Constituição Federal, 
dos códigos e leis orgânicas da área social vigentes no 
País. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l" O Poder Executivo providenciará a pUblicação, 

pelo método Braille, da Constituição Federal, dos_cQdigos 
e leis orgânicas da área social vigentes no País. 

Art. 2" A execução da medida prevista nesta Lei depen
derá de recursos disponíveis para esse efeito, consignados 
no orçamento do Instituto Nacion,al do Livro,~ l.Nk~ 

Art. 3" O Pode_r Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de sessenta dias de sua publicação. 

Art. 4'·' Esta lei entra em vigor na data _çle_ sua pu_9li
cação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados, 31 de março de 1993. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA N• 44, DE 1993 
(N• 4.908/84, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o Estatu'to dos MineirOS. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Considera-se mineiro, para os efeitos desta lei, 

o trabalhador na extração ou depuração de minérios, em minas 
de subsolo ou d_e superfície. 

An. -2" A duração normal do trabalho efetivo para os 
empregados em minas no subsolo não excederá de 6 (seis) 
horas diárias ou de 30 (trinta) semariais. 

Art. 3" O tempo despendido pelO empfCgado,-da boca 
da mina ao local de trabalho, e vice~versa, será computado 
para o efeito de pagamento de salário. 

Art. 4" A duração -n:crrmal de trabalho efetivo no sub
solo poderá ser elevada até 8 (oito) horas diárias ou quarenta 
semanais, mediante acordo escrito entre empregado e empre
gador ou contrato colctivo de trabalho, sujeita essa prorro~ 
gação à prévia licença da autoridade competente em matéria 
de higiene do trabalho. 

Parágrafo úníco: A duração normal do trabalho efetivo 
no subsolo poderá ser inferior a 6 (seis) horas diárias, por -
determinação da autoridade de que trata este artigo, tendo 
em vista condições locais de insalubridade e os métodos e 
processos de trabalho adotados._ 

Art. 5" _ A remuneração da hora-prorrogada será, no 
mínimo, 50"% (cinqüenta por-cento} superior-à remuneração 
da hora normal e deverá constar do acordo ou contrato cole
tivo de trabalho. 

Art. 6'' Sempre que, por motivo de saúde, for necesw 
sária a_ transferência do empregado, a juízo da autoridade 
competente cm matéria de segurança e medicina -do trabalho, 
dos serviços no subsolo para os de superfície, ficará a empresa 
obrigada a realizar essa transferência assegurando ao empre
gado transferido serviço compatível com a sua capacidade 
profissional, bem como a remuneração anteriormente percew 
bida, se mais vantajosa. 

Parágrafo único. Salvo prova em -cOntrário, presume-se 
injustificada a dispensa do empregado até 2 (dois) anos depois 
de sua transferência para a superfície. _ 

Art. 7~ O trabalho em minas, inclusive no subsolo, so
mente será permitido a homens, com idade compreendida 
erltrc -18 (dezoito) e 50 cínqüenlaranos~ assegurada a transfe
rência para à sUperfície nás termo-S: pievístcis rio artigo arl.terior. 

Art. 8" Em cada período de 3 (tres) horas consecutiVas 
de trabalho será obrigatória uma pausa de 15 (quinze) minutos-
para repouso, a qual será computada na duração normal de 
trabalho detivo. 

Art. 9'' Por ocasião da admissão do empregado, será 
obiigatório o exame médico por conta do empregador, que 
compreenderá investigação clínica e abreugrafia. 

§ 1" Em decorrência da investigação clínica ou da 
abreugrafia, outros exames complementares poderão ser exi
gidos, a critério médico, para apuração da capacidade ou da 
aptidão física e mental ~o empregado para a função que deva 
exercer. 

§ 2"' O exame médico será renovado de seis em seis 
meses, e incluirá a radiografia dos pulmões e do coração. 

~ -~" Não será admitido ao trabalho, nem poderá nele 
permanecer, o portador de lesão do aparelho respiratório ou 
circulátorio ou de doença infecto~côntagiosa. 

§ 4" O atestado médico em que for declarada a aptidão 
para ·o trabalho indicará também a capacidade ou não do 
empregado para_ prorrogar sua jornada normal de trabalho. 

Art. 10. E obrigatório o rodízio periódico dos furado-_ 
res, aos quais não será permitido trabalhar por mais de 3 
(três) anos consecutiVos na mesma função. 

Art. 11. Próximo aos locais de acesso à mina, a empr~sa 
manterá chuveiros e -instalações sanitárias adequadas. bem 
como a dependência apropriada para refeições, ao abrigo da 
poeira,-qdores, umidade, fumaças e em condições satiSfatórias 
de conforto, inclusive água potáveL 

Art. 12. Ao empregado no subsolo_será forneCida gra~ 
tuitamente, pela empresa, alimentação adequada à natureza 

--do trabalho, de acordo com as instruções aprovadas pelo Mi
nistério do Trabalho. 

Ar:t. p. __ na mina de subsolo será obrigatório o forneci~ 
menta, pela empresa, de mascaras protetór3:S, aléiri da insta
lação de exaustores e ventíladores no local de trabalho, bem 
como às persão ou atomização de água nas frentes de trabalho 

- nas minas e nas máquinas ou ferramentas que produzem pó 
mineral ou orgânico. 

Art. 11. _A quantidade de ar_puro posta em circulação 
Será proporcional ao núinero de trabalhadores e ao de lâmpa
das, motores, animais e outros agentes que consumam oxigê~ 
nio. 

Art. 15. É obrigatória a existência de equipes de com
bate a incêndio e de prestação d~ assistência médica de urgên-
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cia, com pessoal adequadamente treinado e dispondo de mate
rial necessário. 

Art. 16. Quando, no trabalho de .subsolo, ocorrer fato 
que possa pór em perigo a vida ou a saúde do empregado, 
a empresa comunicá-lá imediatamente -à autoridade regional 
do Ministério do Trabalho, cabendo ao sinôicato da categoria 
profissional idêntica comunicação. 

Art. 17. Todo mineiro terá direito -a- repouso semanal 
remunerado_ de 48 (quarenta e oito) horas consecutivas, prefe
rentemente aos sábados e domingos, e nos limites das exigên-. 
cias técnicas da empresa, nos feriados civis_ e religiosos de 
acordo com a tradição local. 

§ 1" A remuneração do repouso semanal de quarenta 
e oito horas corresponderá: 

a) para os que trabalham por dia, semana, quinzeria ou 
mês, a dois dias <1e serviço, não computadas as horas extraorw 
dinárias; 

b) para os_que trabalham por hora, a de sua jornada 

correr de demissão sem justa causa ou aposentadoria, seja 
ela por tempo deserviço, por idade ou especiaL 

Art. 22. COntinuará sendo aplicada aos rilineiros todas 
as disposições da legislação trabalhista e previdendária que 
não colidíi-em com as de_terminações desta lei. 

Art. 23. os direitos que vierem a ser criados por novos 
diPlomas legais beneficiando os trabalhadores em geral apli
car-se-ão aos mineiros, se mais vantanjosos do que os previstos 
nesta lei. 

Art. 24. Esta lei entra: em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo DecretoMLei 0° 5.452, de p de maio de 1943) 

normal de trabalho, excluídas as horas extraordinárias, em ····· ··· ..... ·· 
dois dias de serviço; 

c) para os que trabalham por tarefa, o equivalente ao 
salário correspondente às tarefas feitas durante a semana, 
no horário normal de trabalho. dividido pelos dias de serviços 
efetiVámertte prestado ao empregador, multiplicado por 2 
(dois). 

··············· :riTui.:oii'i .............................. . 
Das Normas EsPeciais de Tutela do Trabalho 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Especiais sobre Duração e Condições de Traw 

§ 2° Os empregados cujos saládos não sofram desconto-- -
baiho 

por motivo de feriados civis ou religiosos são considerados - ··························~·····~··························-····-··············· 
já remunerados nesses mesmos dias de repouso, contanto que ............................................................................... . 
tenham direito à remuneração do sábado c domingo. 

§ 3\'_ Consideram-se já remunerados os dias de repouso 
semanal do empregado mcnsalista ou quinzcnalista, cujo cálw 
cuJo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por 
faltas sejam efetuados na base do número de dias do mês 
ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias, respectivamente. 

Art. 18. Será remunerado em dobro o trabalho execuw 
tado aos sábados, domiilgos c dias feii30os- ofiCialmente decla
rados. 

Art. 19. As atividade_s de mineração são consideradas 
insalubres. _, ------'----·-~-------' _ 

Paiágrafo único. O adicional de insalubridade s_erá, no 
mínimo_, _de 60% (sessenta por cento) sobre salário normativo 
da categoria. 

Art. 20 Após cada pàíodo de -ti (d6ZéYffie-séSde viiên
cia do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, 
na seguinte proporção: -

I -40 (quarenta) dias corridos, quando não houver falta
do ao serviço mais de 10 (dez vezes_); 

II --30 (trinta) dias corrído·s. quando houver tido de 11 
(onze) a 20 (vinte) faltas; 

III- 25 (vinte cinco) dias corridos, quando houver tido 
de 21 vinte e uma) a 36 (trinta e seis) faltas; 

IV -20 (vinte) dias corridos, quando houver tido de 
37 (trinta e sete) à 50 (cinquenta) faltas; 

V -15 (quinze) dias corridos, quando houver tido de 
51 (cinqüenta e uma) a 65 (sessenta e cinco) faltas. 

§ I'! É vedado descontar, do período de férias. as faltas 
do empregado ao serviço. 

§ 29 O período das férias será computado, para todos 
os efeitos. como tempo de serviçO. 

Art. 21. O empregador fíca obrigado a depositar na 
conta do Fundo de Garantia- do Tempo de Serviço do empre
gado o valor da indenizaçáo correspondente ao seu tempo 
anterior à opção, ou indenizá-lo quando s_eu afastamento de-

SEÇÁO X 
Do Trabalho em Minas de Subsolo 

Art. 293. A duração normal do trabalho efetivo para 
os empregados em minas no subsolo não excederá de seis 
horas diárias ou de trinta e seis semanais. 

Art. 294. O tempo despen_dido pelo empregado da boca 
da mina ao local do trabalho e vice-versa será computado 
para o efeito de pagamento do salário. 

Art. 295. A duração normal do trabalho efetivo no sub
solo poderá ser elevada até-oito horas diárias ou quarenta 
e oito semanais, mediante acordo escrito entre empregado 
e empregador ou contrato coletivo de trabalho, sujeita essa 
prorrogação à" prévia licença da autoridade competente em 
matéria de l_ligiene do trabalho. 

Parágrafo único. A duração normal de trabalho cfctivo 
no subsolo poderá ser inferior a seis horas diárias, por determi
nãção da autoridade de que trata este artigo tendo em vista 
condições locais de insalubridade e os métodos e processos 
do trabalho atlotado. 

Art. 296. A remuneração da hora prorrogada será no 
ffiínimo 25% superiof à da hora normal e dev~râ constar do 
acordo ou contrato coletivo de trabalho. 

Art. 297. Ao empregado no Subsolo será fornecida pew 
las empresas exploradoras de minas, alimentação adequada 
à natureza do trabalho, de acordo com as instruções estabele
cidas pelo Departamento Nacional de Segurança e Higiene 
do Trabalho e aprovadas pelo Ministro do Trabalho. 

Art. 298. Em cada período de três horas consecutivas 
de trabalho, será obrigatória uma pausa de quinze minutos 
para repouso, a qual será computada na duração normal de 
trabalho efetivo. 

Art. 299. Quando nos trabalhos de subsolo ocorrer 
acontecimentos que possam comprometer a vida ou saúde 
do empregado, deverá a empresa comunicar o fato imediata-.. 
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mente à autoridade regional do Trabalho, do Ministério do 
Trabalho. ··~ ~ 

Art. -300. Sempre que, por motivo de saúde, forneces
sária a transferência do empregado, a juízo da autoridade 
competente em matéria de segurança e higiene do trabalho, 
dos serviços, no subsolo_ para os de superfície, é a empresa 
obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao transfe
rido a remuneração atribuída ao __ trabalho de. superfíCie ·em 
serviço equivalente, respeitada a capacidade profissional do 
interessado. 

Parágrafo único~ No caso· de recusa do empregado em 
atender a essa transferência, será ouvida a autori_dade compe
ten~e. cm matér_ia de segurança e higiene do trabalho, que 
dec1d1rá a respctto. - -- -

. Art. 301. O tra?alho no subsolo somente será permi
tido a homens, com Idade compreendida entre vinte e um 
e cinqüenta anos, assegurada a transferência para a superfície 
nos termos previstos_no artigo anteriOr. 

o'' o roo o o', .. "''' o' o o''' .... O o"' O' o' or»_o o ,-,~--~·~-.·-··-:-K,-or-•~~-·-·-~~~~··• 

(A Comissdo de Assuntos Sociais.) 

ANEXO No. I DA LEI N. DE DE 

!FE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GIIANDE DO Sll. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 45. DE 1993 

(N' 3.477/92, na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da ~epú_bl_ica _ 

Autoriza a transformação de caregos vagos no ãm~ 
bito das instituições federais de ensino, abrangidas pela 
Lei n' 7 .596, de lO de abril de 1987. 

O Congresso Nacional decreta: . _ 
Art. 1" Ficam transformados os cargos vagos existentes 

nas Instituições Federais de Ensino abra,ngidas pela lei no 
7.596, de 10 de abril de 1987, cuja vacância tenha oç:orrido 
no período de }9 de janeiro de 1991 a 2 de de_zembro de 
1992, distribuídos na forma constante dos Anexos I a XL V 
desta Lei. -

Art. 2~ Ficá-o Poder Executivo autOri'zádo, pelo prazo 
de cento e oitenta dias, a contar da publicação desta Lei, 
a realizar similar transformação de cargos nas demais instituiM 
ções federais de ensino abrangidas pela Lei n'-' 7 .5%; de_ 10 
de abril de 1987, obedecidos os mesmqs parâmetros fixados 
no art. P e desde que dela não resulte aumento Qe despesa. 

Art. 39 A despesa decorrente da aplicação desta Lei 
correrá à conta dos recursos orçamentários próprios de cada 
Instituição Federal de Ensino. 

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

DE 199 

----------------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO EN /92 : QOE : S ITUACAO APOS 192 1 QDE f 

'-----------------·----- ------+----+-----------------------------+--1 
ARQUITETO 

JORNALISTA 

PROCURADOR 

TELEFONISTA 

SOCIOLOGO 

' ' 

1 I SECRETARIO EXECUTIVO 1 

1 I HEOICO VETERINARIO 

4 BIBLIOTECARIO/DOCUKEHTALISTA 2 

ESTATISTICO 2 

AFINADOR OE INSTRUMENTOS MUSICAIS 

ANALISTA DE SISTEMAS 

,------------------------+----+---------------------+----, 
8 : TOTAL 8 : ·---------------------------------------------------
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ANEXO No. II DA LEI N. DE DE DE 199 

IFE: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

SITUACAO EM /92 : QOE : SITUACAO APOS 192 : Q!lE 

----------------~ +----------------------+--

l SECRETARIO EXECUTIVO 

: CONTAOOR 

ECONOHISTA 

ARQUIVISTA 

, TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

·: 
: TECNICO EH SECRETARIADO 

4 : PROF. AUXILIAR- HIVEL 1 

1 : 

3 

PEDAGOGO 

2 ENGENHEIRO ELETRICISTA 
REGENTE 

1 ' AUXILIAR DE ANATOMIA E NECROPSIA 

' ' 

B 

1 
1 

.------·--- -------+----+-----------------+--: 
TOTAL : 12 : : 12 : 
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ANEXO No. III DA LEI N. OE DE DE !99 

IFE: FUNDACAO UNIVERSIDADE OE BRASILIA 
-------------------------------- ------------· 

SITUACAO EH /92 
:---------------------
' ARQUIVISTA 

: ECOHDHISTA DOMESTICO 
: SANITARISTA 

TECNICO EH ASSUNT.EDUCAC!ONAIS 

PROGRAMADOR CULTURAL 

ASSISTENTE EK ADHINISTRACAO 

BOMBEIRO 

KOTORISTA 

TELEFONISTA 

: COPEIRO 

: GARCOH 

: nDKINISTRADOR 

l QDE I SITUACAO APOS 192 l iDE l 
---4--·+---------------------+---: 

9 : ADVOGADO 
: BIOLOOO 
: ENFERKEIRO DO TRABALHO 

·t : ENGENHEIRO CIVIL 
: ENGENHEIRO DE SEG. TRABALHO 
I MEDICO 
: NUTRICIONISTA 

1 : QUIHICO 
. l· 1 : 

5 I JORNALISTA 
I TECH:CD DESPORTIVO 
I DESENHISTA PROJETISTA 
: OPERADOR DE CALDEIRA 

3 I OPERADOR DE EST E TRATAM. AGUA 
. : TECNICO EH EDIFICACOES 

.11 : TECNICO OE SEG. DO TRABALHO 
: TECNICD AUDIO-VISUAL 
: TECNICO EK LABORATORIO-AREA 

I : TECNICO EH ELETROTECHICA 

7 : JARDINEIRO 
I SALVA VIDAS 

APONTADOR 
AUXILIAR OPERACIONAL 

4 TECNICO EH HERBARIO 
AUXILIAR DE LABORATORIO-AREA 

: . ASSISTENTE AUDIO/VIDEO/VIDEO TAPE 
TECNICO EK HECANICA 

I , TORNEIRD HECANICO 

I I VIOREIRO 

9 I PROFESSOR AUXILIAR 
: TECNICO EH ELETRONICA 

I ' 
2 
! 
I 
I 
2 
I ' 

2 : 

o ' < ' 

I : 
I : 
1 l 
2 : 
I : 
2 : 
3 : 
6 : 

I : 

2 ' 
3 
I 

I 
I 
I 
1 

4 
5 

----~--~----------------------~-. 
TOTAL 53 : : 53 : 
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ANEXO No. IV DA LEI N. DE DE DE 199 

IFE: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACAO EH /92 : QOE : SITUACAO APOS /92 : QDE : 
:----------------------------------------+-----+----------- -----------------+-----\ 
\ TECNICO EN ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

\ ASSISTENTE SOCIAL 

: ECONOMISTA 

: ADVOGADO 

COMUNICOLOGO 

ADMINISTRADOR 

ASSITENTE EH ADMINISTRACAO 

MOTORISTA 

COZINHEIRO 

OPERADOR HAQ, COPIADORA 

COPEIRO 

CONTINUO 

SERVENTE DE LIMPEZA 

: PORTEIRO 

11 VIGILANTE 

5 VIGILANTE 

5 BIBLIOTECARIO 

'. 

REVISOR DE TEXTO 
REGENTE DE CORAL 

4 \ ANALISTA OE SISTEMA 
\ NUTRICIONISTA 

1 \ ENGENHEIRO CIVIL 

1 : ARQUITETO 

18 . PROGRAMADOR OE COMPUTADOR 
,OPERADOR DE COMPUTADOR 
TECNICO EH LABORATORIO 

3 DIGITADOR 

AUXILIAR DE LABORATORIO 

1 \ AUXILIAR DE LABORATORIO 

3 \ AUXILIAR DE LABORATORIO 

4 \ AUXILIAR DE LABORATORIO 

1 : AUXILIAR DE ANATOMIA E NECROPSIA 

2 \ AUXILIAR DE LABORATORIO 

' ' ' ' 

17 l 

9' 

3 
1 
1 

3 
1 

1 \ 

4 : 
2 : 

12 : 

3 ' 

3 

4 \ 

1 \ 

2 : 

:----------------------------------+----+------------------------------------+--\ 
TOTAL l 59 l l 71 I 

Obs. A DIFERENCA OBSERVADA NOS TOTAIS DAS QUANTITADES OFERTADAS E SOLICITADAS, DEVE-SE AS 
TRAHSFORKACOES DE QUINZE VAGAS DE HIVEL SUPERIOR EH VINTE E SEIS DE NIVEL HEDID. 
OBSERVE-SE CONTUDO QUE HAO HOUVE ALTERACAO DE DESPESA. 
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AHEXO No. V DA LEI N. DE DE DE 199 

IFE: FUNOACAO UHIVERSIDAOE DO AMZOHAS 
--------------------------·---· ·----·-----------· 

SIT\JACAO EH /92 : QDE SITUACAO APOS /92 QDE : 
:- -------+-- -------- ---t-·--1 

' ' 

: 

' ' 
'' ' 

ADVI!GADO 

ASSISTENTE EK AOKINISTRACAO 

MESTRE ' ' 

CONTRAKESTREIOFICIO 

CARPINTEIRO 

CONTIHUO 

3 FARKACEUTICO/BJOQUIKICO 

17 

TRADUTOR E INTERPRETE 
HUTRICIONISTA 

TECNICO EK EHFERKAGEK 
TECNICO EK LABORATORIO 

DATILOGRAFO DE TEXTOS GRAFICOS 

DIG!TADOR 

AUXILIAR AGRDPECUARIO 

COPEIRO 

'----------------------------+-----+-------·----· 
SUB-TOTAL I 24 

1 
1 
1 

6 
11 

-+---: 

-------------------------------- ----------------



~~~~~~~~~~~~~~~~--~~- -------

_A~b:..:r::.il_de_1.:...99~3------=-D.::IA.:...' R.::l.::O...::D:..:O::...C::.O::N:..:.G:.:RESSO NACIONAL (Se _ _:_ça_-o_I_.cl) ___ _;__s_cx_ta_'f_ei_ra_· z_z_94_1 

ANEXO No. VI DA LEI H. DE DE DE 199 

!FE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOlAS 
-----------------------------------------

SITUACAO Ell 192 
:-------·-------
: ADIUNISTRAOOR 
I SECRETARIO EXECUTIVO 

QUIMICO 

ARQUIVISTA 

ASSISTENTE JURIDICO 

CIRURGIAO DENTISTA 

ENGENHEIRO CIVIL 

MEDICO 

PROCURADOR AUTARQUICO 

TECHICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

, LABORATORISTAIAREA 

I AUXILIAR OE VETERINARIO E ZOOTECHIA 

ENCAOERHAOOR 

TECNICO EM ARQUIVO 
ASSISTENTE DE ALUNOS 
AUIOXARIFE 

, OPERADOR DE RADIO E TELECOIIUHICACOES 
I MESTRE/OFICIO 

IARIWlOR 

I ECONOIHSTA 

:---
SUB-TOTAL 

: QDE I SITUACAO APOS 192 
+-----+-----------

7 : BIBLIOTECARIOIDOCUHENTALISTA 
2 : 
1 • 

4 RESTAURADOR/ESPECIALIDADE 
REVISOR DE TEXTO 

ASSISTENTE SOCIAL 

1 : NUTRICIONISTA 

1 : ENGENHEIRO ELETRICISTA 

1 I PSICOLOGO 

PEDAGOGO 

6 ARQUITETO 
ANALISTA DE SISTEMAS 
MUSEili.OGO 
ENGENHEIRO ELETROHICO 
PROGRAMOOI CULTURAL 

LINOTIPISTA 

AUXILIAR DE NUTRICAO 

3 LOCUTOR 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 

1 ASSISTENTE Ell ADMIHISTRACAO 
1 
1 

2 ' MOTORISTA 
1 

PINTOR 

FARIIACEIJTICO 

381 

: IDE: 

it : 

1 
3 

1 

1 

1 
2 
1 
1 
1 

1 • 

1 

2 
1 

3 

3 

38 : 
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AHEXO No. VI DA LEI H. OE OE OE199 

IFE: UIIIVERSIDADE FED€RAL OE GOlAS 
------------------------~---------

/92 l QDE I /92 
·------+--- ---

: HOTDRISTA 

I TIPOGRAFO 

VIDREIRO 

VIGILANTE 

ClHEGRAFISTA 

TECHICO EH CONTABILIDADE 

TECHICD Ell ENFERKAGEH 
TECHICO EH HECANICA-

TECHICO EH PROTESE OEHTAIIA 

I TECHictl Ell TELECOIIUNICACOES 
I ALFAI(ITE' 
I SAPATEIRO 

COZINHEIRO 

SUB-TOTAL 

1 : AUXILIAR ~IHISTRATIVO 

1 I FDTOGRAVêOOR 

1 : TECHICO Ell SECRETARIADO 

4 : PROGRAIIADOR OE RADIO E TV 
I AUXIliAR ~INISTRATIVO 

1 : TECNICO Ell HIGIENE BUCAL 

1 I OPERADOR OE ESl. DE TRATAMENTO DAGW. 

5 I PROGRAIWIOR DE COKPUTliDOII 
1 I TECHICUII ELETRONICA 

I TECHitll EII'Hl&IEHE BUCAL 
I TECHICO Ell. TELEFONIA 
: TECNICO:EII.ELETROTECNICA 

! I TECHICO Ell AHATOIIIA E HECROPSIA 

1 I AUXILIAR DE LABDRATDRID 
1 : 
1 : 

~ I PDITEIRO' 
I RECEPCIONISTA 
I AUXILIAR DE NUTRICAO 

231 :--_,...,.... ... _________________ , ____ +--.~~1'"~-·~--

TOTAL 61 : 

2 
1 
1 

--------------· ---------------------
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ANEXO No. VII DA LEI H. DE DE OE 199 

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

SITUACAD EK /92 : QOE : SITUACAO APOS 
:--
l ARQUITETO 
l HUTRICIDIUSTA 

l NUTRICIOMISTA 
' ARQUIVISTA 

HEDICIJ 

----------+--+------, .-------
4 : ENFERitEIRO 
4 : 

I l ESTATISTICO 
2 : 

7 : PROFESSORA AUXILIAR I 

ADKIHISTRAOOR DE EDIFICIO 

TECNICO EK LABDRATORIIJ/AREA 

I : REÇEPCIDNISTA 

4 I TECNICO ENFERKAGEK TRABALHO 

MESTRE llf!CID 1e : DATILOGRAFO 

:-------------------------------+-----+-----
SUB-TOTAL l 33 l 

:---·---- ------+--·-+---· 
TOTAL l 33 I 

Se~ta":"feira ? 2943 

/92 ' aDE r ' 
+---l 

8 ' ' 

3 : 

7 : 

' I ' ' ' 

4 ' ' 
o' li ' 

-----·-+--, 
33 : 

33 : 
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1\H.EXD No, ·um DA LEI N, DE DE DE 199 

IFE: CENTRO fEDERAl DE EDUCACAO TECÍIOI.DOICA DO IWIAHHAO . ..:_ _________________ _..:. ______ ''. -- ______ _.:._ 

SITUACAO Elt /92 S ITUACAD APOS 
:--------- ·--- ___ __;·-~~---+-

: TECHICOS EK ASSUIITDS EDUCACIONAIS 
' . 
' 
l ECONOIIISTA 
l ASSISTEltTE SOCIAL 

BIBLIOTECARIO 

ODONTillOGO 

" ' 

2 DDCEEHTES DE io E 2o GRAUS 

1 ANALISTA DE SISTEltA 
1 

HEDICO 

PSICOLDOO 

/92 

TECNICO Elt REFRIGERACAO 1 : AUXILIAR TECNICO Elt PROCES. DE DADOS 

HESlRE DFICIII 
TECHICO EK TaECOHUHICACAll 

ASSISTENTE EH ADHINISTRACAII 

' ' 

.. 
' 

. 4 I OATILOGRAFII 
1 : 

6 I ELETRICISTA DE AREA 
I MOTORISTA 
: OIGITADOR 
: ASSISTENTE DE ALUNO 

' ' 
.. 
' 

Abril de 1993 

' QOE ' ' ' 
+--'-1 

2 ' ' 

2 ' ' 
i. 

' : '1 ' ' 

1 ' ' 

1 ' ' 
5 ' ' 

1 I 
2 ' ' 
1 ' ' 
2 ' ' 

:-------------------+-----+--------------------------+--, 
I SUB-TOTAL : 18 I I 18 I 

:-------------------------+-----+-----------------------------+--: 
TOTAL I : 18 t l 18 l 

--------------------------------------------------------------------
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ANEXO No. IX DA LEI N. OE DE DE U'l 

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

S!TUACAO EH /92 I &DE l S!TUACAO APOS /92 
1------------------------------------~----+------------------------------
l ARQIJITETO 
l ARQUIVISTA 

.~SSISTEMTE SOCIAL 
FARHACEUTICO 

JORNALISTA 
TECNICD EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
PROGRAMADOR CULTURAL 

, RELACOES PUBLICAS 
NUTRICIONISTA 
DIRETOR DE PROGRAMA 
TRADUTOR E INTERPRETE 
SECRETARIO EXECUTIVO 
TECNICD EH SECRETARIADO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

, MOTORISTA 
'' ' 
-I ASSISTENTE DE ALUNOS 

i· VIGILANTE 
: TECNICO ANATOMIA E NECROPSIA 
: TECHICO EGUIP. HEDICD 
: TECNICO EK KICROFILHAGEM 
: KESTRE-OFICIO 
: RECEPCIONISTA 
l CONTRA-HESTRE 
: COPEIRO 
l ACOUGUEIRO 
: ATENDENTE DE ENFERHAGEH 
l AUXILIAR OPERACIONAL 

DESENHISTA TECNICO 
EDITOR DE VIDEO-TAPE 
TECNICO EH PROTESE DENTARIA 
BARBEIRO 
VESTIARISTA 
PORTEIRO 

1 : FONOAUDIOLOGD 
3 l ENGENHEIRO ELETRONICO 

: EMGENIIEIRD HECAHicO 
2 l _HUSICO 
3 l CONTADOR 

: AUDITOR 
1 : .ENGENHEIRO ELETRICISTA 
7 HEDICO 
1 
2 
4 ENFERMEIRO 
1 
2 
I DATILOGRI\FO 
5 
4 
4 TORNEIRO HECANICO 

TELEFONISTA 
3 FISIOTERAPEUTA 

, ALHOXAR IFE 
1 I TECNICD EH CDNTABILID_ADE 
I I 
I l TECNICO EH ELETRONICA 
I : 
4 : SERVENTE DE LIMPEZA 

27 : 
I l 

13 : 
I : 
2 : 
I l 
I l SERVENTE DE OBRAS 
1 : 
1 : AUXILIAR DE ENCANADOR 
I : 
I : AUXILIAR DE ANATOMIA E NECROPSIA 
I l 

Sexta-feira 2 2945 

: IDE : 

1 : 
2 : 
1 : 
2 : 
2 : 
1 ' ' 
l : 

it: 

7 : 
' '_, 

u: 

2 
2 
l 
2 
o • 

2 ' 

49 

2 

2 

2 

: ----------------------------------+---+ -----------------+--
SUBTnTAL : 113 : : 1t3 : 

-----+--1 
TOTAL : 113 : l 113 : 
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ANEXO No. X DA LEI N. DE DE DE 199 

' • < 0 T ... ~ f I o ·• ~ IFEI FUHOACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE HATO GROSSO •• ~ • ' f • ' •• ~ ~ -- t __________ __._... ... ____________________ _ 
SITUACAO EK •. • 192 ·' SITUACAO Al'DS •. ' ·192· l iDE I 

:------------------------+--+-.. -------------------... -----+--
: ASSISTENTE SOCIAL 
i ECOHOIIISTA 
: ADVOGADO 
l ASSISTENTE EN ADKINISTRACAO 

' ' 
: DESENHISTA PROJETISTA 

'' ·{ 

'·' • 

1 i NUTRICIONISTA 
2 i PROFESSOR AUXILIAR I 
'1 .1 BIOLOGO 

11 i TECNICO EN LABORATORIO 
. : TECNICO EH AUDID VISUAL 
.: TECNICO EN NECROPSIA 
i ENFERMEIRO 
: IIESTRE OFICIO 

1 : NUSICO 

1 : 
2 : 

'' 
. .1 : 

'' •. ~ .• .' t l 

' ,5 : ' 
~'/r~j:~-- 1 : 

·.·. ' ... . ·~- :. ' 1 ' 
·2 

·l· 2 
1 

·' ATEHDEHTE DE EHFERHAGEH 
SERVENTE DE LIHPEZA 
TECNICO EN COMTABILIDADE 
SERVENTE DE OBRA 
JARDINEIRO 

! i OPERADOR HAQ. DE LAVANDERIA 
. 

c I ~ 
i 3 • 

VIGILANTE 
, AUXILIAR ADHINISTRATIVO 
i PORTEIRO 

SUBTOTAI. 

'' ' 

2 : 
2 I COZINHEIRO 
1 l 
! l 
! : 

: . 1 

. ' 
' 

,,__-·:~-·'' 

! l COHTADOR 

26 : 
·------------+---·+----
TOTAL 26 : 

.. ' .. 
' • · · ·, '_ ~- · • .. -·I· · 6 

'. '' t. ' '·' <· .' j ',., I 

·.' 
1 l 

-------+--1 
26 I 

26 : 
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ÍINEXII No. XI DA LEIN. 
~ . - ,_ ' DE DE DE ~99 

l~t UNIUEISIDADE ~M. DA BAIIIA 
- - _. ' . 

. ----------------~---------------------------, l , . . ., SITUACAI) ~ /92 .- ---
; TEC~ICO Ell ASSIIIITOS EnucAclllHAIS 
: JOIJW.ISTA 
: ASSISTEIITE SDCIM. .. 
• 
: fÍEDAGOGO 

· : ÀIIIIINISTR~ 

' SÓÍ:IOLDGO , .. 

ltOTIÍÍIISTA 
.AUXILIAI ADKINISTRATIIJO 
TECNICO Ell ElfEIHAGEN 

. TECNICO Ell EHFERHAGEII 

l ÀSS.ISTEHTE EH AOIIINISTRACAO 

• • 
' • I·.· 

• 

·''. 

l liDE I SITUACAOAPOS I QOE t 

---r--r~--~-~--~-------~r--

. . 
' 

• • 
• • 

4 I ElfEIIIEIRO 
I I 
1 : 

I I HEDICO 
1 : 

: 
1 l ENGENHEIRO CIVIL 

3 I DATILDGRAFO 
9 : 
9 : 

I I TECNICO Ell TELEFONIA 

52 l TELEFONISTA 
l AUXILIAR DE LABOiATORID 
l TECNICO Ell LABORATORIO 
l TECNICO Ell REFRIDERACAO 
I VIGILANTE 

. : 

6 : 

2: 

i : 

21 : 

1 : 

7 
34 
8 
1 
2 

. .;, . ~ . . ' ' . . ' ... ·' 

: -~------~~-~--~~----~-~~~~--~--------------~--: 
. SUITOTAI. 83 : 831 

TOTM. 831 831 
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ANEXO No. XII DA LEI N. DE DE DE 1.9? 

!FEl UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 
·----·------------------

SITUIICAO EH /92 t QDE l SITUACAO APOS /92 : iDE l 
: --------------------------+----+------------------------+--: 
: ASSISTENTE EH ADHINISTRACAO 

: DESEHHISTA/PROJETISTA 
: TECNICO EH ECONOHIA DOMESTICA 
: TECHICO EH TELECOHUNICACOES 
: TRADUTOR E INT. DE LINGUAGENS DE SINAIS : 

TECNICO EH ENFERIIAGE!t 
ASSISTENTE JURIOICO 

TECNICO EH SECRETARIADO 
ALHOXARIFE 
TECNICO EH RADIOLOGIA 

ASSISTENTE SOCIAL 
ADHINISTRAOOR. 

AUXILIAR AOHINISTRATIVO 
HETEOROLOGISTA· 

: ECOHOHISTA 

: ENGENHEIRO CIVIL 

i ATENOENTE DE CDNSULTORIO 

48 MEDICO 
TECNICO EH FARHACIA 
TECNICO EH ELETRONICA 
TECNICO EH QUIHICA 
TECNICO EH HECAHICA 
TECNICO EH ALIHENTOS E LATICINIOS 
TECNICO EH EDIFICACDES 
TECNICO EH LABORATORIO 

, TECNICO EH CONTABILIDADE 
: BIBLIOTECARIO 
: TELEFONISTA 
: FISIOTERAPEUTA 
: EDITOR DE VIDEO-TAPE 

1 : TEC.EH SUPORTE OE SIST.COHPUTACIONAIS 
1 : 
1 : 
1 : 
1 : 
2 : 

6 : OPERADOR OE COMPUTADOR 
3 : 
1 : 

2 l ANALISTA OE SISTEMAS 
7 : 

5 PROGRAIIAOOR 
1 
1 

AUDITOR 

i , NUTRICIONISTA 

' . ' ' 

2 : 
3 : 
2 : 
2 ' 
4 
3 
2 
2 
9 
3 
9 
3 
4 

7 : 

1t 

9 : 

7 : 

1 : 

i : 

l --------------------------------+-----+------------------+-----: 
SUBTOTAL : 83 l : 83 l 

---------------------------------------------------------------------------
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ANEXO No, XII DA LEI N. DE DE DE 19'1 

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

: SITUACAO E11 /92 : iDE : SITUACAO APOS /92 : iDE l 
l------------------------+--~+-------------------------+----1 

: FARIIACEUT!ctl HED!ctl VETERINARIO 1 : 

l GEOGRAFO 1 TECHICO DESPORTIVO 
: ENGENHEIRO AGRDHOIIO ' 1 '. 

' ' : CONTADOR 2 VIGILANTE 
: AUXILIAR DE NUTRICAO 1 

: SECRETARIO EXECUTIVO 4 DATILOGRAFO 
: CONTINUO 3 
: COPEIRO ' 2 ' 
: PORTEIRO 4 
: AUXILIAR DE AGROPECUARIA 4 
: COZINHEIRO ' 2 . ' 
' JARDINEIRO 1 

HARCENEIRO 1 ' 
OPERADOR DE HAQUINAS COPIADORAS 1 : 
PEDREIRO 1 : 
AUXILIAR DE SAUDE 1 : 
HESTRE/OFICIO 3 ' 
HOTORISTA 9 
AUXILIAR DE LABORATORIO 4 

CINEGRAFISTA PROCURADOR 

RECEPCIONISTA 1 : TECNICO EK CIHEHATDGRAFIA 

--------------------+--·----
SUBTDTAL : 48 l 

' ' 

2 l 

3 

1 

·---+--: 
: 48 : 

,------------ --·--------------+-
TOTAL ! 131 ! t 131 : 



2950 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

AHEXO Ko. XIII DA LEI N. DE OE DE 199 

IFEI UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNMBIJCO 
----------· ·------------------

SITUACAO Ell /92 
:---------------
: ASSISTENTE Ell ADHINISTRACAO 

ENGENHEIRO AGROHOID 

ENGENHEIRO CIVIL 

CONTADOR 
TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

: HESTRE/OFICIO 

' AUXILIAR DE NUTRICAO 

PSICOLOGO 

HISTORIADOR 

ARQUITETO 

HOTORISTA 
, COPEIRO 

' ., 

TECNICO EH CONTABILIDADE 
DESENHISTA TECNICO 
TECNICO Ell HECANICA 
AUXILIAR ADHINISTRATIVO 
PORTEIRO 
ARIIAZENISTA 

: QDE : SITUACAO APOS 
--+--·--+----------

8 : ELETRICISTA 
: EHCAHAilOR 
\ PROGRAHADOR OE COHPUTAOOR 

2 : HEDICD UETERIHARIO 

2 \ TECHICO EH TELEFONIA 

3 i ANALISTA OE SISTEHAS 
1 : 

6 : AUXILIAR DE EHFERKAGEH 
: ENCADERNADOR 
: LAUAOEIRO 

9 : DIGITAOOR 
' FOTOGRAUAOOR 

TECHICD DE LABORATORID 

1 ENGENHEIRO DE PESCA 

ADVOGADO 

VIGILANTE 

2 SERVENTE DE LIHPEZA 
3 
1 ' 
2 
1 
1 
1 
1 

-------·----+-----+--------
TOTAL : 46 : 

Abril de 1993 

/92 : QDE : 
+--· 

2 
2 
4 

2 

2 : 

4 : 

2 : 
2 : 
2 : 

7 : 
1 ' 
1 

12 

----+--: 
I 46 ; 

---------------------------------------·----



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSU NACIONAL (Seção II) 

ANEXO No. XIV DA LEI N. DE DE DE 199 

IFE: FUNOACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
-----------------------------------

SITUACAO EH /92 : QDE : SlTUACAO APOS 
·--------------·---------+----+--- -----

ECONOMISTA DO~STICO 
ENGEHIIEIRO AGROHOIIO 

TECNICO EH ~TEOROLOGIA 
HESTRE/DFICIO 

TECNICO EK CONTABILIDADE 
CURVAOOR OE TUBOS DE VIDRO 
COSTUREIRO OE ESPETACULO 
RECEPCIONISTA 
CONTRAIIESTRE 

CONTINUO 

1 : ANALISTA DE SISTEMA 
1 

1 : HETEOROLOGISTA 
5 : 

1 : SERVENTE OE LIIIPEZA 
1 : 
1 : 
2 : 
1 : 

2 : AUXILIAR OPERACIONAL 

Sexra-feiá 2 2951 

/92 : iDE: 
+--i 

2 : 

6 : 

6 : 

2 

---------·---·-----+---+-·-------·---------: 
TOTAL 16 : : 16 : 



2952 Sexta-feira 2 DIÁRIO bO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) 
j 

AHEXO No, XV DA LEI M. DE DE DE 199 

!FEl FlllllACAO OE ENSINO SUPERIOR DE SAO JOAO DEI. REI 
------------------· ---------------------

SITIIACAO EN /92 l QDE I SITUACAO APOS /92 
:-------------- ----·--·------
: PRODUTOR ARTISTICO 
I HUSICO 
I ENGENHEIRO SEG. TRABALHO 

I COMTAOOa 

I HUSEOLOGO 

I ENFERMEIRO DO TRABALHO 

I RESTAURADOR 

ENFERitEIRO 

ASSISTENTE JURIDICD 

ATENDENTE DE CONSULTORID/AREA 

I : PROFESSOR AUXILIAR - I 
1 
1 I 

I I AHAliSTA DE SISTEIIAS 

1 I ASSISTENTE SOCIAL 

1 I ADHINISTRAOOR 

1 I CONFECCIONADOR OE INSTRUH. HUSICAIS 

ASSISTENTE EH ADHINISTRACAO 

TECNICO EH ARTES GRAFICAS 

OPERADDI DE AUDIO/VIDEO 

Abril de 1993 

: QOE l 

3 : 

1 : 

1 : 

i : 

1 : 
' .. 

1 : 

I I 

I I 

------------------+--+------ ---------+--. 
TOTAL I it l : ii I 

-------------------
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ANEXO No. XVI DA LEI N. DE DE DE 199 

!FEl FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 

SITUACAO Ell /92 I QOE I SITUACAO APOS /92 : iOE : 
:--------------------------+--+------------------·-----+--
I ASSISTENTE SOCIAL 

I ASSISTENTE Ell AD"IHISTRACAO 

TECNICO Ell SECRETAaiADO 

FOTOGRAFO 
CONTINUO 

JARDINEIRO 

TOTAL 

1 I CIRUR&IAO DENTISTA 

9 I TECNICO Ell LABORATORIO 
I LABORATORISTA 

DATILDGiAFO 

AUXILIAR OPERACIONAL 

POiTEIRO 

----+---+--·-----
14 I 

1 I 

7 : 
2 I 

1 I 

- 2 : 

!4 
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--------------------
ANEXO No. XVII DA LEI H. DE DE DE 199 

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAl DE JUIZ DE FORA 
----------------------- ------------.,-----~-,--' 

SITUACAO Ell m. :------·---
I AOKINISTRADOR 

I TRADUTOR/INTERPRETE 
' Clliii.INICOLOGO 

ASSISTENTE JURIDICO 
ENGENHEIRO CIVIL 

TECHICO E11 SAIIEMEIITO 

TECHICO EH CONTABILIDADE 
I 

I DESENHISTA/ PROJETISTA 

I TECHICO E" SECRETARIADO 
I UESTIARISTA 

TECHICO EH ARTES GRAFICAS 
MOTORISTA 
GARCON 

JARDINEIRO 

TOTAl 

I 8DE I SITUACAO ArOS . /92 ;_ IDE : 

1 I HUTRICIONISTA i_ :_ 

1 I PROFESSOR AUXILIAR I -- ·:r • 
1 I 

2 I PROF. EHSINO 1o.E 2o. GRAUS 3 
1 I 

1 I Eli6EIIHEIRO ELETRIINICO 1 • 

2 I TEC. lfAN. AUDIOIVIDEO •+ j :· 1 
I FOTOGRAVADIII 1 

TECHICO Ell ELETROTECHICA 1 

1 TECHICO EH LABORATORIO 2 
1 

1 UIGILAHTE S I 
2 
2 • . 

l 

1 I OP. ltESA DE CORTE 1 I 

I 

18 I 18 I 
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ANEXO No. XVIII DA LEI N. DE DE DE 199 

IFE: FACULDADE DE MEDICINA DO TRIAHGULD K!NEIRD 
------------------------------------------:--"·-"";-'----~-::,~---

SITUACAOEK /92 SITUACAO APDS ·- /92 : iDE: 
t-~---------------,;._-·--._,;.;.,.....-+---+-----------------------+--1 

' ., 

TECNICO Elt ASSUNTOS EDUCACIONAIS 3 PROFESSOR AUXILIAR - NIVEL I : 5 : 
COHTAOOil 1 
SECRETARIO EXECUTIVO .1 

CONTINUO 
AUXILIAR DE FARKACIA 

TOTAL 

:- ·! AUXILIAR OPERACIONAL 
1 

. ' 
' _, 
' 

: 

7 

' ' 

2 

7 



-----------------
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ANEXO No. XIX DA LEI N. DE OE OE 199 

IFE: ESCOLA DE FARIIACIA E ODOHTDI.DGIA DE ALFENAS 
------------------- ---------------·---

SITUACAO EH 192 : QOE : SITUACAO AI'DS /92 QOEl 
:--------------- -----+----·------------------

TECHICO EK OPTICA 2 l TECHICO EH LABDRATDRIO 1 

: PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 

·-------------·~·---------------- ·----+---: 
TOTAl 2 I 2 l 
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ANEXO No. XX DA LEI H. DE DE DE 199 

IFE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE 

SITIJACAO EH /92 : QOE : SITUACAO 111'09 /92 
: ----------------------------+----+-------------------

: iDE t 
--: 

1 : : ECONOMISTA 

: ARQUIVISTA 
: SECRETARIO EXECUTIVO 
l ASSISTENTE EM ADHIN!STRACAO 

VIGILANTE 

ATEMDEMTE DE COHSULTORIO 

TECNICO MOVEIS E ESQUAORIAS 

PORTEIRO 

TOTAl 

1 : MEDICO VETERINARIO 

1 : AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
1 : 
3 : 

i : AUXILIAR OE ENFERMAGEM 

6 : MARCENEIRO 

2 : HECANICO 
PINTOR 

-+------
16 : 

6 

6 ' 

1 
1 

----+--1 
: 16 : 



2958 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1993 

ANEXO No. XXI DA LEI N. DE OE OE !99 

IFE: CENTRO FEDERAl OE EOUCACAO TECNlll.OGICA DO PARAHA _____________________________________ .., ____________ ..... 
SITUACAO EH /92 : QDE I SITUACAO APOS /92 

·----------------------+--+------------------·-1--
TECNICO EH I!MIS E ESiUADIIIAS 
TECNICO EM CONTABILIOAOE 

ENCADERNADOR 

------------
TOTAL 

! ASSISTENTE EH ADHIHISTRACAO 
1 

' AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

3 

2 

+--: 
3 : 
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ANEXO No. XXII DA LEI H. OE OE OE 199 

IFE: ESCOLA SlfERIOII OE AGRICULTURA OE MOSSORO 
----------------------------------------------------------

SITIJACAO EH /92 l QDE : SITUACAO 111'05 
: -------------------------+--+-----------·----· 

TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
EC!»>IOIISTA 

VIGILANTE 
KOTORISTA 
OATILOGRAFO TEXTOS GRAFICOS 

, JARDINEIRO 
: CONTINUO 
: OPERADOR MAQ. OE TERRAPLANAGEM 
: HECANICO 
: PEDREIRO 
: CARPINTEIRO 
: OPERADOR ESTACAO TRATAMENTO D'AGUA 

I : BIBLIOTECARIO/DOCUKENTALISTA 
I : 

3 : DATILOGIIAFO 
2 : 

2 : AUXILIAR DE AGROPECUARIA 
4 : 
2 : 

. . 

t QDE I 
----: 

z: 

6 

12 

----------------------------+---+---------------+--1 
TOTAL : 26 : : 2i : 

-----------------------------------------------



2960 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO No. XXIII OA LEI H. OE OE OE 199 

IFE: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO S. DA FONSECA-RJ 
---·--------

SITUACAO EH /92 
1--------------·---
: BIBLIOTECARIO/DOCUKEHTALISTA 

: ASSISTENTE EH AOKINISTRACAO 

: QOE l SITUACAO AI'OS 
-+---+-·----------

ARQUIVISTA 

13 ASSISTENTE DE ALUNO 
AUXILIAR OE ENFERMAGEM 

Abril de 1993 

/92 l QDE l 
·----: 

1 

11 
2 

CONTRA MESTRE/OFICIO 2 TECNICO EH REFRIGERACAO - AR COND. 1 
1 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
VIGILANTE 
ASCENSORISTA 

VIDRACEIRO 

: HESTREIOFICID 
1 : 

3 

--------------------------------+---+------------------------+----: 
TOTAL l 19 I l 19 I 

---------------------------------------------------

-- -----------------------------------------



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç;jo II) Sexta-felril2 2961 --------
ANEXO No. XXIV DA LEI N. DE DE DE199 

IFE: FUNDACAO UNIVERSIDADE llO RIO DE JANEIRO 
-------------------·---· 

SITUACAO EM /92 

' ADKINISTRAOO! 

RELACOES PUBLICAS 

TECN!CII EM ASSUHTOS EDUCACIIIHAIS 

PROGRAHADOR CULTURAL 
AUXILIAR DE SAUOE 

A~ISTEMTE EM ADKIHISTRACAO 

: IHSTRUHENTADOR CIRURGICO 

I RELACDES PUBLICAS 

TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

ASSISTENTE EM ADHINISTRACAO 

ASSISTENTE EM ADHIHISTRACAO 

, AUXILIAR OE SAUDE 

I RECEPCIONISTA 

I SECRETARIA EXECUTIVA 

I ASSISTENTE EH ADMINISTRACAO 

' 

TECNICO EH SCRETARIADO 

INSTRUMEMTADOR CIRURGICO 

ROTEIRISTA 

AUY}LIAR OE SAUDE 

RECEPCIONISTA 

CONTINOO 

: --------
TOTAL 

I QDE I SITUACAO APOS 

3 I MEDICO 

1 I NUTRICIDNISTA 

8 : PROFESSOR AUXILIAR - NIVEL 1 
: MEDICO 
I ELETRICISTA 

1 : ARQUIVISTA 
1 : 

2 PROGRAMADOR 

2 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

2 MEDICO 

3 I HEDICO 

7 : AUXILIAR DE ENFERIIAGEH 

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

ENCANADOR 

MEDICO 

7 I AUAUXILIAR DE ENFERMAGEM 

1 : TECNICO EH ELETRONICA 

1 I AUXILIAR DE ENFERMAGEH 
' ' 

1 I EHGEHHEIRO DE REFRIGERACAO 

5 I COPEIRO 

2 COPEIRO 

5 COPEIRO 

192 

OPERADOR DE MAIUINA DE LAVANDERIA 
AUXILIAR DE COZINHA 

: 63 I 

: iDE : 

3 : 

1 I 

5 : 
2: 
1 : 

2 I 

2 : 

2 : 

2 : 

3 ' 

7 

2 

7 

1 

7 

5 

2 

2 
2 
1 

63 



2962 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

AHEXO No. XXY DA LEI N. DE DE DE 199 

!FEl ESCOlA fEDERAL DE EHGEHHARIA DE ITAJUIIA 

SIT\k\CAO Ell 

I COHUNICIIL060 

I BIBLIOTECARIO/DOCUHEHTALISTA 
I 
I AUXILIAR AOMINISTRATIYO 
I DIGITAOOR 
I ASSISTENTE Ell AOHIHISTRACAO 
' ' 

/92 
-------

I QOE I SITUACAO APOS 

l I JORNALISTA 

I I HEDICO 

2 I DATILOGRAfO 
1 I 
2 I 

' ' 

/92 

I OPERADOR DE COMPUTADOR 1 I TEC. EH SUPORTE DE SIST. COIIPUTACIO!'fliS 

I HECAHICO, 

I TECNICO Ell HECAHICA 
. I 

I DESENHISTA PROJETISTA 

I TECHICO Ell CONTABILIDADE 

I CONTINUO 
I PORTEIRO 
I JARDINEIRO 
I AUXILIAR DE LABORATORIO 

' ·' 

1 I TORNEIRO HECANICO 

1 I TECHICO DE LABORATORIO 

1 I TECHICO EK SEG, DE TRABALHO 

1 I PROGRAMADOR DE COIIPUTADOR 

2 I SERVENTE DE LIMPEZA 
2 I 
1 I 
1 : 

Abril de 1993 

: QDE 

' '· 

5 

1 

1 I 

6 

' : 

--------------+-·-~ -----------+--1 
TOTAL 18 : : 18 ' 



Abril de I ~9;3 , . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 2 2963 

ANEXO No. XXVI DA LEI N. DE DE DE 199 

· IFE: FUHOACAO UHIIIERSIDAOE FEDERAL DE MATO GROSSO 00 SIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------· 

SITIItlCAO Ell /92 : QDE I SITUACAO APOS /92 l QDE l 
:-------------------·----------------------+-----+-----------------------------------------+-----1 ., êDVOGMlO 

ANALISTA DE SISTEMAS 

EHFEIIEIRO 

IIEOICO 

TECHICO Ell ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

l ASSISTENTE EH AOKINISTRACAO 

I VIGILANTE 

l SERVENTE OE LIHPEZA 

. I COHTIIIUO 

I ltARCENEIRO 
I SERVENTE OE !MIRAS 
I 
I AUXILIAR RURAL 

' ' ' 

. . 
I ' 

1 I PSICDI.DGO 1 I 

1 I ASSISTENTE SOCIAL 

1 I FOHOAUDIDI.OGO 

ENGENHEIRO KECANICO 

5 AOKINISTRADOI 
ECONOIIISTA 
MEDICO VETERIHARIO 
BIOLOGO 
JORNALISTA 

TECNICO EH LABORATORIO 

9 , AUXILIAR AOKINISTRATIVO 
I LABORATORISTA 
I TELEFONISTA 
I VIDREIRO 

29 I AUXILIAR OPERACIONAL 
: AUXILIAR OE COZINHA 

13 I COZINHEIRO 
I COPEIRO 
I PORTEIRO 
: AUXILIAR OE FARKACIA 
l AUXILIAR OE LABORATORIO 

1 I JARDINEIRO 
2 : 

1 I OPERADOR OE MAQUINAS OE LAVANDERIA 

I I 

1 : 

1 
I 
1 
1 
1 

1 

1 
3 
4 • 
1 : 

28 : 
1 : 

2: 
2 
3 
2 
4 

3 

1 : 

.:--~-------------------·------------------+-----+-----------------------------------------+-----: 
' TOTAL : 65 : l 65 : ' ----------------------------------------------------·-------------------------------------------



2964 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO No. XXVII DA LEI N. DE OE DE 199 

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

SITIJACAO EK 

TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
CDHTAOOI 

HISTOIIAOOI . 

EHGEHHEIRO AGROHOHO 

SECRETARIO EXECUTIVO 

ASSISTENTE EH ADKINISTRACAO 
AUXILIAR DE AGROPECUARIA 

, AGENTE ADMINISTRATIVO 

: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
: VESTIARISTA 
: PORTEIRO 

: QOE ; SITIIACAO APOS 
-+ 

1 : PSICOLOGO 
2 : 

1 : TECNICO EK CONTABILIDADE 

' 1 : ENFERIIEIRO ' 

2 : TECHICO DE HERBARIO 
: SERVENTE OE LIMPEZA 

' ' 
B AUXILIAR RURAL 
~ CHAPEADO R 

SALVA-VIDAS 

CARPINTEIRO 

VIGILANTE 

4 

-·---------------+---+--

/92 

Abril de 1993 

: QDE I 

3 : 

1 
1 

9 : 
I : 
2 : 

I : 

6 : 

·---•--: 



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO No. XXVIII DA LEI N. DE DE DE 19'1 
... 

!FE: ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAURAS 
-------------

SITUACAO EK /92 : QDE l SITUACAO APOS 
:- -----------+--+·-----
: ASSISTENTE EK ADKIHISTRACAO 1 l ANALISTA DE SISTEKAS 

: COHTRA KESTREIOFICID 

' AUXILIAR AOKINISTRATIVO 

HOTORISTA 

COPEIRO 

2 l. PROFESSOI AUXILIAR I 

- l 1 i LOCUTOR 

• '· 

1 : SOHOPLASTA 

AUXILIAR DE COZINHA 

: ----------------------+---+ 
TOTAL 6 : 

.'i'' 

.. ,.··. ' 

... . -. 

.... /···';. 

7' • ·-. ,, ' 

S<'xla-feira 2 2965_ 

: QDE I 

· I :i : 

• '-

• • 

• .. 

L : 

----+----
5 

------------------



2966 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1993 

AHEXO No. XXIX DA LEI N. DE DE DE 199 

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL OE SANTA "ARIA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------. . SITUACAO EH /92 l QDE I SITUACAO APOS /92 : QDE l 

'-----------------------------------------+-----+-----------------------------------------+-----: 
ARQUIVISTA 3 l PROCURADOR 2 I 
ECONOMISTA . 1 ANAliSTA OE SISTEMAS 4 I 
CONTADOR 2 

SECRETARIO EXECUTIVO 

JORNALISTA 
: TECNICO EH SECRETARIADO 
: RECEPCIONISTA 

I FOHOAUOIOLOGO 

: PROGRAMADOR CULTURAL 
I PEDAGOGO 

REOATOR 
TECHICO EK ASS. EDUCACIONAIS 
TECNICO EH CONTABILIDADE 
TECNICO EK ESTRADA 
DA TILOGRAFO 
TECNICO EH ENFERMAGEM 
TECNICO EH EDIFICACDES 
AXILIAR OE SAUOE 

: MESTRE I OFICIO 

I SERVENTE DE LIMPEZA 

DESENHISTA TECNICO 

'· 

6 PSICIIlOGO 
PEDREIRO 
ZOOTECNISTA 

1 l ANALISTA EH ADHINISTRACAO 
2 : 
1 : 

1 OPERADOR KAG. AGRICOLA 

1 ASSISTENTE EH ADKINISTRACAO 
1 
1 
1 

2 ' 
2 : 
1 : 
2 : 
1 : 
1 : 

1t : SERVENTE OE OBRAS 
I SONOPLASTA 
: AUXILIAR DE ENFERHAGE!t 

12 I COPEIRO 
: OPERADOR KAQ, LAVANDERIA 
: OPERADOR DE CALDEIRA 

2 : TECHICO EK KECANICA 
: CIIAI'EADOR 

·--------+-----+---------------------
TOTAL : 54 t 

1 : 
3 : 
o ' L o 

4 : 

1 : 

13 : 

7 
1 
2 

7 
4 
1 

1 ' 

S4 : 
--------------------------



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL (Seção II) Sexta-feira 2 2967 ------------------------- ------------------
-ANEXO No. XXX DA LEI N. • . DE DE DE 199 

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACAD Elt /92 : QOE : SITUACAD APOS /92 : QOE I 
1-----------------------------------------+-----+-----------------------------------------+-----l 

AOHIHISTRAOOR l ANALISTA DE SISTEltAS l I 
ASSISTENTE JURIDICO 5 ENGEHIRO ELETRICISTA l I 
ECIJHOIUSTA 3 QUIHICO l l 
TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS B FARHACEUTICO 2 
SOCIOLOGO 2 BIDI.DGO 1 

TECNICO EH CONTABILIDADE 
ASSISTENTE EH ADHINISTRACAO 
DESENHISTA PROJETISTA 
MOTORISTA 
OP. DE HAQ. FOTOCOPIADORA 

I APONTADOR 
I CONTINUO 

JARDINEIRO 
OPERADOR DE HAQ.COPIADORA 
PORTEIRO 
SERRALHEIRO 

DIRETDR DE PRODUCAO i 
JORNALISTA 

1 ' TECNICO DE QUIHICA 
21 TECNICO EH HECANICA 
1 TEC.ELETROTECNICO 
9 LABORATORISTA 
i TECHICO Elt LABORATORIO 

PROGRAMADOR OE COMPUTADOR 
TECNICO AGROPECUARIA 
TECHICO AUDIVISUAL 

, VIGILANTE 
l TECHICO EH ELETROHICA 
I OPERADOR OE CAHERA OE TV 
l EDITOR DE VIOEO-TAPE 
l OPERADOR DE LUZ 
I OPERADOR DE HESA OE CORTE 

i l COZINHEIRO 
9 I SEERVEltTE 
6 : 
6 : 
2 : 
1 : 

' ' ' ' 

4 
i 
2 : 

it : 
6 
4 
i 
3 

i0 
5 
2 
i 
i 
i 

i4 : 
I 12 : 

' ----------------------------------+---+------------------------------------+-----: 
TOTAL 76 : I 85 I 

--------------------------------------------------------------------



D!ÁR!Q D.O.CON9RESSÓ 1-jAC!ONAL (Seção li) 

ANEXO No. XXXI DA LEI N. OE OE DE i99 

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
------------------·---------

SITUACAO E11 
t---,----.,.
: HEDICO 

: ASSISTENTE SOCIAL 

/92 

: TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
: PEDAGOGO 
: SOCIOLOGO 
: HOTORISTA 

ENGENHEIRO CIVIL 
. . 
. '' SECRETARIO EXECUTIVO 

: QDE I SITUACAO . APOs 

3 : HEOICO VETERINARIO 
~ · : ANALISTA DE SISTEMAS 

. L.. . .l DIRETOR DE IMAGEM 
I • I' 

' ' 
.:.l. · ·3 .: BIBLIOTECARID 

.. : QUIKICO 

: . 3 I PROGRAitADOR DE COMPUTADOR 
1 : 

' ' ; . 
' 
. . 

1 : 
7 : 

2 l TECHICO EH ELETROHECAHICA 

3 l TIPOGRAFO 

/92 . 

Abril de 1993 

i : 
i : 
i : 

2 l 
1 : 

12 : 

' ' 

2 : 

.. 
., ! 

' ' 
' ·.! : OPERADOR DE HAt. FOTOCOHPOSITORA 

1 : 
1 : 
1 : 

TECNICO EK ENFERMAGEM 

: TECNICO EK CONTABILIDADE 

i IMPOSITOR 

: HESTRE/OFICIO 

: CONTINUO 

l COPEIRO 

I JARDINEIRO 

l ASSISTENTE DE ALUNO 
: COZINHEIRO 
' ·' 
: ASSISTENTE EK ADKINISTRACAO 
I PORTEIRO 

: TÉC. SUPORTE OE SIST. COMPUTACIONAIS 

4 ' TECNICO EH ELETRONICA 
TECNICO Ell AGRIMENSURA 

~ EDITOR OE VIDEO-TAPE 
TECNICO E11 INSTRUKENTACAO 

TECHICO EH RESTAURACAO 

5 I TECNICO EH QUIHICA 

7 : TECHICO EK HECANICA 
: TECHICO EH ED!FICACOES 
: TECNICO EH ELETRONICA 
: TECHICO EM ARQUIVO 

3 : ELETRICISTA 

3 I ELETRICISTA 
: DESElüi!STA 

i l AUXILIAR OE ENFERMAGEM 
~ : 

8 I SERVENTE OE LIMPEZA 
7 : ' 

2 : 
2 ' 

1 
3 

~ : 
i : 
i : 
l : 

3 : 

\ : 
2 : 

5 : 

15 : 

----------------------·--+-- ~----·--------· 
' 

--------·+---1 
TOTAL : 71 : : 71 : 



Abril de 1993 DIÁRIO TIO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 2 2969 

~NEXO No. XXXII D~ LEI H. DE DE DE 199 

IFEi FACULDADE OE CIENCIAS AGaARIAS DO PARA 
. ' - . w---------------"'"'"'"'"'"'"' __ . -----------------------"'"'"'"'"'"'"'_"'____ -

SITUACAO EK /92 : QDE I SITUACAO APOS /92 I QDE I 

:--------------------------+-----+----------------------------+----: 
I KESTIE/OFIC!D 6 I KEDICD VETERINARIO 5 : 

I ENGENHEIRO KECAHICO I I 
' '· 

I RECEPCIONISTA 3 I CARPINTEIRO 3 : 

TECHICO EH LABORATORIO 2 LABORATORISTA 4 : 
I COZINHEIRO 2 

: MOTORISTA 4 SERVENTE DE LIMPEZA 5 
VIGILANTE I 

AJUSTAUOR HECAHICO ENGENHEIRO FLORESTAL 

JARDINEIRO AUXILIAR AGROPECUARIO 

:---------------------------------+-----+-------------------------------
TOTAL : 21 : 21 : 

--------------------------------------------------------



1970 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Abril de 1993 

ANEXO No. XXXIII DA LEI N. DE OE DE199 

IFE: FUH!lêCAO FACULDADE DE CIEHCIAS HEDICAS DE PORTO AlEGRE 
----- ------

SITUACAO Elt /92 : QOE l SITUACAO APOS /92 : toE ' -- I 
: ASI:ENSOIISTA 1 PORTEIRO 

: AUXILIAR ADHIHISTRATIYO 01'. DE HAt. COIIPIAOORAS 

TECNICO Elt ELETROHICA ! ASSISTENTE Elt ADMIHISTACAO 

:---------------·-----------~~--+------ --· 
3 : 

. ' 
' 

.·. ' 

' 

' ' 

i I 
: 

! : 

' ' 

·, 
' 

' ' 

., 
' 

----: 
'3 1 

------·------
' ,, 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira: 2 2971 Abril ae 1993 
--------~~~--

ANEXO No. XXXIV DA LEI H. DE DE DE i99 

!FE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 

SITUACAO Ell . 192 : QDE l SITUACAD.APOS : QDE : 
r--~-·-----·-·------~--· .:.----·-+----+-------------------· -------+ ............ ~ 
. AOKINISTRAOOR 6 ANAliSTA DE SISTEMAS . 4 I. 

·PEDAGOGO 
~ . ' - .. -• ' ' ~ 

• ASSISTENTE SOCIAL . '.-... 
: ASSISTENTE JURIDICO 

i ENGENHEIRO CIVIL . . . 
: CONTADOR 

' HEOICO VETERINARIO 

SOCIOLOSO 

'TECNICO EK ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

, TECNICO EH CONTABILIDADE 

: TECHICO EK ARTES GRAFICAS 
I INSTRUKENTADOR CIRURGICO 
: ELETRICISTA 
: CEHOTECNICO 
i ENCADERNADOR 
I LABORATORISTA 
I ASSISTENTE DE ALUNOS 

: MOTORISTA 

f • BIOLOSO 2 I 

,. • '1' 

' 3' CIRURGIAO DENTISTA 

... '\ ·r ARQUIVISTA 

2 I GEOLOGO 
' JORNALISTA 

ENGENHEIRO AGRONOHO 

EDITOR 

REDATOR 

2 I FISIOTERAPEUTA 
: FOTOGRAVADOR 

2 : COKAHDAHTE OE LANCHA 
: TECNICO DESPORTIVO 

3 I PSICOLOGO 

1 : AUXILIAR ADKINISTRATIVO 
1 ' 
3 
i 
i 
2 
1 

17 I TECNICO EK HECANICA 
: TIPOGRAFO 
: IMPRESSOR 
: TECNICO EK QUIKICA 
: TECNICO EH TELECOHUNICACOES 
: TECNJCO EH ELETRONICA 
: OPERADOR OE COMPUTADOR 

3 

i : 
' ' 

i : 

i I 

i : 
1 : 

1 : 
1 : 

3 : 

19 : 

2 : 
1 : 
3 : 
2 : 
31 
3 : 
3 : 

:-------- ·------------
SUBTOTAl : ~9 l 49 : 



2972 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!) Abril de 1993 

ANEXO No. XXXIV DA LEI H. DE DE DE 199 

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 
---· --------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACAO EH SITUACAO APOS /92 ' /92 : QDE l ' iDE : ' 
:-----------------------------------------+-----+------ I 
I ASSISTENTE EH AOHINISTRACAO 

: TECNICO EH RESTAURACAO 

CONTINUO 
AUXILIAR DE COZINHA 

PORTEIRO 

AUX. TEC DE PROCESSAHEHTO DE DADOS 
PROGRAHADOR OE COMPUTADOR 

COPEIRO 
, COZINHEIRO 
: AUX. lHO. E CONS. OE ALIHENTOS 
: RECEPCIONISTA 
: JARDINEIRO 
: OPERADOR HAt. E LAVANDERIA 

AUXILIAR DE NUTRICAO 
ENCANADOR 
OPERADOR OE CAIXA 

BARBEIRO 

AUXILIAR DE HICROFILHAGEH 
ATENDENTE DE ENFERKAGEH 

, : , 34 : PROFESSOII AUXILIAR I 

' ' ' 

': 

i AUXILIAR ARTES GRAFICAS 
: TECHICO EH AGROPECUARIA 
:· PESCADOR PROFISSIONAL 

1 : AUXILIAR DE AlFAIA TE 

14 : SERVENTE DE LIMPEZA 
1 : 

5 i ATEHDENTE DE CONSULTORIO 
I., •' 
' ' ' 

1 : ASSISTENTE TECNICO DE EHBARCACAO 
1 : 

2 l VIGILANTE 
2 : 
2 : 
" ' < ' 

2 : 
! : 

2 l TELEFONISTA 
1 : 
! : 

! l SOLDADOR 

1 : ENGENHEIRO ELETRICISTA 
1 : 

' ' ' ' 

25 : 
5 ' ' 
2 : 

' ' 2,1 ' 

! ' ' 

15 : 

''' ' ' 
5 : 

'' ' ,, ' 
2 ' ' 

!! ' ' 

2 

.--------------------·---------------------·-----+-----------------------------------------+-----: 
SUBTOTAL l 75 I : 75 : 

:-----------------------------------------+-----+-----------------------------------------+-----1 
TOTAL : 124 ' l 124 l 

-------------------------------------------------~-------------------------------·------------



Abril de I993 DIÁRIO DO CONG~RESSO NACIONAL(Seção 11) Sexta-feira 2 . 2973 

ANEXO No. XXXV DA LEI H. DE DE DE 199 

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL OE ALAGOAS 
'"'---------------------------------------------------------. --------

SITUACAO EK 192 : QDE : SITUAt:AO AI'OS /92 : QOE l 
:------- ---------------+---+--------
: ARQUITETO ADVOGADO 

: . 

: ENGENHEIRO CIVIL I ASSISTENTE JURIDICO 3 
: AOHINISTRADOR 2 

: TECNICO EN ASSUNTOS EDUCACIONAIS s AUDITOR 3 ' 
: TECNICO EN HIGIENE DENTAL 1 , TELEFONISTA 3 : 

: ARQUIVISTA S : OATILOGRAFO 7 : 
: ADMINISTRADOR OE EDIFICIOS I : 
i MOTORISTA l : 

' VIGILANTE 3 : CONTINUO 3: .. 
' 

'------------------------+---+------ -------------------------+-
TOTfL : 21 : 21 : 

--------·----------·------------



2974 Sexta-feira 2 PIÁRIO PQ ÇONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1993 

AHEXD No. XXXVI DA LEI H, 

!FEl UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 

SITUACAO Elt 
:-----·---
: SECRETARIO EXECUTIVO 
: ASSISTENTE SOCIAL 

/92 

: TECHICO EH ASSUHTOS EDUCACIONAIS 

: ADKINISTRAOOI 

: ASSISTENTE SOCIAL 

: ECONOMISTA 

: CIRURGIAO DENTISTA 
: ASSISTENTE JURIOICO 

: ENGENHEIRO CIVIL 

: ANALISTA OE SISTEMAS 
: ASSISTENTE Elt AOKIHISTRACAO 
: ASSISTENTE OE ALUNOS 

TECNICO EH TELECOKUNICACOES 

TECNICO EN SECRETARIADO 

OESEHHISTA/PROJETISTA 
TECNICO EH HOUEIS E ESQUAORIAS 

, AUXILIAR AOHINISTRATIUO 
i MOTORISTA 
: AUXILIAR DE SAUOE 

: VIGILANTE 

: OPERADOR OE KAQUIHAS COPIADORAS 
' . ' 
:. RECEPCIONISTA 

: TELEFONISTA 

TOTAl 

DE DE DE19'1 

--------------------
l QDE 1 SITUACAO APOS /92 1 QOE 

--·-----+--------------------
4 : MEDICO 
! : 

2 ' QUIHICO 

3 BIBLIOTECARIO/OOCUMENTALISTA 
PROGRAMADOR VISUAL 
PROGRAIIADIJI CUlTURAl 

ARQUIVISTA 

1 : ENFERMEIRO 

2 : TECNICO OE LABORATORIO 
1 : 

2 : TECNICO DE ENFERHAGElt 
: TECNICO EK AGOPECUARIA 

1 AUXILIAR DE ENFERKAGEK 
2 
3 

TECNICO EK HECAHICA 

3 , LABORATORISTA 
: OIGITADOR 

! : OATILOGRAFO 
1 : 
4 
2 
2 

U CONTINUO 
COZINHEIRO 

2 ELETRICISTA 

PAGINADOR 

AUXILIAR DE LABORATORIO 

521 

5 

2 

! ' 

3 

1 ' 

6 

2 
1 

11 

9 
2 

2 

52 



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 2- 2975 

AHEXO No, XXXVII DA LEI H, OE OE OE 199 

IFE: UNIVERSIDADE FED81AL DD PARAHA. 
------------------------------------·---------- ·----------------

SITUAI:AO Ell /92 l QDE I SITUACAO APDS /92 
·----------------------------------+-----+-_:_ ___________________________ _ 
ASSIST~HTE EH ADHINISTRACAO 
AUXILIAR DE SAUDE 

ASCENSORISTA 

1 --------------·-----

TOTAL 

1 I TECHICO EH METEOROLOGIA 
28 I OIGITADOR 

: AUXILIAR DE EHFERHAGEH 
: LABORATORISTA 
I OPERADOR DE MAQUINA FOTOCOKPDSITDRA 
: REVISOR DE PROVAS TIPOGRAFICAS 
I IHPRESSDR 
I ENCADERNADOR 
i PORTEIRO 
i AUXLIAR AGRDPECUARIA 

1 I OPERADOR DE CALDEIRA 

+----+----------------
: 38 I 

·------·---

' liDE: ' 
---1 

' 1 ' ' ' ,. 4' ' 
3 
5 
1 
2 
1 
2 
5 : 
5 ' ' 

Jt 



2976 Sexta-feira 2 DIÁRIO DOTONGRESSO NACIONAL (Seção li) Abril de 1993 

ANEXO No. XXXVIII DA LEI N. DE DE DE 19'1 

IFE: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS 
----------------------------------------·--------

SITUACAO EH /92 : QDE S!TUACAO Af'OS /92 l QOE : 
----·--+·---+---· ---------·-+---1 

' TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

ASSISTENTE EH ADHIHISTRACAO 

ARIIAZEN!STA 
SERVENTE DE OBRAS 
SERVENTE DE LIMPEZA 

DATILOGRAFO TEXTOS GRAFICOS 

.--
TOTAL 

• 

ANALISTA DE SISTEMAS 

2 PROGRAKADOR DE COMPUTADOR 

1 
3 

AUXILIAR OPERACIONAL 

DATILOGRAFO 

----r---r---------------
9 

2 

5 

9 



Abril do 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 2 2977 

ANEXO No. XXXIX DA LEI N. DE DE OE 199 

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
-------------------------·--- ------·---

SITUACIIO E~ /92 l QDE l SITUACIIO APOS /92 l iDE I 
: -----------------------+-----+-------------------+--' 
: TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

RELACOES PUBLICAS 

ENGENHEIRO CIVIL 

SECRETARIO EXECUTIVO 

, CONTADOR 

: SOCIOLOGO 
: TRADUTOR/INTERPRETE 
: DESENHISTA/PROJETJSTA 

TECNICO EH ARTES GRAFICAS 

: TECNICO EM MOVEIS E ESGUAORIAS 
: TECHICO EH TELECOHUNICACOES 

: TECNICO EH CONTABILIDADE 

: ASSISTENTE EH ADH!NISTRACAO 

: RECEPCIONISTA 

'' ' 

. . 

13 i PROCURADOR 
: MEDICO 
: MEDICO VETERINARIO 
' ANALISTA DE SISTEMAS 

2 ECONOIIISTA 
ENFERMEIRO 

2 ASSISTENTE SOCIAL 

5 ENGENHEIRO ELETRONICO 
FARHACEUTICO 

: REVISOR OE TEXTO 
: JORNALISTA 
: AGROHOHO 

3 : AUDITOR 
: TECNICO EH HERBARIO 

l TECNICO E~ ELETRONICA 
l 
3 

9 IMPRESSOR 
ENCAOER NA DOR 
PAGINADOR 
ELETRICISTA 

8 , TECN!CO EM EOIF!CACOES 
2 

4 TECNICO EM QUIHICA 

ó8 MOTORISTA 
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 
PROGRAMADOR OE COMPUTADOR 
HECANICO 
AUXILIAR ADHINISTRATIVO 

4 : CARPINTEIRO 
: TEC. EM SUP. DE SIST. COHPUTACIDNAIS 

2 
ó 
2 
3 

2 ' 

I : 
1 : 
1 : 
1 : 
1 : 

2 : 
1 : 

s : 

3 ' 
2 
2 
2 

ii 

4 : 

11 l 
3 : 
< ' " . 
1 : 

u: 

2 : 
2 : 

:-------------------------------+-----+----------------------------------+-----: 
SUBTOTAL 117 : : 117 : 

---------------



2978 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi;o II) Abril de I 993 

ANEXO No. XL DA LEI N. DE DE DE 199 

IFE: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAl DE OURO PRETO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACAD EH 192 : tOE : SITUACAD APOS /92 i tOE i 

:-----------------------------------------+-----+-----------------------------------------+-----1 
ENGENHEIRO CIVIL 

F ARMACEUTICO 

ASSISTENTE TECNICO 

HISTORIADOR 

MOTORISTA 

GUARDA FLORESTAL 

ELETRICISTA 
HESTRE/OFICIO 
ADMINISTRADOR DE EDIFICIOS 

COHTRA-HESTRE/OFICIO 
TECNICO DE LABORATORIO 
TECNICO EH CONTABILIDADE 
ALHOXARIFE 

TECNICO EH HOVEIS E ESQUADRIAS 
TECNICO EH SEG. 00 TRABALHO 

: TECNICO EH SECRETARIADO 
: LAVADEIRA 

: PEDREIRO 
: MARCENEIRO 

: OPERADOR HAQ. CONST. CIVIL 
: PINTOR 

: FUNDIDOR DE HETAL 

: ------------------· 

------------------------------------

I ' ENGENHEIRO METALURGICO I : 

I ANALISTA DE SISTEMAS 

2 BIBLIOTECARIO/OOCUHENTALISTA 

REGENTE 

HECANICO 

I : VIGILANTE 

I : AUXILIAR ADHINISTRATIVO 
3 : 
2 : 

' ' 

I : 

2 

6 

I : TECNICO SUP. SIST. COMPUTACIONAIS 1 
1 
1 

1 : TECNICO EH GEOLOGIA 
1 TECNICO EH EDIFICACOES 

TECNICO EH ELETRDNICA 

2 AUXILIAR DE LABORATORIO 
1 
1 
1 

3 , PORTEIRO 
2 

1 OP, HAt. COPIADORA 
I 

SERVENTE DE L!HPEZA 

--+-----+-----------------· 
: 38 : 

5 

2 

1 ' 

----+---: 
: 31 : 

------------------------------- . 



Abril tle 1993 DlÁR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !1) Sexta--feira 2 2979 

ANEXO No. XLI DA LEI N. OE OE DE 19'1 

IFE: FUNOACAO UHIVERSIOADE FEDERAL OE RORAIKA 

SITUACAO EH /92 · : QDE SITUACAO APOS /92 
:-------- --+---+------------------

: iDE : 
+--: 

: PROFESSOR lo. E 2o. GRAUS 

. ' ' 
. ' ., 

,. 
'. 

26 PROFESSOR AUXILIAR 

''I" 

' 

.. ~ 

,----------------·-----+-- +--·---------------------
TOTAL 26 : 

26 

+--
26 : 



2980 Sexta~fcira 2 DlÁRJO DO CONGRESSO NACJONAL (Seção li) Abril de 1993 

ANEXO No, XLII DA LEI N. DE OE OE 199 

!FE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

SITUACAO EH /92 l QOE l S ITUACAO APOS /92 l QOE I 
:----------- -------+---+-------·---------------+---: 
l SECRETARIO EXECUTIVO 

' TECNICO EK ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

CONTADOR 
COKUHICDLOGO 

ASSISTENTE JURJOICO 
ENGENHEIRO AGRONOKO 
ENGENHEIRO CIVIL 

l ELETRICISTA 

l VIGILANTE 
l TECNICO EK CONTABILIDADE 
' OPERADOR DE COKPUTADOR 

KESTRE 

KECAIIICO 
OPERADOR ESTACAO TRATAMENTO D'AGUA 

REVISOR PROVAS T!POGRAFICAS 
, TECNICO ARTES GRAFICAS 

TECNICO EOUCACAO FISICA 

ATENOEHTE CONSULTORIO 
ATENDEHTE OE EHFERKAGEH 

• 
PORTEIRO 
PEDREIRO 
COSTUREIRO 

, AUXILIAR DE CRECHE 
l AJUSTADOR HECANICO 
l AUXILIAR OE MARCENARIA 

: JARDINEIRO 

l EHCANAOOR 

5 : PROFESSOR AUXILIAR l 
l ARQUITETO 

6 : ANALISTA DE SISTEKAS 
l BIDLDGO 

2 l NUTRICIONISTA 
i 

l FARHACEUTICO 
I : 
1 : 

I : TECHICO EK AGR!KEHSURA 

3 : TELEFONISTA 
2 : 
2 : 
2 : 

i l AUXILIAR DE ENFERKAGEK 
i : 

I TECNICO LABORATORIO 
1 

TECNICO RADIOLOGIA 

5 AUXILIAR OE COZINHA 
9 

3 , AUXILIAR DE LABORATORIO 
2 : 
2 : 
i : 
I : 
1 : 

4 : SERVENTE DE LIKPEZA 

1 l RECEPCIONISTA 

4 : 
I : 

3 : 
3 : 

3 : 

3 : 

9 

2 

2 : 

I : 

14 : 

iii 

:-----------------------+-----------------
TOTAL : 61 I I 61 
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AHEXO No. XLIII DA LEI H. DE OE DE 1'19 

IFE: FUNOACAO UNIVERSIDADE FEDERAL OE VICOSA 
-------------------·--- ·---·-------

SITUACAO EH /92 I QDE I SITUACAO APOS /92 I iDE t 
·---------------------+--·-+-----

ADVOGADO 2 i PROFESSOR AUXILIAR I 42 : 
ARQUITETD 1 i 
ECONOftiSTA ~STICO i i 
ENGENHEIRO CIVIL 2 i 
ENGENHEIRO HECAHICO 2 : 
PEDAGOGO i i 
PROCURADOR I : 
PROGRAKAOOR CULTURAL I 
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 4 
CONTADOR 2 
ASSISTENTE SOCIAL 1 
ADKINISTRADOR 2 
ENGENHEIRO FLORESTAL i 
ENFERMEIRO 1 
FOTOGRAFO 1 
MOTORISTA 5 

: OPERADOR HAQUINA FOTOCOHPOSITORA 1 
: TECNICO OE LABORATORIO 17 : 
: TECNICO EK CONTABILIDADE 15 : 
: AUXILIAR DE AGROPECUARIA 22 o 

: ASSISTENTE EH A~INISTRACAO 33 
: ENCANADOR 3 

i SECRETARIO EXECUTIVO I PROFESSOR ENSINO lo. E 2o. GRAUS 11 : 
: TECNOLOGO I 
: LABORATORISTA 6 
: DESENHISTA/PROJETISTA i 
: ENCADERNADOR I 

: TECNICO EH AGROPECUARIA a ANALISTA OE SISTEMAS a 

ECO~ISTA 2 MEDICO 2 

ELETRICISTA 3 MEDICO VETERINARIO 2 
OIRETOR OE PROD. E PROGRAHACAO 

OPERADOR OE CALDEIRA 2 ZOOTECNISTA 2 : 

AJX. OE VETERINARIA E ZOOTECNIA ARQUIVISTA I i 

i AOHINISTRAOOR ED EDIFICIOS 2 i CIRURGIAO DENTISTA 
+---+-

SUBTOTAL I 147 I 681 



2982 Sexta-(eira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Abril dC 199:.3 

ANEXO Ho. XLIII DA LEI H. DE DE DE 199 

IFE: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 

SITUACAO EH /92 : QDE : SITUACAO APOS /92 : QDE I 
:-----------------------------------------+-----+-----------------------------------------+-----1 
: CONTRAIIESTRE 

KECANICO 

TECNICO EH HECANICA 
HESTRE/OFICIO 

TECNICO EH REF. E AR CONDICIONADO 

, CONTINUO 
I CELEIRO 
I AUXILIAR EH METEOROLOGIA 

: MARCENEIRO 
: FORJADOR DE HETAIS 

SERVENTE DE OBRAS 
PINTOR 
TELEFONISTA 
PEDREIRO 
OPERADOR HAQ, AGRICOLAS 
OPERADOR HAQ. LAVANDERIA 
OPERADOR HAQ, TERRAPLANAGEM 

, JARDINEIRO 

PORTEIRO 

RECEPCIONISTA 
VESTIARISTA 

COPEIRO 
I AUXILIAR OPERACIONAL 

8 HISTORIADOR 
BIBLIOTECARIO 
JORNALISTA 
NUTRICIONISTA 

3 CINEGRAFISTA 
LOCUTOR 

OPERADOR DE HESA DE CORTE 
3 ' 

3 I VIDREIRO 
I EDITOR DE VIDEO-TAPE 

13 I VIGILANTE 
1 I 
1 : 

1 : OPERADOR DE COMPUTADOR 
! : 

4 AUXILIAR ADHINISTRATIVO 
4 
I 
6 
4 
1 
1 ' 
3 : 

2 I SERVENTE DE LIMPEZA 

1 I CONTINUO 
2 I 

2 I AUXILIAR DE LABORATORIO 
2 I 

1 : 
~ : 
1 I 
2 I 

1 I 
2 I 

4 

! 
2 

15 

21 

24 : 

2 

31 

:-----------------------------------------+-----+----------------------------- +-----, 
: SUBTOTAL I 68 : l 68 : 

:-----------------------------------------+-----+-----------------------------------------+-----1 
TOTAL I 2!5 I I 136 I 
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ANEXO No, XLIV DA LEI H. OE OE OE 1~ 

IFE: FUNDACAD UNIVERSIDADE FEDERAL 00 ACRE 
----------------------------- -------·-----------------------~ 

SITUACAO EM /92 : QOE : SITUACAO AI'OS /92 l iDE : 
: --------------------------+----+------------------------------+---: 
: ADVOGADO 3 : PROFESSOR AUXILIAR 1 1t i 
: TECHICO EH ASSUNTOS EDUCACIDUAIS 2 : PROF. OE !o • 2o GRAUS 2 
: ECDNOIHSTA 2 : 
: ASSIS. EH ADMIHISTRACAO 7 : 

: TECHICO EM EDIFICACOES 

: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
: ASSISTENTE DE ALUNO 

: PORTEIRO 
: PEDREIRO 

. ' ' 

! : TECHICO EM LABORATORIO 

3 : PROGRAMADOR OE COMPUTADOR 
! : PROF. DE !o e 2o GRAUS 

SERVENTE 
: HATEIRO 

2 : 

2 
i 

~----------------------- ·--+----+ ---------------------+--: 
TOTAL 21 : 19 I 

--------------------·-----
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ANEXO No. XLU DA LEI H. DE DE DE 19'1 

!FEl FUHDACAD UHIUERSIDAOE FEDERAL DE SAO CARLOS 

SITUACAO EH /92 : QOE : SITUACAD APOS 192 t iDE : 
l---------- ------------~·---~ ------------------~---
: ADMINISTRADOR 
: TECNICO MECAHICA 

TECNICO AGROPECUARIA 
TECHICO EH CONTABILIDADE 
TECNICO EK MOVEIS ESiUAOIIAS 

TECNICO AGROPECUARIA 

: MESTRE DE OBRAS 

: MOTORISTA 

RECEPCIONISTA 

APONTADOR 
AUXILIAR AGROPECUARIA 
OOBRADOI 
OP. HAi. CONSTRUCAO CIVIL 

SERRALHEIRO 

CARPINTEIRO 

OP. DE CAIXA 
: PINTOR 
: JARDINEIRO 

: COPEIRO 
. 

: ADK. EDIFICIO 
:-----------

SUB-TOTAI. 

4 PROFESSOR AUXILIAR ! 
1 
1 
2 
3 

3 ' ENGENHERIO CIUIL 
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 
MOTORISTA 

2 PROGRAKADDR CULTURAL 
IICDICO 

PROCURADOR 

2 ASSISTENTEE SOCIAL 
TECNICO EDUCACAO FI~JCA 

2 • 
1 : 
2 : 

VIGILANTE 

11 I TECNICO EH ELETRONICA 
I TECNICO EH TELEFONIA 
: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
: AUXILIAR ADHINISTRATIVO 
: AUXILIAR OEE CRECE 
: AUXILIAR DE LACTARIO 

1 I AUXILIAR RURAL 

S I ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
1 I ENGENHEIRO 
3 : 

1 : HECANICO 

1 : JORNALISTA 

111 

1 
1 

6 : 

1 : 
I I 
1 : 
6 : 
1 : 
1 : 

1 : 

8 
1 

·-----+-·--~-----------------------r--
I 48 : 48 : 
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AHEXO No. XLV DA LEI N. DE DE DE 199 

!FEl FUHOIICAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAD CARLOS 
--------------------------------------

SITUACAD EM /92 i QDE I SITUACAD APOS /92 : iDE : 
:----------------------·-+----+---- --------·--+--
l GARCON 

l PEDREIRO 
l AUXILIAR OPERACIONAL 

l TECHICO EH CONTABILIDADE 

l ALMOXAR IFE 
l OP. OE MAQUINAS AGRICOLA 
l AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
l LABORATORISTA 

l JARDINEIRO 
PEDREIRO 
TELEFONISTA 
SERVENTE 

TEC. ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

TEC. LABORATORIO 

ELETRICISTA 

ENG. DO TRABALHO 

SERVENTE OE OBRAS 

AUX. OE COZINHA 

6 : TEC. LABORATORIO 1 l 
l AUXILIAR OPERACIONAL 1 l 

SERVENTE OE LIMPEZA 3 i 
SALVA-l/IDAS 1 l 

3 OPERADOR OE COMPUTADOR 2 l 
2 SERVENTE OE LIMPEZA 3 l 

1 , TECNICO SEGURANCA 00 TRABALHO 

! l ASSISTENTE ADM. 
! ' TECHICO EDUCACAO FISICA 
3 AUXILIAR OE COZINHA 
! 

VIGILANTE 
2 CONTINUO 
1 , ASSISTENTE EH ADHINISTRACAO 
3 : 

2 l ARQUITETO 
l ENGENHEIRO ELETRONICD 

1 ' TEC. ENFERMAGEM 

ATENOEHTE CONS. DENTARIO 

ASSISTENTE SOCIAL 

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 

1 AUX. LABORATORIO 

' ' 

1 : 

4 : 
! : 
! : 

s : 
! : 
1 : 

1 : 

1 : 

~--· -------------------+----+-------------- -----+----: 
SUB-TOTAL l 32 l ~ 32 ~ 

:--------------------+----+-------------------+--
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ANEXO No. XLV DA LEI N. OE OE DE 199 

IFE: fUHI)jiCA(J UHIVERSIDAOE FEDERAL DE SAO CARLOS 

SITUACAO EH /92 : QDE ~ SITUACAO APOS /92 : QDE 1 

I TECHICO EH COIIT A8 ILIDADE 1 l TECNICO EH SEG.DO TRABALHO 1 
I OP. HMIIINA A6RICOLA 1 ASSISTENTE ADHINISTRATIVO 1 
I JARDINEIRO 1 VIGILANTE ! 

PEDREIRO 1 . VIGILAHTE ! 
PEDREIRO ! SERVENTE DE LIHPEZA ! ' 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 ASSISTENTE ADHINISTRATIVO 1 : 
TECHICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS 1 ARQUITETO 1 : 
GARCON 1 SALVA-VIDAS 1 : 
AUXILIAR ADHINISTRATIVO 1 I TECHICO EH EDUCACAO FISICA 1 ' 
TECNICO EH AGROPECUARIA 1 I MOTORISTA 1 
TELEFONISTA 1 l VIGILANTE 1 
TECNICO EH ASS:'HTOS EDUCACIONAIS 1 : ENGENHEIRO E1ETRONICO 1 
TECNICO EH LA80RATORIO 1 l TECNICO EH ENFERHAGEII 1 
AUXILIAR OPERACIONAL 1 l SERVENTE DE LIMPEZA 1 
SERRALHEIRO 1 I AUXILIAR DE LACTARIO 1 
ELETRICISTA 1 l ATENDENTE OE CONSULTORIO DENTARIO 1 
TECNICO EH AGROI'ECUAR IA 1 l VIGILANTE 1 ' 
AUXILIAR OPERACIONAL 1 ' SERVENTE DE LIHPEZA 1 : 
SERVENTE DE LII'IEZA 1 VIGILANTE ! : 

, OPERMOII DE CAIXA ! ENFERHEIRO ! 
l SERVENlE DE LIHPEZA 1 CONTINUO ! 
l AUXILIAR ACftiHISTRATIVO 1 AUXILIAR DE COZINHA ! 
: ENGENHEIRO 00 TRABALHO 1 ASSISTENTE SOCIAL 1 
: SERVENTE OE OBRAS 1 PROGRAIIAOOR DE COIU'UTADOR 1 
: SERVENTE OE LIHPEZA 1 , PROGRAHADOR DE CDHPUTAOOR 1 
: LABORATORISTA 1 : ASSISTENTE ADHIHISTRATIVO 1 
: ALHOXARIFE 1 l ASSISTENTE ADHINISTRATIVO 1 
: AUXILIAR OE COZINHA 1 l AUXILIAR OE LABORATDRIO 1 
l PEDREIRO 1 : ASSISTENTE ADHINISTRATIVD 1 

,---- -+---
SUB-TOTAL 29 ' 29 ' ' ' 

:- -----
TOTAL ' 119 ' ' 119 I 

' ' ' 
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MENSAGEM N' 919, DE f8 DE DEZEMBRO DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição 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 "Auto
riza a transformação de cargos vagos no âmbito das_ Institui
ções Federais de Ensino, abrangidas pela Lei n' 7.596, de 
10 de abril de 1987". 

Brasília, 18 de dezembro de 1992. -Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N> 312, OE 16 DE DEZEM
BRO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO: 

Excelentíssimo -Senhor Presídente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência 

pr-oposta de projeto de lei que dispõe sobre a transformação 
de cargos vagos no âmbito cl!ls Instituições Federais de Ensirio 
Superior - IFES, abrangidas pela Lei n' 7.596; de 10 de 
abril de 1987. 

o- Ministério da Educação tem acompanhado as dificul· 
dades enfrentadas pelas instituições, decorrentes das perdas 
de significativo contingente de servidores docentes e técnico
adrniriiStr3fivos, ocorridas, sobretudo, nos últimos anos. Co
mo agravante, acrescente-se que as projeções de pessoal para 
atender aos novos encargos acadêmicos não têm sido efetiva
das simultaneamente a este processo. 

A edição sucessiva de dispositivos legais objetivando a 
contenção do gasto público, principalmente no que tange à 
contratação de pessoal a qualquer título, provocou uma sensí
vel redução dos quadros de pessoal das IFES, dificultando, 
até mesmo, a manutenção dos serviços essenciais ao seu fun-
cionamento. -

Por outro lado, a promulgação da Lei n<.> 8.112, de 11 
cje dezembro de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Unico para todos os Servidores Públicos Civis da União, oca
sionou um grande número de aposentadorias, cujas vagas, 
de conformidade com a legislação -vigente, só poderão ser 
providas com categorias funcionais de idêntica denominação. 

As instituições, CÕnscienteS da gravidade da conjuntura 
económica do País, têm procurado, na medida do possível, 
superar os problemas e as limitações provenientes da falta 
de pessoal, I:,edistribuindo os encargos entre os servidores em 
exercício-com prejuízo, na maioria das vezes, de sua eficiên
cia-, evitando descontinuidade, indesejáveis em suas atribui
çõ~s. 

Diante desta circunstância, e após entendimentos manti
dos com a Secretaria da Administração Federal, submeto o 
assunto à apreciação de Vossa Excelência, solicitando apro
vação do processo de transformação de cargos proposto pelas 
IFES, co-nforme dispõe o art. 48, inciso X, da Constituição 
Federal, e em consonância com o que determina o art. 45, 
§ 1', da Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992. A transformação 
de cargos ora pretendida, resultante de vacâncias por aposen
tadoria, morte ou exoneração, não está relacionada a qualquer 
cargo vago sem utilização nas IFES-. Muito ao cont!'áriO: adap
ta as vagas ocorridas a categorias mais adequadas às necessi
dades institucionaiS, sem-- que tal medida ocasione aumento 
de quantitativo físico em seus quadros, bem como de reper-
cussão financeira. - - -

Pelas razões expostas, e confiantes na compreensão de 
Vossa Excelência, encareço especial acolhida ao assunto, 

Respeitosamente, Murílio A velar Hingel - Ministro da 
Educação e do Desporto. 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 312, 

DE 16 DEZEMBRO DE 1992 

I. Síntese do Problema ou Situação que ReClama Provi-
dências 

Em face da perda de significàtiVo constiiigente de servi-
dores docentes e técnico-administrativos, em virtude de gran
de número de aposentadorias. impõe-Se -a transformação de 
cargos vagos no âmbito das Instituições Federais de Ensino 
Superior, de modo a atender aos serviços essenciais de funcio
namento. 

2. Solu~ões e Providências Contidas- no Ato Normativo 
ou na medicina proposta 

A minuta de projeto de lei propõe a transformação dos 
cargos vagos existentes, qualitativa e quantitativamente, de 
acordo com seus anexos. 

3. Alternativas Existentes às Medidas ou A tos Propostos 

Dada a especific.idade da mat~ria, inexiste outro projeto 
do Poder Executivo ou em trâmite no Poder Legislativo, com 
a ressalva de que o Ministério da Educação e do Desporto 
e o Ministério do Trabalho e da Administração encaminharam 
proposta de projeto de lei sobre o assuntO através da Expo
sição de Motivos Conjunta n>? 15 de 31-:8-92, abrangendo vagas 
para transformação de cargos, diStintas daquelas de que trata 
a presente exposição. 

Quando às outras possibilidades de resolução, os meca
niSmos previstos para preencher as lacunas de pessoal (redistri
buição e cedência, entre outras) àpenas têm caráter paliativo. 
contribuin~o. ainda. mais, para a deficiênéia, 

4. Custos 

As despensas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
à cOnta dos recursos orçamentários próprios de _cada Institui
ção Federal de Ensino, 

S. Razões que Justificam a Urgência 

Urge a vigência imediata, uma vez que, em face da defi
ciência retromencionada, as IFES apresentam seu funciona
mento debilitado, prejudicando o ensino ali millistr~do. 

6. impactO sobre o meio ambiente 
Não ocasionará _impacto sobre o meio-ambiente. 

7. Sintese do Parecer do Órgão Jurídico 
A minuta de projeto de lei encontra-se em conformidade 

com o disposto-no artigo 48, inciso X da Constituição Federal, 
e com o que determina o art. 45, § 19 , da Lei n9 8.447, de 
21 de julho de 1992. Parecer assinado por Joana D'arc Gurgel 
Fereiia Rodrigues, Assintente Jurídico do MEC. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 7 .596, DE lO DE ABRIL DE 1987 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n~ 200, de 25 
de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-Lei n~> 

900, de 29 de setembro de 1969, pelo Decreto-Lei n"' 
2.299, de 21 de novembro de 1986, e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 19 O Decreto-Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 
1967, alterado pelo Decreto-Lei n9 900, de 29 de setembro 
de 1969, e pelo Decreto-Lei n' 2.299, de 21 de novembro 
de 1986, passa a vigorar com as seguintes al~erações: 

I-o inciso Il do art. 49 ficaaCreScido da seguin
tealínea d, passando o atual § 1 o a parágrafo único, 
na forma abaixo: 

"Art. 49 ·······••••••••••·············· ·~····-'•·H·~······· 
II-····························'·······-····""-«"······· 
d) fundações púb6cas. 

Parágrafo único. As entidades compreendidas na 
Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em 
cuja área de competência estiver enquadrada sua prin
cipal atividade." 

II -o art. 59 fica acrescido de um inciso e um 
parágrafo, a serein münerados, respectivamente, corno 
inciso IV e § 3"', na forma abaixo: 

"Art. 59 

IV- Fundação Pública - a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lu
crativos, criada em virtude de autorizaçãolegislativa, 
para o desenvolvimento de atividades que não exijam 
execução por órgãos ou entidades de direito público, 
com autonomia adminístrativa, patiiiitônio·pró-p-rio gé
rido pelos respectivos órgãos de direção, e funciona
mento custeado por recursos da União e de outras 
fontes. 

§ 3~' As entidades de que trata_ o intisó IV deste 
artigo adquirem personalidade jurídica corif a -inscrição 
da escritura pública de sua constituição no Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as 
demais disposições do Código Civil concernentes às 
fundações." 

Art. 2Y São classificadas como fundações públicas as 
fundações que passaram a integrar a Administração Federal 
Indireta, por força do disposto no § 2' do art. 4' do Decreto-Lei 
n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n~" 2.299, de 21 de novembro de 1986. 

Art. 3~' As universidades e demais instituições federais 
de ensino superior; estrutUradas sob a forma de autarquia 
ou de fundação pública, terão um Plano Único de Classificação 
e Retribuição de Cargos e Empregos para o pessoal docente 
e para os servidores técnicos e administrativos, aprovado, 
em regulamento, pelo Poder Executivo-,- assegurada a obser
vância do princípio da isonomia salarial e a uniformidade 
de critérios tanto para ingresso_ mediante concurso público 
de provas, ou de provas e títulos, quanto para a promoção 

e ascensão funcional, com valorização do desempenho e da 
titulação do servidor. 

§ I' Integrarão o Plano Único de Classificação e Retri
buição de Cargos ~ ~mpregos previsto nest~ artigo: 

a) os cargos efetívos e empfegos- permanentes, es
truturados em sistema de carreira, de acordo com a 
natureza, grau de complexidade e responsabilidade das 
respectivas atividades e as qualificações exigidas para 
o seu desempenho; 

b) as funções de confiança, compreendendo ativi
dades de direção, chefia e assessoramento. 

§ 2~' O Poder Executivo estabelecerá no regulamento 
mencionado no caput deste artigo, os· -crité-rios de reclassi
ficação das funções de confiança, de transposição dos cargos 
efetivOs e empregOs permanentes iiltegi'antes doa atuais planos 
de classificação de cargos e empregos, bem como os desenqua
dramentQ dos respectivos ocupantes, pertencentes às institui
ções federais de ensino superior ali referidas, para efeito de 
inclusão _no_ Plano Único de Classificação e· Retribuição_ de 
Cargos e_ Enipregos. -

§ 3~' Os atuais servidores das autarquias federais de ensi
no superior, regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União serão incluídos no Plano Único de Classificação 
e Retribuição de Cargos e Empregos, sem prejuízo de sua 
permanência no respectiVO regime jtiiídico, aplicando-se-lhes 
o disposto no § 49 deste artigo: 

§ 49 A partir do enquadramento do servidor no Plano 
Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, 
cessará a percepção de qualquer retribuição nele não expressa
mente prevista. 

,_ § 59 O disposto neste artigO -e se·guíil~es 3.plica-se ·aos 
Centros Federais de Educação Tecnológica e aos estabele
cimentos de ensino de 19 e 2~' graus, subordinados ou vincu
lados ao MinistériO da Educação. 

Art. 49 A data-base e demais critérios para oS reajuSta
mentos de vencimentos e salários dos servidores das entidades 
a que se refere o art. 39 desta lei serão os estabele_cidos para 
as instituições federais de ensino superior, estruturadas sob 
a forma de fundação. 

· Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste arti
"gó-não se aplicarão aos_servidores das autarquias de ensino 
superior, incluídos no Plano Único de Oassificaçãó e Retri
buição de Cargos_e Empregos, os aumentos ou reajustamentos 
de vencimentos e salários concedidos aos servidores da Admi
nistração Federal. 

Art. 5' Observado o disposto no caput do art. 3', io 
ftne, desta lei, os requisitos e normas sobre ingresso de pessoal 
nos empregos do Plano Único de Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos, bem como sobre transferência ou 
movimentação, promoção e ascensão dos servidores nele in
cluídos serão fixados no regulamento a que se refere o mesmo 
artigo. 

Art. 6~' Não haverá, para qualquer efeito, equivalência 
ou correlação entre os cargos, níveis salariais e demais vanta
gens do Plano Único _de Classificação e Retribuição de Cargos 
e Empregos de que trata esta lei, e os cargos, emprego~, 
·classes e referênciaS salariais dos atuais planos de classificação 
e retribuição de cargos e empregos dos órgãos e entidades 
da Administração Federal. 

Parágrafo únicO: Os professores colaboradores das Uni
versidades Fundacionais ·que tenham se habilitado através de 
processo seletivo de provas e títulos para ingresso na Institui-
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ção fi~ enquadrados na Carreira do_ Magistério Superior, 
obedecidos os graus de suas respectivas titulações:_ _ 

Art. 79 No prazo de 90 (noventa) dias. contados da 
vigência desta lei, o MinistériO da Educação, em conjunto 
com a Secretária de Administração Pública da· Presidência 
da Repúbli~a~ adotará as providências necessárias à aprovação 
do Plano Umco de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos de que trata o art, _39 desta lei. 

Art. 89 O enquadramento de servidore_s no Plano Único 
de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos produ
zirá efeitos financeiros a partir de 1~> de abril do corrente 
ano. 

_ Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçao. 

Art. 10. Revogam-se os §§ 2• e 3• do art. 4• do Decre
to-Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, nele incluídos pelo 
Decreto-Lei n9 2.299, de 21 de novembro de 1986, bem como 
o art. 29 do Decreto-Lei n" 900, de 29 de setembro de 1969 
e demais disposições em contrário. • 

Brasilia, 10 de abril de 1987; 166• ~da Independência e 
99• da República. - JOSÉ SARNEY - Jorge Bornhausen 
- Aluízio Alves. 

(À Comissiio de ConStituição; Justiça e Ciaâdirriitl.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 46. DE 1993 
(N' 2.347/91, na Casa de origem) 

Altera o art. 83 da Lei n• 7.210, de 11 de julho 
de 1984 - Lei de Execução Penal. 

O Congresso_ NaCional decreta: 
Art. I' O art. 83, da Lei n• 7.210, de 11 de julho de 

1984- Lei de Execução Penal, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 83. ··--·····-·--······-········-·-·····--··········· 
§ 1» Haverá iiistãlação destinada a estágio de es

tudantes universitários. 
§ 29 Os .estabelecimentos penais destinados a 

mulheres serão dotados de berçário, onde as conde
nadas possam amamentar seus filhos." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na, data de sua publi
cação. 

Art . .3" Revogam-se as disposiçõeS eril cciili:fário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7 .210, DE 11 DE JULHO DE 1984 

Institui a Lei de Execução Peoal. ................................ :rrrui.:ü'iv ............................... . 
Dos Estabelecimentos PenaJs 

CAPÍTULO 1 
Disposições Gerais 

Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natu
reza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços 
destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação 
e prática esportiva. · 

Parágrafo tín1co·.--··Haverá instalação destinada a estágic 
de estudantes universitários. · · 
.......................................................................... ~ ....... .. 
• • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • •.• •.• .. • u ··-----·- -·· ...... ~ •••• ------·---·. -~·-···- • 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 47, DE !993 

(N' 2.522189, na Casa de origem) 
Dispõe sobre a destinação de entorpecentes apreen-

didos. ··· · 

· O COrigresso Nacional decreta: 
Art. 19 As drogas entorpecentes ou psicotrópicas apreen

didas - uma vez que tenham utilidade terapêutica - serão 
entregues à Central de Medicamentos - CEME, para uso 
farmacêutico e/ou industrial, sem nenhum ônus para a referida 
instituição. 

Art. 2~ A Central de Medicamentos- CEME, dará des
tinação a tais produtos de acordo com a sua utilidade terapêu· 
tica, dentro das normas de controle já estabelecidas para os 
medicamentos dispensados em hospitais e vendidos nas farmá-
cias e listados. como tais (psicotrópicos). - -· 

Art. 3~> Caso o produto não esteja enquadrado na Relação 
de Medicamentos Essenciais- RENAME, da Cerne, ele po
derá ser vendido às farmácias comerciais dentro das normas 
dos produtos controlados. 

Art. 4~ As drogas ilegais, listadas como tal nos _órgãos 
competentes nacionais e internacionais, serão destruídas, res
guarda~do·se as quantidades necessárias às provas legais, con
forme prevê a Lei n" 6368, de 21 de outubro de 1976 (Lei 
Antitóxicos). 

Art. 59 As escolas e instituições de pesquisas da área 
de saúde poderão requisitar aos órgãos competentes quanti
dades especificadas das drogas apreendidas para finalidade 
de estudos e pesquisas, justificando a sua destinação . 

. Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

(A ComisSão de CcinStitU"ição, Justiça e Cidadâilia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 48, de 1993 

(N• 3.489/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera dispositivo da Lei n~ 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências". 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 57 da Lei n• 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com 

a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condJ.ç.ã.o 
económica do fornecedor, será aplicada mediante procedi· 
mente administrativo, reVertendo para o Fundo de que trata 
a Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis 
à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de prote
ção ao consumidor nos demais casos." 

Art. zo O. Poder Executivo dentro de quarenta e cinco 
dias, contados da vigência desta Í.ei, regulamentará o procedi
mento de aplicação das sanções administrativas previstas no 
Capítulo VII, do Título I, da Lei n• 8.078, de 11 de setembro 
de 1990. ~ 

Art. 3~' O Poder Executivo atualizará periodicamente o 
v~l9r .da pena de multa, respeitando os parâmetros vigentes 

... à ~poca da promulgação da Lei n• 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 . 

Art. 4,. Esta l~i entra em ·Vigor na data de sua publicação. 
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MENSAGEM N' 24, DE 1993 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 64, § 1", da Constituição Federal, 

submeto_à elevada deliberação de Vossas Excelências, acom~ 
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
~s.tado da J~stiça, o texto do projeto de lei que "Altera dispo~ 
Sltlvo da Le1 n" 8.078, de l1 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências". 

Brasllia, II de janeiro de 1993. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 544/Mf, DE 22 DE DE
ZEMBRO DE 1992, 

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTI
ÇA: 

Excelentíssimo Senhor Vice~Presidente da República, no 
exercício do cargo de Presidente da República, 

Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Exce
lência o incluso projeto de lei, que dispõe sobre alterações 
do art. 57 da Lei n" 8.078, de l1 de setembro de 1990 -
Código de DcfCsa do Consumidor. 

A citada lei representa um expressivo avanço no discipli
namento das eleições de consumo, porquanfo esteiada em 
princípios que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor 
e estabelece o comprometimento do Estado em desenvolver 
ações no sentido de proteger o consumidor. 

Decorridos dois anos de sua edição, o Código de Defesa 
do Consumidor tem se mostrado ineficiente no combate às 
práticas mercantis abusivas, tendo cm vista a ausência da regu
lamentação das sanções administrativas insertas em seu CapíhifoVIf .. --- -- . --- -- ---

Consoante dispõe o inciso IV, do art. 84, da Carta Magna 
vigente, caberia ao Executivo prõceder, mediante decreto, 
à necessária regulamentação. Entretanto, o legislador ordi
nário afastou esta possibilidade no que diz respeito à pena 
de multa ao vincular sua aplicabilidade a "Procedimento Ad
ministrativo nos Termos da Lei", conforme preleciona o art. 
57 do Código de Defesa do Consumidor. 

Quis portanto o legislador que o procedimento adminis
trativo para aplicação da "multa" fosse definido por lei, de 
igual hierarquia ao próprio Código de Defesa do Consumidor, 
fenômeno não extensivo às demais sanções identificadas nos 
incisos de II a XII, do art. 56 do mencionado diploma legaL 

Porém, promover o disciplinamento das sanções adminis
trativas imposta pelo art. 56 da Lei n"' 8.078/90, através de 
mecanismos diversos (lei para as multas e ~decreto para as 
demais sanções), não me parece o caminho recomendável. 

Destarte, proceder uma alteração redacional no art. 57, 
compatibilizando a aplicação de pena de multa às demais san
ções contidas no art. _56, cuja regulamentação o Código, em 
seus artigos 58 e 59, remete para o Chefe do Poder Executivo 
já que nenhuma restrição é argüida, apresenta-se cofio a alter
nativa mais acertada. 

Dentro desta ótica, tomo a liberdade de sugerir a seguinte 
redação para o art. 57, da Lei n" 8.078/90: 

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo 
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e 
a condição económica do fornecedor,_ será aplicada me
diante procedimento administrativo; revcrie'ndO para 
o Fundo de que trata a Lei n' 7.347, de 24 de julho 
de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 
estaduais ou munídp3.ís ilõs -ae-mã.iSCasOs. '' 

Impede esclarecer que nas alterações sugeridas insere 
se os seguintes objetivos: 

1. com a exclusão da expressão "nos termos da lei" 
pretende-se dar à multa tratamento igualitário às demais san
ções administrativas definidas no ·art. 56 do Código de Defesa 
do Consumidor, além de revitalizar o poder regulamentador 
do Chefe do Executivo, originário da Constituição Federal; 

2. Com a -substituição da expressão "s-endo a infração 
_ ou dano de âmbito p_acional" pela expreª-s~o •_'os valor~s cabí

veis à União", busca-se adequar o novo texto âs reais intenções 
do legislador, uma vez que a redação original pode remeter 
o intérprete para o entendimento de que, nas relações de 
consumo, haverá infração federal e estadual, o que não corres
pc~mde à realidade. 

O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federaL 
Por conseguinte, as infrações cometidas contra suas regras 
terão, da mesma forma, carátei' federal. Portanto, caberá ao 
decreto regulamentador disciplinar a aplicabilidade das san-

- ções administrativas ali previstas; 

-3..-- Com a inclusão da palavra "municipais" busca~se as-
segurar a efetiva participação dos Municípios nos valores arre
cadadores; em decorrência da aplicação da multas. 

Esta imperiosa providência tem como objetivo estimular 
a participação dos Municípios~ sem os quais a sedimentação 
do Sistema Nacioanal de Defesa do Consumidor ~SNDC 
será ~mpraticável. 

lsto posto, estou convencido de que a medida sugerida 
ensejará a imediata solução do problema, razão pela qual 
solicito a Vossa Excelência o encamínhamento da presente 
prOpC?~ta ao Congresso Nacional, em_ caráter de urgênci{l. 

Respeitosamente, Maurício corrêa, Ministro de- EstadO 
da Justiça. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. 

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso.Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 

CAPÍTULO VII 

Das Sanções Administrativas 

Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com 
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 
económica do fornecedor, será aplicada mediante procedi
mento administrativo nos termos da lei, revertendo para o 
Fundo de que trata a Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985, 
sendo a infração ou dano de âmbito nacional, ou para os 
fundos estaduais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo úniCo. A multa será em montante nunca infe
rior a trezentas e não superior a três milhões de vezes o valor 
do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente 
que venha substituí-lo. 

. (A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.). 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 49, DE 1993 

(N• 3. 671, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República). 
'I' . _.,' '· ': . -

Dispõe sobre _antecipaç~!} de rç-aj~.I~te de v_enci~en
tos e de soJdQs. dos senridores civ~ _e __ D.tmt~res d«? Poder 
ExecutivQ. __ .·· _ _ __ 

O~CóngressCiNacioQal.decret?: . . .. , _ .. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -O Expediente 
lido va:i à publicação. 

Sobre a mesa, redações finais que serão lidas pelo Sr. 
1 ~ Secretário. 
São lidas as seguintes 

PARECER N• 78, DE 1993 
(Da Comissão Difetora) 

Redação final do Projeto de Resolução no 16, de 
1993, Art. 1"' Fici cónCeõido aos servidores c_ivis e militares 

do Poder Executivo Federal da adm~nistraçãO cttreta~ áut~r
quica e_ fundacional._Qçm como dos extintos_ territórios, a Partir A ComissãO Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de 1~ de março de l993,-a··.anteçipãi;ão· de ·reajUSte de 33% -de Resolução 0 oe 16. de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
( trinta e três poi"cerito) ii:tcidente·s·sobrc os vencimeritos, sol- cipal de Toledo_ PR, 3 contratar operação de crédito junto 
dos e demaís r'etribulÇões; a ser ·oompensada por ocasiãO ·da ao Banco do Estado dq Paraná S.A. _ BANESTADO, com 
implantação da política de reajuste de venciinentos e soldos recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano_-
doo servidores públicos federais. . FDU, no valor de Cr$5.500.000.000,00 (cinco bilhões e qui-

Art. 2~ O disposto nesta Lei_ aplica-se aos proventos- nhentos milhões de cruzeiros). 
da i?atiVidad~ e às pens?~s dec?:Jentes do t41ecimento de Sala de Reuniões da Comissão_, 1 o de abril de 1993. _ 
servtdor público federal ctvd e mthtar. _. _ , Chagas Rodrigues, Presidente _ Nabor Junior, Relator -

Art. 39 As despesas dec?rrentcs ?est~ Le1 corrcrao a ~· Levy Dias_ Júnia Marise. 
conta das dotações orç~meQtá.XtflS própnas. 

Art. 4'-' _ Es_ta' lei:_~ entJ~ ·é_fii. -~~gOr ,ria ,<;lilta ?,e .. sua publi-
cação. _ -- - , 
Mensagem n• 158 

Senhores Membros do CoilgtÇsso_·N~doD~l. 
Nos _termos do artigp 6! da Con~tit~içãó Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, acO~parihado 
de Exposição de Motivos dos Sen,ho_Ses Ministros de Estado 
da Fazenda, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 
das Secretarias da Administração F:ederal e Planejame:nto e 
Coordenação da Presidência da Repúblka, o textO_ do projeto 
de lei que "Dispõe ·sobre antecipação de reajuste de _venci
mentos e.de soldos_dos s.e.rvido-çe.s~civis _e mjlitares dp Poder 
Executivo. · 

Brasflia, 31 de março de 1993. --Itamar Franco.-
E.M. Conjunta n' /MF/EMFA/SAF/SEPLAN 

Brasma, de de 1992. 
Excelentíssünõ _SCnho.r; Presidel)te da ~epública._ 
Temos a honra de submeter à consideração de \'OS~a fu;:ce

lência- ó presente projeto-'de lei, -dispo'rido sobre antecipação 
de reajuste de vencimentos e de soldos dos servidores civis 
e militares do Poder Executivo. 1 ·; • -._,-.c~ _ . 

2. A medida prevê reajuste geral de 33% (trint<:l.e três 
por cento) incidente sobre os valores dos vencimentos, soldos 
e demais retribuições dos servidores_, com objetivo de re_cupe-
rar o poder aquisitivo dos mesmos. _ 

3. Cabe ainda lembrar que o percentual ora proposto 
será compensado por ocasião da implantação da política de 
reajustes de vencimentos e soldos dos servidor~~ civ!s e milita
res da administração pública federal. 

4. , Observando~:;e o preceito --constituciooa! •. a ,al).teci
pação Proposta incidirá também sobre os proventos de inativi
dade e pensões decorrentes de.faleç:imento de_~ervid9r~s civis 
e militares. 

Respeitosamente.- Eliseu Resende, MinistrO- de Estado 
da Fazenda - General-de-Exército - Antônio Luiz Rocha 
Veneu, Ministro de Estado - Chefe.-."4o :Es~ado-Maior das · 
Forças Armadas - Luiza Erundina de_ Sousa, Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria da_Administração Federal da Pre
sidência ·da República - Veda Rorato Crusius - MiniStro 
de Estado-Chefe da Secretaria de Planejamento e Coorde
nação da Presidência da República. 

(À ComissãO de-Assuntos Económicos.) 

ANEXO AO PARECER N' 78, DE 1993. 
RedaÇão final do Projeto de Resolução n" 16, de 

1993. 

Fâço saber _que o Senado Federal aprovou, e eu, 
---------, Presidente, nos termos do art. 48, 
item 28, ao R.egüllento lrite"rnQ, promulgo a~eguinte 

RESOLUÇÃO N' ' !)E 1993 
Autofiza a Prefeitura Municipal de Toledo - PR 

a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Paraná S.A. - BANESTADO, com recursos do 
Fundo Estadual de Deseõ.VõiViin-ento Urbano - FDU, 
no valor de Cr$5.500.000.000,00 (cinco bilhões e qui
nhentos mflhões de cruzeiros). 

O Senãdo Feder3.1 resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipafde Tõledo --PR~cnos-

termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, auto· 
rizada a c-on-traTãt ·ope--r-ação de crédito no valor de 
Cr$5.500.000.000,00 ( cincó bilhões-e quinhentos milhões de _ 
cruzeiros), junto a·o Banco do Estado do Paraná S. A~- BA-
NESTADO. _ - _ 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo inte
gram o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urban_o ~ FDU 
e o financiamento objetiva a execuçãO de obras de mfra-es
trutura no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Urbano- PEDU- - - ---

Art.- 29 A operação de crédito ora autoriza-da terá as 
seguintes _características: - ' ' - -- <- - -

a) valor pretendido: Cr$5.500.000.000;00 (cinco bilhões 
e quinhentos milhões de cruzeiros), atualizadq pela Taxa Refe
rencial; 

b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses; 
c) juros: 12% ao ano~ 
d) índice de atualização inónetária: variação de !R; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
f) condições- de pagamento: - -- -
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais. 

vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação; 
- dos juros: em parcelas mensais. 
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Art. 3~> O prazo máximo para o exercício da presente 
autorização é de duzentos e setenta dias a contar da sua pubJi
cação. 

Art. 4'-' Esta Resolução entra em viSor--Da data de sua 
publicação. 

PARECER N• 79, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 17, de 
1993. 

A Comissão Díret6ra apresenta iie'dação final do Projeto 
de Resolução n!' 17, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Paiçandu-PR a contratar operação_ de crédito junto 
ao Banco <lo Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no 
valor de Cr$460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões 
de cruzeiros). 

Sala de Reuniões da Comissão, P de abril de 1993. -
Chagas Rodrigues, Presidente- Levy Dias- Nabor Júnior, 
Relator. 

ANEXO AO PARECER N• 79, DE 1993 
Redação final do Projeto de Resolução nl' 17, de 

1993. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 

---------, Presidente, nos termos do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno~_promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , 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 (quatrocentos e sessenta milhões de 
cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de PaiçanduMPR, nos 

termos da Resolução n" 36, de 1992, do Senado Federal, autoM 
rizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de 
Cr$460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de cruM 
zeiros). 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo· são 
provenientes do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano 
- FDU e serão destinados à execução de projetes de infraMesM 
trutura urbana no Município de Paiçandu- PR. . 

Art. 2» As condições financeiras da operãção são as 
seguintes: - __ -. 

a) valor pretendido: Cr$460.000.000,00, a preços de se-
tembro de 1992; 

b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses; 
c) juros: 12% ao ano; 
d) índice de atualização monetária: variação da TR; 
e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 
f) destinação dos recursos: implementação de_ obras de _ 

infra-estrutura no Município; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas me_nsais, 

vencendo a primeira doze meses após a primeira Jibefação; 
- dos juros: em Parcelas mensais. . 
Art. 39_ O prazo máximo para o exercício da presente 

autorização é de duzentos e setenta dias a contar de sua PO:bli
cação. 

Art. 4» Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 80, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n» 18, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 18, de 1993, que autoriza a Prefeitura MuniM 
cipal 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 qui
nhentos milhões de cruzeiros). 

. Sala de Reuniões da Comissão, 1" de abril de 1993. -
Ctiâgas R-odrigues, -Presidente - Nabor Júnior, Relator
Júnia Marise - Levy Dias 

ANEXO AO PARECER N'80, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 18, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, PresiM 
dente, nos termos do art. 4S, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1993 

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 
milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, nos 

termos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, autoM 
rizada a contratar. ºperação de crédito no valor de 
Cr$17.500.000.000,00 (dezessete bilhões e quinhentos milhões 
de cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. 
-BANESTADO. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo são 
provenientes do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano 
- FDU e serão destinados à execução de projetes de infra-es
trutura urbano no Município de Arapongas- PR. 

Art. 2~ As condições fin~nceiras da operação são as 
seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$17.500.000.000,00, a preços de 
novembro de 1992; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 
c) juros: 12% ao "anO; 
d) índice de atualização monetária: variação da TR; 
e) garantia: ICMS; 
O destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação; 
- dos juros: em parcelas mensais. 
Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente 

autorização é de duzentos e setenta dias a contar de sua publiM 
cação. 

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

PARECER N• 81, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 19, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 19, de 1993, que autoriza a Prefeitura Mg!i)-
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~pai de Vista Alegre - RS a· contratar operação de crédito 
JUnto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. -
BANRISUL, no valor de Cr$1.299.441.330,00 (um bilhão, 
duzentos e novehta e nove milhões. quatrocentos e quarenta 
e um mil, trezentos e trinta cruzeiros). 

Sala de Rcuriiões da ComissãO, 19 de abril de 1993. -
Chagas Rodrigues, Presidente - ~abor Júnior, Relator -
Levy Dias - Junia Marise. 

ANEXO AO PARECER N' 81, DE 1993 _ 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 19, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,_ Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguínte · --- -------- -

RESOLUÇÃO N• , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vista Alegre 
- RS a contratar operaçãQ de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRJSUL, 
no valor de Cr$1.299.441.330,00 (um bilhão, duzentos 
e noventa e um milhões, quatrocentos e quarenta e um 
mil, trezentos e trinta cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeiturã Municipal de Vista Alegre -

RS, nos termos da Resolução no 36, de 1992, do Senado Fede
ral, autorizada a ç_ontratar .ope~ação de crédito no .v3lor' 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), junto ao Banco do Estado do Ri0 _Qn!!ld~ do Sul 
- BANRISUL S.A. 

Parágrafo único-. A operação de crédito referida no ca
put deste artigo evolverá recursos do Fundopimes, cuja fonte 
primária é o Tesouró do Estado do Rio Grande do Sul, dentro 
do Programa Integrado de Melhoria Social. 

Art. 2"' As condições financeiraS básicas da operação 
são as seguintes: _ _ _ __ 

a) valor pretendido: Cr$1.299.441.330,00, a preços de ja-
neiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: cento e vinte dias; 
c) juros: 11,00%. ao ano; 
d) índice de atualização monetária: reajustável pelo !GP

DI, da Fundação Getúlio Vargas; 
e) destinação dos recursos: Programa Integrado âe Me-

lhoria Social; -
O condições de pagamento: 
--do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

iguais e sucessiv~s. veQ.cíV_eis no dia vinte de cada mês, através 
do Sistema de Amortização Constante; ---

- dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e men
salmente na amortização. 

Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente 
autorização é de duzentos e setenta dias a conta_~ de sua pu_bli_
cação. 

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

PARECER N• 82, OE 1993 
(Da Comissão Diretoi-3) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 20, de 
1993-

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 20. de 1993, __ que aUtoriza a Prefeitura Murii
cipal de Porto Xavier- RS a co-ntratar operação_de crédito, 
junto ao Fundo de Investimentos Urbanos- FUNDURBA
NO/RS, no valor de Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cru
zeiros). 

Sala de Reuniões, lo de abrii de 1993.- (:hagas Rodri
gueS, Presidente - Nabor Júnior, Relator - Levy Dias:.:...
Junia Marise. 

ANEXO AO PARECER N' 82, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução no 20, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termo~ Qo art. 48, i~ef!l-_;?.8,"<!~ Regirn~n_to Interno. 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Xavier 
- RS a contratar operação de crédito, junto ao Fundo 

: de Investimentos Urbanos - FUNOURBANOIRS, no 
valor de Cr$100.000.000,00 (cém milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É -a- Prefeitura Municipal de Porto Xavier -

RS, nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Fundo 
de Investimentos Urbanos- .FUNDURBANO/RS n_o valor. 
de Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único. Os recui'SOS proVeriieTites da operação 
de crédito referida neste artigo destinam-se à execução de 
projetos de calçamento e asfaltamento na sede do Município 
de Porto Xavier- RS. 

Art. 2~ As condições fimi.nceiras da operação de crédito 
são as seguintes: _ 

a) valor pretendido: Cr$100.000.000,00 (cem milh9es de 
cruzeiros), a preços de agosto de 1992, tendo como_ b~se os 
dados orçamentários usados no Mapa de Apuração da Receita 
Líquida; 

b) prazo para desembolso dos recursos: trinta a sess_enta 
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; 
O destinação dos recursos: calçamento urbano; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em doze parcelas trimestrais, vencendo 

a primeira doze- meses após a primeira liberação; 
- dos juroS: em parcelas trimeStrais. 
Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente 

autorização é de, duzentos e _setenta dia_s.,___a conta.r d~ d;ata_ 
dê sua ptiblícaçãõ. -

Art. 4o E$t(.l Resolução entra em vigor na data de sua· 
Publicação. - -
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PARECER N" 83, DE 1993 
(Da Comissão Díretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 22, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redã.ção fínal dÓ Projeto 
de Resolução Ii" 22, de 1993, que autoriza a Prefci~Úra Muni
cipal de Presidente Castelo Branco_- PR a contrata·r operação 
de crédito interno junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. 
--BANESTADO, no valor de Cr$520.000.000,00(quinhen
tos e vinte milhões de cruzeiros). 

Sala de Reuniões da Comissão, J• de abril de !993. - -
Chagas Rodrigues, Presidente - Nabor Júnior, Relator -
Levy Dias- Junia Marise. 

ANEXO AO PARECER W 83, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n9 22, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO N' , DE !993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Cas
telo Branco - PR a contratar operação de crédito inter
no junto ao Banco do Estado do Paraná S. A.- BANES
TADO, no valor total de Cr$520.000.000,00 (quinhentos 
e vinte milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. lo É a Prefeitura Municipal de-P:r-i:~Siâente Castelo 

Branco -PR, nos termos da Resolução no 36. de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
interno no junto ao Banco do Estado do Paraná - S.A. 
- BANESTADO, no valor de Cr$520.000.000;oo (quinhen-
tos e vinte milhões de cruzeiros). _ 

.Parágra.fo único._ O empréstimo -referidO neste artigo 
destma-se à tmplantaçao de obras de infra-estrutura, no âmbi
to do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PE
DU. 

Art. 2<.> As condições básicas da operação de crédito 
são as seguintes: ' _ _ _ . . · __________ _ 

a) valor pretendido: Cr$520.000.000,00 (quinh~ntos e 
vinte milhões de cruzeiros), corrigidos monetariamente pela 
variação da Taxa Referencial de juros; 

b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses· 
c) juros: máximo de 12% ao ano; ' 
d) índice de atualização monetária: variação da TR; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
O condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

vencendo a primeira doze meses após a prime"iia liberação; 
- dos juros: em parcelas mensais; 
g) autorização legislativa: Lei Municipal n<.> 388 de -1992 

de 12 de junho de 1992. ' ' 
~rt. _ 3<.> O prazo máximo para o exercício da presente 

autonzaçao é de duzentos e setenta dias a contar de sua publi
cação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portelia) - Às redações 
finais lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
19 Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N'' 312, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votaçâo-. 
da redação final do Projeto de Resolução n" 16, de 1993, 
que autoriza a Prefeitura de Toledo- PR, a contratar opera
ção de crédito junto ao Banco do Estado do ?afaná S/ A 
- BANESTADO, com recursos do Fundo Estadual de De
senvolvimento l!rbano- FDU, no valor de 
Cr$5.500.000.000,00 (cinco billioes e quinhentos milhões de 
cruzeiros), destinados a obras de infra-estrutura naquela muni
cipalidade. 

Sala das Sessões, J·• de abril de 1993. -Senador Jutahy 
Magalhães. 

REQUERIMENTO N' 313, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução n" 17, de 1993, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Paiçandu - PR, a 
contratar operação ·cte crédito jurito- ao" Banco dO Estado do 
Paraná S/ A- BANEST ADO. no valor de Cr$460.000.000.00 
(quatrocentos e sessenta milhões), a preços de setembro/92, 
para execução de projetes de infra-estrutura urbana naquela 
municipalidade. 

Sala das Sessões, I• de abril de 1993.- Senador Jutahy 
Magalhães. 

REQUERIMENTO N• 314, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para Imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução n" 18, de !993, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de ArapongaS-- PR a 
contratar operação de crédito junto ao BancO do Estado do 
Paraná S/A- BANESTADO. no valorde 
Cr$17 .500.000.000,00, a preços de novembro/92, para execu
ção de- projetes de infra-estrutura urbana naquela munici
palidade. 

Sala das Sessões, 1"' de abril de 1993~....,... Senador Jutahy 
MagaJhães. 

REQUERIMENTO W 315, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação. para imediata discussão e votação. 
da redação final do Projeto de Resolução no 19, de 1993, 
que autoriza a Prefeitu-ra -Munícípcil de Vista Alegre - RS 
a contratar operação de crédito, no valor de 
Cr$1.299.44!.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 SIA- BANRISUL. 

Sala das Sessões, 1~ de abril de 1993.- Senador Jutahy 
Magalhães. 

REQUERIMENTO N' 316, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
diSpensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação fmal do 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 Inve~ti-



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) . Sextª·feira 2 2995 

mentos Urbanos - FUNDURBANO/RS, no valor de 
Cr$100.000.000,00, para obras de calçamento e asfaltamento. 

Sala das Sessões, 1~ de abril de 1993.- Senador Jutahy 
Magalhães. 

REQUERIMENTO W 317, DE 1992 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para· imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução n' 22, de 1993, 
que autoriza a Prefeitura de Presidente Castelo Branco (PR) 
a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do 
Estado do Paraná, no valor de quinhentos e vinte milhões 
de cruzeiros, destinada a financiar obras de infra-estrutura 
urbana naquele município. 

Sala das Sessões, 1" de abril de 1993.- Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Aprovados 
os requerimentos, passa-se à imediata apreciação das respec
tivas redações finaís. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em discussão 
a redação final do Projeto de Resolução n9 16, de 1993. 

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

sentados. __ --~ ~- o 

Aprovada. _ _ 
Aprovada a redação final, o projeto vaj à promulgaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em discussão 
a redação final do Projeto de Resolução n9 17, de 1993. 

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

sentados. 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em discussão 
a redação final do Projeto de Resolução n' 18, de 1993. 

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

sentados. 
Aprovada. 
Aprovada a redação finai, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella)- Em discussão 
a redação final do Projeto de Resolução n" 19, de 1993. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em discussão 
a redação final do Projeto de Resolução n9 20, de 1993. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havcndo_quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os -Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Em discussão 
a redação final do Projeto de Resolução n9 22, de 1993. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os SrS. senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promUlgação. 
o SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)-Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1g Secretário. 

É-lido e aprovado o segUinte 

REQUERIMENTO N' 318, DE 1993 

Para os efeitos do artigo 43, I do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro licença dos trabalhos da Casa 
nos dias 31 de março e 1~ e 2 çle abril do corrente, conforme 
atestado médico anexo. -

Sala das Sessões, 1' de abril de 1993. - Senaqor José 
Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio l'ortclla) - Aprovado 
o re·querimeritó fica concedida a liG_inça solicitada. 

Sobre a rQ.t:;:sa, requerimento que será lido pelo Sr. to 
Secretário. 

É lido o segUinte 

REQUERIMENTO N• 319, DE 1993 

Tendo sidO indicado pelo PreSidente, em exercício, do 
Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, Senador Ruy 
Bacelar, para compor a DelegaçãO ~o Brasil à 89~ Conferência 
Interparlamentar. a realizar-se em Nova Delhi (Índia), no 
período de 12 a 17 de abril doçorrente ano, solicito _me seja 
concedida autorização para desempenhar essa missão, nos 
termos dos arts, 55, III, da Constituição.e 40, § 1' a do Regi-
mento Interno. _ -

Esclareço que deverei estar ausente do País durante cerca 
de 12 (doze) dias. . 

- Sala das Sessões, 1~ de abril dC ·1993. Guilherme ~alDJ-ei
ra,Senador. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMEN
TAR 

01.26/93 
BrasOia, 31 de março de 1993. 

Senhor Presidente, 
--'Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

inçe_grarão a de\egação brasileira à 89~ Conferência Interparla
mentar, a realizar-se em Nova Delhi (Índia), no período de 
12 a 17 de abril do corrente ano, os seguintes senadores.: 

Ruy Bacelar- João Calmon_--_Magno Bacelar- Gu!
lherme Palmeira - Ronaldo Aragão. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos da minha alta estima e distinta conside
~;_ação. ~Senador Roy Bacelar -lo Vice-Presi~ente, no exer
cício da Presidência. · ' 

- O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - De acordo 
com_o art. 40h§ 40, do Regimento Interno, este requer_imeiito 
será submetido à Comissão de Relações Exteriores e De{~~a 
Nacional, devendo ser submetido_ à tramitação no Senado 
Federal após a Ordem do Dia. 
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
253193, de autoria do Senador Magno Bacelar, solici
tando, nos termos regimentais, trarriitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado n' I78, de I992 e o Projeto 
de Lei da Cãmara ·n, I23, de I992, por tratarem de 
matérias que versam sobre o mesmo assuntO. 

Em votação, -
Os Srs. Senadores-que o aprOvam-quetrãm-perma:. 

necer sentados_. __ (Pausa.) 
Aprovado. 

O Projeto de Leí do Senado n' I78/9Z e o"Projeto de 
Lei da Câmara n" 123/92 passarão a tramífái" em--CõTIJunto. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)- Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Rcquerirri.ento n" 319/93, 
lido no Expediente, de autoria do nobre Senador Guilherme 
Palmeira. 

Designo o Senador Valmir Campelo para proferir parecer 
em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Paraproferir pa
recer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, trata-se de uma indicação do Grupo Brasileíro da União 
Interparlamentar para o Senador Guilherme Palmeira compor 
a Delegação da 89~ Conferência Interparlamentar, a realizar-se 
em Nova Delhi, na Índia, no período de 12 a 17 de abril 
do corrente ano. 

No requerimento é solicitada tamb~m a autorização para 
desempenhar essa missão, nos termos do art. 55, III, da Cons
tituição e art. 40, §lo, do Regimento Interno. 

A solicitação também é feita para que o Parlamentar 
fique fora do País durante 12 dias. 

O meu parecer é favor~vel, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - O parecer 

é favorável. 
Em votação o parecer. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária do Senado Federal, a realizar-se_ 
hoje, às 22h30min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n" 269 de 
1993, de autoria do Senador Rachid Saldanha Derzi, so'lici
~ando, nos .~ermo~ regimentais, a tramitação conjunta do Pro
Jeto de Ler da Camara nu 7, de 1991, com o Projeto de Lei 
do Senado n'-'43, de 1992, por tratarem de matérias que versam 
sobre o mesmo assunto. _ 

_j)_ SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas 43 minutos.) 

Ata da soa Sessão, em 1 o de abnl de 1993 
38 Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Nabor Júnior 

ÀS 22 HORAS E 30 MTNUTOS, ACliAM-SF. PRF.SF.N-
7FS OS SRS. SENADORES: . 

Affonso Camargo - Albano Franco - Almir Gabriel -
Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco • Aureo MeliÜ - Bello Par
ga - Beni V eras - Carlos De'Carli -Carlos Pafiócfnio- ~~r __ 
Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Ouvalho :... Darey 
Ribeiro- Dario Pereira- Dirceu Carneiro -Dlvaldo Suruagy 
-Eduardo Supliey- Elcio Alvares- Epitácio Cafeteira- Espe
rldifio Arnin - Eva Blay - Flaviano Melo .:. Francisco Rollem
berg - Garlbaldi Alves Filho - Gerson" C'.amata - Gilberto Mi- "" 
randa-- Guilherme Palmeira- Henrique Almeída - Humber
to Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa 
Júnior- Jarbas Passarinho- João calmon"- João França
Joao Rocba -Jonas Pinheiro -Josaphat Marinho- José Foga
ça -José Richa- Júlio campos- Jtínia Marise -Jutahy Maga
lhaes- Juvêncio Dias -Lavoisier Maia -Levy Dias- I ..ourem~ 
berg Nunes Rocba - Lourival Baptista - Locfdio Portella -
Luiz Alberto Oliveira - Mansueto de Lavor - Marco Maciel. 
- Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro BencVides - Nabor 

Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin -"Ncy Maranhão 
- N ey Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Si
mon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo 
Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar _; Teotonio Vilela Filho 
- Valmir Campelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista de pre-
sença acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, inkíáinos nossos trabalhOS. 
O Sr. 1"? Secretário, proce_dcrá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 
N' 143, de !993 (n' I53/93. na origem), de 3I de março 

últimO, referente ao Projeto de Lei do Senado nn 264, de 
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1991 (n' 3.490/93, na Câmara dos Deputados), de autoria 
do Senador Ney Maranhão, que estabelece normas de contriR 
buição ao INSS dos clubes de futebol, parcelamento- dos débiR 
tos, e dá outras providênciaS, sanCionado e transformado na 
Lei n' 8.641, de 31 de março de 1993. 

N' 144, de 1993, (n' 154/93, na origem), de 31 de março 
último, referente ao Projeto de Lei da Câmara n93l, de 1993 
(n' 3.645/93, na origem), de iniciatíva do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a instituição do_ Programa Nacional 
de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - PRO
NAICA e dá outras providências, sancionado e transformado 
na Lei n' 8.642, de 31 de março de 1993. 

N' 145, de 1993 (n' 155/93, na origem), "de31 de março 
último, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'33, de 1993 
(n' 3.620/93, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que prorroga os prazos previstos no art. J9 
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 depreM 
ciação acelerada para máquinas e equfpatrientos-, respectiva
mente, e dá outras providências, sancionado e transfOrmado 
na Lei n' 8.643, de 31 de março de 1993. 

N' 146, de 1993 (n' 156/93, na origem), de""31 de março 
último, referente ao Projeto de Lei de Conversão n9 2, de 
1993, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamen~o. 
da União crédito extraordinário para -os Ílns que espeficíca, 
e dá o_utras providências, sancionado e t.ransfótina:do na Lei 
n' 8.644, de 31 de março de 1993. 

De agradecimento de comunicações: 
N'' 147 a 151, de 1993 (n• 160 a 164/93, na origem), 

de 31 de março último, referentes à aprovação das matérias 
constantes das Mensagens SM n91 35 a 44, de 1993. 

OFÍCIOS 
Do Sr. }~? Secretário da Ctlmara dos Deputados, encamiM 

nhando à revisão do Senado autógrafos das seguintes matérias. 

EMENDA DA CÂMARA AO-PROJETO . 
DE LEI DO SENADO N' 303, DE 1985. 

(N' 8.598/86, naquela Casa) 

M "Dispõe sobre a ~adronização, classificação, inspe
çao e registro de bebidas dietéticas e dá outras provi
dências." 

EMENDA 

Dê-se ao art. 39 do Projeto a seguinte redação: 

. "~~t. 39 <? nãoMcurnp~imet?tO do d!sposto nesta 
Le1 sujelta os mfratores às penalidades comin3.das na 
legislação sanitária e na imediata apreensão do produto 
objetivo da infração." 

(À ComiSSão de Assuntos Sociais.) 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 61, DE 1985 
(N' 8.041/!lÓ, naquela. Casa) 

Acrescenta e modifica dispositivos da Lei n~ 5.010, 
de 30 de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal 
de Primeira Instância e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'. Acrescente-se ao art. 13 da Lei n' 5.010, de 

3Qde maio de 1966, que organiza a Justiça Federal de Primeira 
Instância, o seguinte inciso X e parágrafo único: 

Art. 13 
X - proceder à correição permanente da Polícia 

Judiciária Federal. 
Parágrafo único._ Qu_ando_ na_Seção Judiciária 

houver mais de um Juiz, o Conselho de JustiÇa Federal 
fixará a competência--éS.tabelecid_a no inciSo X deste 
artígo. · ·· · 

Art. 2' O..arJ, 65 de Lei .n' 5.01.0, de 30 de maio de 
1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 65 A Polícia Judiciária Federal será exer
-cída p-elas autoridades policias do Departamento de 
-Polícia Federal, observando-se, no que couber, as dis-
posições do Código de Processo Penal (Decreto-Lei 
n' 3.689, de 3 de outubro de 1941), da Lei n' 4.483, 
de 16 de novembro de 1964, da Lei de Execução Penal 
(Lei n' 7.210, de 11 de julho de 1989) e demais normas 
legais aplicáves ao processo penal. 

ParágrafO único·. :Osatos da Polícia Judiciária Fe
deral, incluídos os referentes ao preso provisório reco~ 
lhido às dependências do Departamento de Polícia Fe
deral, serão submetidos à correção pelo juiz federal 
(art. 13, X e parágrafo único). · · · 

Art. 3\) Esta lei entra em vigor na data de _sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
(A Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidl:ldan!a.) 

O SR. PRESII>ENTE(Nabor Júnior)· O Expediente lido 
vai à publicação. -

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

É lido e ãprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 320, de 1993 

Requeiro~ -nos termos de art. 43~- Ü, do Regimellto Inter
no, seja considerada como de licença autorizada minha ausên
cia às sessões nos. dias 2 e 5 a 8 do corrente, quando proferirei 
aula sobre" O Pã'rlamentarismo" na Universidade Mackenzie, 
em São Paulo, e_ farei palestra em torno do mesmo assunto 
no Instituto dos Advogados da Ba_hia e na AcaQemia de Letras 
Jurídicas da Bahia. 

Sala das Sessões, 19 de abril de 1993. - Josaphat Marinho. 
O_ SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Aprovado ore

querimento~ fiéã- cOnCedida a-ficença solicitada. nos termos 
do art: 43, II, do Regimento Interno. 

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

É u40_-o seguinte. 

REQUERIMENTO N" 321, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n' 49, de 1993 (n' 3.671/93, na Casa de origem), que dispõe 
sobre antecipação de reajuste de vencimentos e de soldos 
dos servidores civis e militares do _Poder Executivo. 

Sala das S_e.ss_Qes, em 19 de abril de 1993. - Affonso. 
Camargo - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Alufzio Be
zerra - Áureo M·euo - Bello Parga - Beni V eras - César 
Dias- Carlos Í)e'Carli- Carlos Páirocínio - Dario Pereira 
- Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo SupUcy 
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- Elcio Alvares - Esperidião Amin - Flaviano Mello -
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Ca
mata - Humberto Lucena - Iram Saraiva- lrapuan Costa 
Júnior - Jarbas Passarinho - João França - João Rocha 
-Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Richa- Júlio 
Campos - -Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Juvêncio 
Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes 
Rocha - Lucídio Portella - Mário Covas - Marlu_ce Pinto 
- Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin -
Ney Maranhão - Ney Suassuna - Odaclr Soares -_ Onofre 
Quinan- Pedro Simon- Pedro Teixeira- Rachid Saldanha 
Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito -- Ruy Bacelar -
Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requerimento 
que acaba de ser lido será submetido à deliberação do Plenário 
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, II, do Regimento 
Interno. 

A Presidência recebeu, do Gove-rno do Estado de Mato 
Grosso, o Ofício S/34, de 1993, solicitando, nos termos da 
Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, autorização 
para que aquele Estado possa emitir Letras Financeiras -
LFTEMMT- para os fins que especifica. 

A matéria s-erá despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

PassaMse à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~269, 
de 1993, de autoria do Senador Rachid Saldanha Derzi, 
solicitando, nos termos regimentais, a tramit3.Ção con
junta do Projeto de Lei da Câmara n' 7, de 1991, com 
o Projeto de Lei do ~e nado n" 43, de 1992, por tratarem 
de matérias qu~ versam sobre o mesmo assunto. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O -Projeto de Lei da Câmara· n"' 7, de 1991, e o Projeto 

de Lei do Senado n" 43, de 1992, passarão a tramitar em
conjunto. - -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgbtada a maté-
ria constante da Ordem do Diá. -

PassaMse agora à apreciação do Requerimento it' 321/93, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da 
Cãmara n' 49, de 1993. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Aprovado o requerimento, passa-se à ímediata apreciaM 

ção da matéria. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n9 49, de 1993, de iniCiativa âo Presidente da 
República, qoe dispõe sobre a antecipação de reajuste 
de vencimentos e de soldos de servidores civis e militaM 
res do Poder Executivo. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos dQ art. 140, letra a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir pareM 
cer, em substituição à Comissão de Assuntos Econ_ômicos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para profe
rir parecer.)- _Sr. Presidef!te, Srs. Senadores, foi aprovada, 
na Câmara dos Deputados, a mensagem proveniente do Exe
cutivO, do Ministro da :fazenda, do Ministro c;Jc;> -~stado-Maior 
das FOrças Armádas, da secretaQ~ da AQmir#st~~ção, da SeM 
plan. . . . . . , .. 

A mensagem propõe o aumento ·cte 33% .como anteci
pação do reajuste dos vencimentos e de soldos dos servidores 
civis e militares do Poder Executivo. 

Q_ projeto tramitou na Câmara em caráter de urgência, 
porque todos nós reconhecemos a necessidade de atendimento 
desse pleito, que é dos mais justos, apresentado pelos Minis
tros. Após uma longa discussão, conseguiram ch~gar ao denoM 
minador comum de 33_%_.--

. De acordo com as manifestações do Ministro EJ.iseu, Re
··,5ende, tenho que afirmar, neste instante, que virá- em breve 
~m ~on <? projeto para estender esses benefícios_ aos fundaM 
n~o da· ,Secietaria do Tesouro Nacional, do IBGE e da 
Cep ac. 1

. 

Por esS~ razão, houve, hoje, um ligeiro desentendimento 
a respeito da conveniência de retirar-se ou não a mensagem. 
Mas; visandb a não atrapalhar a tramitação, resob,remos enviar 
um_nQv_o prbjeto~ em breve._ _ " , -- _ - -, . __ 

- Sr. PreSidente, o meu parecer é favorável. 
Espero que os Srs. Senadores aprOvem e dêem a tramiM 

tação urgente ~ essa mat~ria. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O parecer é favo
rável. 

Completada a instrução da matéria, passaMse à discussão 
do projeto. -· 

Concedo.a palavra ao Senador Elcio Alvarc;s p~rà discu
ti-lo. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. Pará díic.utir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. P'residente, Srs. Senadóres, 
obviamente, em Se tratando de matéria desta importância, 
não só para os servidores civiS_ e_militares do Poder Executivo 
Federal, pouca coisa teríamos a acrescentar. -

É mãis do que lógico, em face dos índices inflacionáriOs, 
que o reajuste de vencimentos sejam· sempre recebidos corit 
intejta-solidariedade e apoio por parte do Congresso Nacional. 

-GOStaria de fazer um comentário, Deste momento~ elri 
nome da Liderança do PFL, em virtude de alguns programas 
de televisão dos quais participei, principalmente no Joroal 
de Amaohã, da jornalista Gilse Campos. Antecedeu~me no 
programa o nobre Senador Mansueto de Lavor, da Comissão 
de Orçamento, --que, não só pelo seu comportamento como 
Relator dessa Comissão, mas, também através de todas as 
colocações que fez ao longo da votação ---=..... por sinal uma 
penosa tramitação da _Comissão de Orçamento _.;,.;. , sempre 
adotou atitudes muito claras. Inclusive teve a coragem, du
rante esse programa, de concordar que o orçamento era, real
mente, uma obra de ficção. 

PeiCebemos, na ocasião - e a Jornalista nos relatou ___; 
que foram centenas ·e centenas de telefonemas questionando 
uma colocação, feita através dos órgãos de imprensa, em que 
não ficou bem explicada a posição das _Lideranças em relação 
à pretensão do Governo de incluir dispositivo no projeto perM 
mitindo contingenciamento. 

A idéia que se fez, em todo o Brasil, era de que estávamos 
negando o lastro orçamentário para o aumento dos servi?ore:s 
públicos, muito mais aínda, para fazer face às justas pretensõe-s 
dos -aposentados. 



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-(eira 2 2999 

Não foi a verdade, evidentemente, mas o que ficou foi 
isso. Tive oportunidade, então, de ver um volume de pergunw 
tas para o Senador Mansueto de Lavor, algumas até indagando 
como os Deputados e Senadores arranjavam lastro orçamen
tário para pag'ar·os ·seus subsídios, enquanto os funcionários 
e aposentados ficavam numa dúvida terrível em virtude da 
decisão tolnada pelos Líderes, em reunião realizada semana 
passada, na Sala 2, Ala Nilo Coelho. 

Em nenhum momento, tanto o Senado quanto a Câmara 
negaram aos ·aposentados e aos funcionários a presteza da 
sua atividade parlamentar, para, exatamente, atender a todas 
as mensagens que viessem do Poder ExecutiVo. 

Hoje, aqtii,-eStilmoS Vívendo exatamerite isso. Neste mo
mento, numa sessão que está ocorrendo praticamente às 23h, 
os Senadores estão presentes pOrque Compreendem a angústia 
dos servidores civis e militares. E ineszhb já terido sido votado 
o Orçamento~-· é-preciSo que fiG_uê clarõ issO-:-, qualquer 
pedido suplementar em favor dos aposentados e funcionários 
públicos terá sempre o nosso apoio e a nossa solidariedade. 

Portanto, sem qualquer pretensão de discutir a matéria 
-que é inteirámente pacífica, tendo o apoio da unanimidade 
dos Senadores presentes - , queremos reiterar que tanto 
os servidores civis e militares quanto os 3posentadôs -merecem 
a nossa solidariedade permanente. 

'Queremos louvar, também, a presteza do Governo Ita
mar Franco. Entendemos que, ao longo do tempo, o Presi
dente terá a oportunidade de secundar essa manifestação, 
fornecendo os índices necessários para -fazer face a uma infla
ção cada vez mais crescente -. já estamOs praticamente no 
patamar de 30% ao mês - , e isso· compatibiliza a dignidade 
dps padrões de vencimento do se_rvidor com a realidade que 
estamos vivendo. 

Sr._ Presidente, fica mais uma vez ratificado que o Senado 
da Repúbliéa, todas ~s vezçs que for convocado, a qualquer 
hora, estará solidário, em regime de urgência urgentíssima, 
com o funciOnalismo e os aposentados. 

Era este o registro que gostaria 'de fazer, em nome da 
Liderança do PFL. Acredito que este seja tarilbém o pensa
I!l7nto_ da unanimidade do~_Srs._ Senadores presentes. 

.. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Continua em 
discussão a matéria. (Pausa.) 

. Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

. Em votação o 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• 49. DE 1993 
' · (N• 3.671/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre antecipação de reajuste de vencimen
tos e de soldos dos servidores civis e militares do Poder 
Executivo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica concedido aos servidores civis e militares 

do Poder Executivo Federal, da administração direta, autár
quica:e-fundacional, bem como dos extintos territórios, a partir 
dé' 1 • de março de 1993, a antecipaçâo de reajuste de 33% 
(irinta e três por cento) incidentes sobre_os_vencimentos, sol
dos_ e demais retribuições, a ser compensada por ocasião da 

.. 

implantação da política de reajuste de vencimentos e soldos 
dos servidores públicos federais. 

Art. 2<? O disposto nesta Lei aplica-se aos proventos 
da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento de 
SerVidor público federal civil e militar. 

Art. 3<? _ As despesas decorrentes desta Lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) -Nada mais haven
do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de amanhã, às 9h, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
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' 71/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o processo judicial de desapropriaçâo 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. · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 42 minutos.) 

ATA DA 269' SESSÃO, REALIZADA 
EM 7 DE DEZEMBRO DE 1992 

(Publicada no DCN (Seção II, de 8-12-92) 

RET!FICAÇÃO 

Na publicação feita r.o DCN (Seção II), de 8 de dezembro 
de 1992, inclua-se por omissão, logo após a abertura da sessão. 
página 997, 1~ coluna o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo)- A Presidência 
comünica ao'Plenário que deferiu, nos termos do art. 41, 
do Regimento Interno o Requerimento n<? 867, de 1992, do 
Senador Flaviano Melo . 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 247, 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 n" 
003.198/93-6, resolve nomear MILMA DO .ROSÁRIO BO
TÃO' BACELAR para exercer o cargo, em comissão, de As
sessor Técnico, Código AS-3, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com lotação e exerdcio no Gabinete do Senador 
Magno Bacelaç. 

Senado Federal.1•de abril de 1993. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 
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1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses. 
são 

1.2- ENCERRAMENTO 

1.3 ~EXPEDIENTE DESPACHADO . 

1.3.1- Oficio do Sr. 1• Secretário da Câmara dos De· 
pumdos · 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se-
guinte .Pr~jeto: - _ - - - -

-Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de 1993, (n' 
189/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Rádio Alvorada Ltda., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Cruz das Almas, Estado da Bahia. 

1.3.2 - Comunicações da Presidência 

- Abertura de prazo para tramitação e para ofereci
mento de emendas ao Projeto de De·creto Legislativo n"' 
8, de 1993, constante do Expediente despachado. 

- Término do prazo para apresentação de emendas aos 
Projetas de Lei do Senado n<;li 28, e 137, de 1992, sendo 
que ao de n9 137/92 foi oferecida uma emenda. 
. .. 2- ATO DÁ COMISSAO DIRETORA 

- N' 47, de 1993 

3- ATO DO SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO 

- N• 7, de 1993 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES . . 

ATA da 1~ Reunião, em 2 de abril de 1993 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência do Sr. Nabor Júnior 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SR .PRESENTRS OS SRS. 
SENADORES: 
. Albano Franoo - Beni -V .eras~ Dh:ceu r.arneiro ~- El
c!o Alvares- Epitácio cafeteira - R•peridiao Amin- Flavül
no .Melo - Gilberto Miranda -Henrique Almeida - ~kel 
Freitas - Iram Saraiva - Irapuan C'.osta Júnior - J alo l'ran. 
ça - Jonas Pinheiro - Lourival llapti~ta - Marco Maciel -
Nabor Júnior- Nelson carneiro- Pedro Teixeim. 

() SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A lista de pre
sença a:cusa o· comparecimento de 19 Srs. Senadores. Entre
tanto, não há em pienáti9 o_gºorl!~ J~_gi!flental para abertUra 
da sessão. 

Nos termos do § 2' do art. 155 do Regimento Interno, 
o expediente que se_ encontra sobre a mesa será despachado 
pela Presidência, independentemen_te de leitura. 
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EXPEDtENTE 
CIDI'l1IO OII.ÁPKX) DO SEIIADO PI!DI!llAl. 

MANOEL VILElA Dlõ MAOALHÁES 
Dirt:l0f.Ocra1 do S.udo PUcaJ 

. ..\GACIEL DA SILVA MAlA 
DirciOI ãc ,._. 
c..RLUS HOMERO V!EIRA SINA 
Dftw~•-• .. 

DJÁIUO DO CONORB.a NACOHAL 
~a,._..,. ,..,......illlla4•• .._ .. s._ '-ai 

ASSINATURAS 

l.t:l<!: CARLOS BASTOS 
Dirot«~l 

Saocotnl ······-·············--·--·----~----·------ c.s 10.GCI8.00 

fl.OIUAN AUOUSTO COllllNHO IIIADRUGA 
Dir.- Aoljuto 

Nestas condições, vou encerrar a preSente reuriiãO; desigw 
nando para a sessão ordinári::Cde segunda-feira a segulrite 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LELDA CÁMARA 
N' 67, DE 1992 -COMPLEMENTAR 

(Em regirile de urgência nos ferroo~ 
do art. 336, c, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado 

n' 46, cteJ992- 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 agrãria, 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 conjunto com 

o Proje-to de Lei da Câmara 
n' 67, de 1992- Compfementar) 

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-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 179, DE 1990 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 337. c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno únicO, do Substitutivo da Cãniara 
ao Projeto de Lei do Senado n' 179, de 1990 (n' 202/91, naquela 

Til'_.. l.D ._.,.,.,. 

Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que- dispõe sobre __ o regime de prestação _de serviços públicos 
pela inicicitiva privada, previsto no art. 175 da Constituição, 
e regula a concessão de.obra pública. (Dependendo de pare
cer.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Está encerrada 
a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 9 horas e ]O m,inutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO 

OFÍCIO 

Do Sr. J9 Secretário da Câmara dos Deputados, encami
nhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projetO: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 8, DE 1993 

(N' 189/92, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o &to que outorga concessão à Rádio Alvo
rada Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
_em onda média na cidade de Cruz_ das Almas, Estado 
da BBhia. -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. V FiCa aprovado o ato a que se refere o _Decreto 

n' 99:081; de 8 de março de 1990, que outorga concessão 
à Rádio Alvorada Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito_ de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Cruz das Almas, Estado 
da Bahia. 

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. -

MENSAGEM N' 214, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio· 
nal: 

Nos termos do_ art. 49, inciso -xn, combinado com o 
§ 19 do art. 223 da Constituição Federal, teribo a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato -constante do Decreto n9 99.081, de8 
de março de 1990, publicado no Diário Oficial da _União do 
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dia 9 de março de 1990, que "Outorga concessão à Rádio 
Alvorada Ltda,. para explorar, pelo prazo de lO_(_de.z)_.ano~; , 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sOnora 
em onda médias na cidade de Cruz das Almas, Estado da 
Bahia. 

Brasília, 12 de março de 1990. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 116, DE 3 DE MARÇO 
DE 1990, DO SENHOR MlNISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÓES 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
De conformidade com as atiibuições legais e regulares 

cometidas a este Ministério, determinei a publicação do Edital 
n•ll0/89, com vistas à implantação de uma estação de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Cruz das Almas, 
Estado da Bahia. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu apenas a Rá
dio Alvorada Ltda. 

3. Os órgãos competentes deste Ministério concluíram 
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a entida
de proponente satisfez às exigências do Edital e aos requisitos. 
da legislação específica de radiodifusão. · . . 

4. Nessas condições, à vista da entidade que se habilitou 
à execução do serviço objeto do edital (quadro anexo), tenho 
a honra de submeter o assunto a Vossa Excelência, para fins 
de decisão, nos termos do art. 18 e seus parágrafos do RegulaR 
mento~dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n• 91.837, de 25 de outubro de 1985. O ato 
de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, na forma do § 3• do art. 
223 da Coitstihiição. ·· · 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais proM 
fundo respeito.-- Antônio Carlos Magalhães. 

DECRETO N' 99.081, DE 8 DE MARÇO DE 1990 

Outorga concessão à Rádio Alvorada Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Cruz das Almas, Estado da Bahia. 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe conferem o art. 84, item IV, da ConstitUição, e o art. 
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado: 
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1983, com a 
redação dada pelo Decreto n• 88.057, de 26 de janeiro de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo MC n<? 
29000.005966/89, (Edital n' 110/89), decreta: 

Art. 1 '? Fica outorgada concessão à Rádio Alvorada Lt
da. para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Cruz das Almas, Estado da Bahia. 

- Parágrafo único. A concessão ora outorgada regerMse-á 
pelo_ Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüen
tes_ e seus ~e guiamentos e pblj_ga_ções assumidas pela outorgada 
em su~ proposta. 

- · Ait:.: 2!> ~ssa concessão somente produzirá efeitOs legaiS 
após_~hberaçao do Con_gresso_Nacional, na forma do art. 
223, § 3•, da Constituiçãó. · · · ·' ·,. · • .· ··· "' · 

Art. 3<? O contrato decorrente desta concessão deverá 
ser as-sinado dentro de 60 (seSsenta) dias, a contar da data 
de publicação Qa deliberação de que trata o artigo ãnterior~ 
sob pena de tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga. 
· _· Art. 4<:> Este decreto entra em vigor na data de sua publi-: 
caçao. -

Brasília- DFE dO hiarço·de 1990; 169• da Independência 
e 1029 da República. - JOSÉ SARNEY - Antônio Carlos 
Magalhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO N' 99.081, DESDE MARÇO DE 1990 

Outorga concessão à Rádio Alvorada Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Cruz das Almas, Estado da Babia. 

O Presidente da República, usando das atrib_uições que 
lhe conferem o 3rt. 84, item IV, da Constituição, e o art. 
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto n<? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a 
redação dada pelo Decreto n• 88:067, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo enr vista_ o que COnS:tà do Processo MC n~ 
29000.006966/89, (Edital n• 110/89), decreta: 
-o.- Art. 1<? FicaoutOrgadaconcessãóàRádioAlvoradaLt

. da. para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclUsividade, serviço.-de radiodifusão sonora em onda méM 
dia na cidade de Cruz das Almas, Estado da Bahia. 

Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-seMá 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüen
tes e seus regulamentos e"obrigações assumidas pela outorgada 
em sua proposta. 

Art. 2<:> Essa concessão somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso ·Nacional, na forma do art_. 
223, § 3•, da Constituição. 

Art. 39 O ci::mtfatO -decorrente- desta concessão deverá 
ser assinado dentro de 60 (sesseD.ta) dias, a contar da d3.ta 
de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, 
sob pena de se tomar nulo, de pleno direitO, o ato de outorga .. 

Art. 4<? Este decreto entra em vigor na data de sua publi
cação. 

". - Brasília-DF, 8 de marçc del990; 169' da Independência 
e 102' da República. -·JOSÉ SARNE\' - Antônio Carlos 
Magalhães. · 
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COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA 

O projeto de Decreto Legislativo n"" 8~ âe 1993, terá trainiR 
tação com prazo determinado de quaretlta e cirtcó-dias, nos 
termos do art. 223, § P, da Constituição,- -combinado com 
o art. 375 do Regimento lnterno. 

De acordo com o art. 122, II, b, do RegiiriCnto Interno, 
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias, 
perante a COmissãO de Educação. 

Na presente sessão terminou o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n' 28, de 1992, de autoria 
do Senador João França, que estabelece as hipóteses e condi
ções em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros 
e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso; 
e 

-Projeto de Lei do Senado n• 137, de 1992, de autoria 
do Senador Almir Gabriel, que fixa normas de formação de 
recursos humanos na área de saúde, regulamentando o inciso 
II, do artigo 200 da Constituição Federal. 

O Projeto de Lei do Senado n9 2_8, de 1992, não recebeu 
emendas e será incluído em Ordem do Dia, oporturiamente. 

O Projeto de Lei do Sepado n' 137, de 1992, recebeu 
uma emenda e volta_ à Corni_s~ão de Assuntos Sociais. 

EMENDA OFERECIDA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N•137/92 

Que fixa nonnas de formação de recursos humanos 
na área de saúde, regulamentando o inciso m do art. 
200 da Constituição Federal, DOS tennos do art. 235, n, 
"d", do Regimento Interno. 

EMENDAN' I 

O art. 2• do PLS n' 137, de 1992, passa a ter a seguinte 
redaçãn: 

A formação de profissionais de saúde, nos níVeis de ensino 
médio e superior, incluirá atividades práticas realizadas, em 
sua maior p~rte, em serviços públicos de saúde integrados 
ao Sistema Unico de Saúde nos níveis priináriO,-secundário 
e terciáriO. - -

Justificação 
A emenda proposta tem por objetivo adequar o texto 

do projeto à nomenclatura constante da Constituição Federal 
no que diz respeito ao ensino médio e superiár e não ensino 
de 2• e 3• graus. 

Sala das Sessões, 1• de abril de 1993. -Senador Almir 
Gabriel. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 47, DE 1993 

Dispõe sobre a vinculação do Serviço de Telecomu
nÍcaçóes à Snbse<retaria Técnica Eletrllolca. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimental e regulamentar e 

Considerando que as competências do Serviço de Teleco
municações guardam estreita correlação com as da Subsecre
taria Técnica Eletrónica, resolve: 

Art. 1• Fica o Serviço de Telecomunieações, órgão da 
estrutura administrativa do Senado Federal, subordinado dire
tamente à Subsecretaria Técnica Eletrônica. 

Art. 2~ Este Ato entra em vigor na data de sua publi
eação. · • • 

Senado Federal, 1' de abril de 1993. -Humberto Lucena 
--Júlio Campos -.C$r:los Patrocínio- Nelson Wedekin
Nabor Júnior. 

ATO N• 7, DE 1993 
DO SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO 

o~:senhor Primeiio ·secretário, nO-uso de suaS compe
tências regimentais e regulamentares, conSiderando que o sis
tema de registro de freqüência dos servidores do Senado Fede
ral, em vigor, vem demonstrando deficiência~ quaritO a sua 
operaCionalização e os objetivos; considerando a conveniência 
e o interesse dos serviços administrativos; e, considerando, 
ainda, a necessidade de dispor sobre novo procedimento até 
que se defina método roais adequado de controle da freqüência 
dos servidores da Casa, em caráter transitório, resolve: 

Art. 19 Ficam revogados os Atos n9 10, de 1992, e o 
de n9 2, de 1993, do Prfuieitb Secretário. · 

Art. 29 Os servidores do Senado Federal cumprirão horá
rio de trabalho fixado pelo Diretor respectivo e pelo titular 
de Gâbíneie, de aCoido :COm as peculiaiiâades de cada área, 
em fazão das atribuiçõe~ pertinentes aos órgãos e respectivos 
cargos, respeitada a carga horária semanal estabelecida em 
lei ou resolução. · 

§ I' A jornada semanal de trabalho é de 40 (quarenta) 
ho_~, ressalvados os que têm jornada de trabalho específica 
estabelecida em lei. 
. § 2> Não são considerados dias úteis os sábados e do

mingos, além dos feriados, e outros em que não haja expe
diente. 

§ 3• Cada dia útil terá 8 (oito) horas de trabalho, dividi
das em dois turnos de, no máximo, 6 (seis) horas corridas, 
com intervalo de, no mínimo, uma hora, e de, no máximo, 
2 (duas) horas. 

§ 49 Para os servidores que têm jornada de trabalho 
específica, estabelecida em lei, o horário será fixado pelo 
Diretor respectivo. -

Art. 3• A freqüência dos servidores do Senado Federal 
será registrada em formulário próprio, com--a régUlã.ridade 
e apontada na forma estabelecida a seguir. 

I ..:....._Diariamente: -
a) pe~ante o Chefe imediato, até o nível da Seção; 
b) perante o Che!ie de Gabinete do Diretor-Geral, dos 

Membros da Comissão Diretora, dos Líderes e dos gabinetes 
dos Senadores. 

Ii-Os Titulares das unidades administrativas e os Che
fes de Gabinete, mensalmente, comunicarão à Subsecretaria 
de Adininistração de Pessoal as alterações na freqüência de 
cada servidor, quanto a: 

a) falta. injustificada, com a indicação do dia; 
b) entrada depois da hora de infcio do trabalho, com 

a especificação do tempo de atraso, e 
c) saídas antecipadas, com o tempo de antecipação. 
III- O levantamento do ponto do mês registrará a fre

qüência até o seu último dia. 
Art. 411 É considerado impontual o servidor que deixar 

de comparecer, iojusti:ficadameote, quando convocado para 
sessão extraordinária do Senado Federal ou do Congresso 
Nacional, no horário estabelecido para início e término .da 
sessão. 

Art. 59 De 3.cordo com as peculiaridades de cada órgão, 
os titulares r~pectivos poderão estabelecer escala mensal d~ 
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trabalho que assegure a manutenção ininterrupta das ativida-
des de cada órgão. -

Art. 6" Será concedido horário espeCial ao servidor estu
dante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horá
rio escolar e o da escala de trabalho, sem prejuízo-do exercícío 
do cargo, na forma regulada pelo Ato n' 29, de 1989, da 
Comissão Diretora. 

Parágrafo únicO. Para efeito do disposto neste artigo, 
será exigida a compensação de horário no órgão, respeitada 
a duração semanal de trabalho. ____ _ _ 

Art. 7' As alterações na frequência dos servidores do 
Prodasen e do Cegraf, à disposição de unidade admíriiSfri:ltiva 
ou Gabinete de Senador no Senado Federal, será comunicada 
pelos respectivos titulares ao Diretor-Geral, na forma discipli
nada por este ato, que as encaminhará ao titular do órgão 
de origem do servidor. 

Art. s~ Estão isentos do ponto o Diretor-Geral, o Secre
tário-Geral da Mesa, o Consultor-Gefãl, o Auditor. os Dire
tores da Assessoria, de Secretaria; de Subsecretaria, do CE-

DESEN e da Representação do Senado Federal no Rio de 
Janeiro, bem como os servidores ocupantes dos cargos, em 
comissão, de Assessor Técnico e de Secretário Parlamentar. 

Parágrafo único. Os ocupantes de cargQ em c~missão 
ou função de confiança são submetidos_ ao regime de _integral 
dedicação ao serviço, podendo ser convocados sempre que 
houvet interesse do órgão ou Gabinete de Senador_. ou da 
administração central. 

Art. ~Os titulares das unidades administrativas da Casa 
e os Chefes de Gabinete de S_enador são responsáveis pelo 

- cumprimento rigoroso do estabelecido neste ato, em sua área 
de jurisdição, sob pena da aplicação das sanções disciplinares 
cabíveis. 

Art. 10. Este ato entra em Vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições ao contrário. 
Em 2 de abril de 1993.-Senador Júlio Campos, Primeiro· 

Secretário do Senado Federal. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATAI DA 51• SESSÃO, EM 5 DE ABRIL DE 1993 

1.1 -ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da Repóbliea 
- N' 152, de 1993 (n• 168/93, na origem), restituindo 

autógrafoS de projeto de lei sancionado. 
1.2.2- Ofício do Sr. Prllll!!iro Secretário da Câmara 

dos Deputados 
Encaminhando â revisão do Senado autógrafo da se-

guinte matéria: -
- Emenda d~ "Câmara ao Projeto de DOI!reto Legis

lativo n• 2/92 (n' 240/93, naqúela Casa), que regulamenta 
a escolha de Ministros do Tdbun;:d de Cqnt_a_s da União 
pelo Congresso Nacional. 

1.2.3 - Requerimentos 
- N9 322/93, de autoria do Senador Divaldo S.uruagy. 

solicitando sejam considerados como licença autorizada 
os dias 13 a 15, 18, 21, 25 e 28 de janeiro do corrente 
ano. Votação adiada por falta de quorum. 

- N• 323/93, de autoria do Benador Magno Bacelar, 
solicitando que lhe seja -concedida autorização para parti~ 
cipar da 89~ Conferência Interparlamentar, em Nova Delhi, 
Índia. 

- Ns- 324/93, solicitando licença dia 5 de abril em cur
so, a fim de participar, no Rio de Janeiro, no Museu da 
República, do Fórum A República em questão e, na Procu· 
radoria-Geral do Estado, de debates sobre Presidencia
lismo. Votação adiada por falta de quorum. 

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, como Líder -

Criação do PPR a partir da fusão do PDS e PDC, ocorrida 
ontem em convenção nacional conjunta dos dois partidos. 

1.2.5 - Comunicações 
- Do senador Guilherme Palmeira, de ausência dos 

trabalhos da Casa, no período de 8 a 19 de abril do corrente. 
- Da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro -

PTB, comunicando a indicação do Senador Jonas Pinheiro 

para Uder e do Senador Valm.ir C~mpelo para Vice-Líder 
do Partido . 

. 1.2.6 - Discurso do Expediente (continuação) 
_ SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Reforma Parti-
dária. 

SENADOR MAURO BENEVIDES Liberação por 
p~rt~ 4o Presidente Itamar Franco, de recursos para o 
combate à seca no Nordeste Programa anunciado pelo :p_re
side'nte do Banco do Nordeste, objetív3ildo o finariCi3.-
mento da água naquela região. _ · 

SENADOR NEY MARANHAO - Seca no No_r
deste. 

1.2. 7- Requerimentos 
N• a 325 a 330/93, do Senador Jutahy Magalhães, 

solicitando aos Sis. MiriiStros da Integração RegiOnal, Ale
xandre Costa; da Saúde, Jamil Haddad, do Bem-Estar So
da.'!, iutahy Magalhães Jr; da Agric_ultura, do .Abasteci
mento e da RefOrma Agrária, Lázaro Barbosa~ da Educa
ção e do Desporto, Mutilo Hingel, e da Indústria, Cómér
cio e do Turismo, José Eduardo Vieíra, informações que 
menciona. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Cãmara n• 67, de 1992- Comple

mentar (n• 71/89, na Casa de origem), que disPõe sobre 
o processo judicial de desapropriação por interesse sodal, 
pár3 ·finS de refo.rma agrária (Tramitando em conjunto com 
o Projeto de. Lei do Senado o' 46, de 1992 - Comple-
mentar). Votação_.~«!!ada.J><>.r fa!ta _de qu~~um. "· 

Projeto ele 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 inft!resse 
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_ n9 67~92 
-Complementar). Votação adiada por falta de quonmi. 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei c;Je Senado 
n• 179, de 1990 (n• 202/91, naquela Casa, de autoria do 
Senador Fernando Henrique Card~.' que dispõe sobr~_, 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO ORÁPICO DO SENADO PEDI!RAL 

MANOEL VILE!J\ DE MAGALHÃES 
Dire101'.0cta1 do Seaado Federal 

. AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor F.ac111ivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
DirctOl' AdaiailtrabVo 

DIÁRIO DO CONOJtl!S!IO NACIONAL 

laprc!UO 1ob re~pouabilidadc da Meu elo Suado Federal 

ASSINATURAS 

l.l!I:l CARLOS BASTOS Seaestral ······-········-·--·--···-·-···-·-···-·-·--·------·- CrS 70.000,00 
Diretor ladutnal 
fLORIAN AUGUSTO OOUTINHO MADRUGA 
Dirctor Adjuto 

o regime de prestação de serviços públicos pela iniciativa 
privada, previsto no art. 175 da ConstituiçãO, e regula. a 
obra pública. Retirado da pauta nos termos do art. 175, 
e, do Regimento Interno. 

1.3.1.- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
- Requerimento n' 323/93, lido no Expediente da 

presente sessão.- Votação adiada por falta de quorum, após 
parecer da comissão competente. 

1.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR VALMIR CAMPELO-'- Análise das 

vantagens e riscos do n,ovo método de administraçãp em
presarial da terceirização, que consiste em aumentar a pro
dutividade, os níveis de qualidade dos produtos, reduzindo. 
custos. . ~ _ . ____ . ~ ~- __ . 

SENADORA JÚNIA MARISE - Homenagem aos 
·66 anos do jornal O Estado de Minas. Repúdio à notícia 
da existência de trabalhadores escravos no Estado do Rio 
de Janeiro, denunciada pelo Jornal O_ Globo, edição de 
ontem. 

SENADOR AUREO MELLO ~Congratulando-se 
com a participaçãO vitoriosa da equipe brasileira de jóquei 
sobre piso nos 5~ Jogos Olímpicos Especiais de Inverno, 
realizados na semana passada, em Salzburg Áustria. 

SENADOR JONAS PINHEIRO -,- Razões para a 
aprese~tação de emenda à ConstitUiçãO; que áltera dispo
sitivos da Constituição F'ederal, illstiti.Jirido a moção de 
censura. 

SENADOR FLAVIANO BENI VERAS - Defesa 
da privatização da Campanhia Siderúrgica Nacional -
CSN. 

SENADOR FLAVIANO MELO - Repúdio à ocu
pação da sede da fundação Chico Mendes. em Xapurí
AC. 

1.3.3 - Comunicação da Presidência 
- Termino cde prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto d~e ~i .d.a. Câmara n' 145192, sendo que ao 
mesmo nã_o fo~a.m ofer!'!ç:içias em~nçl~s.- , . . . 

são. 
1.3.4- Design_a_ç~~ ~a .Qr!l~m do ~ia da próxima ses-

1.4 -'-ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
N'' 248 a 254, de 1993. 
3 - MESA DIRETORA 
4- LIDERES E VICE-LíDERES:D:E::I'ARTIDOS 
S- COMPOSIÇÃO I) AS COMISSÕES PERMANEN-

TES. 

Ata da 51~ Sessão, em 05 de abril de 1993 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Bel/o Parga 

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

Affonso Camargo -
Álvaro Pacheco - -
Bello· Parga - -
Beni V eras-
Chagas Rodrigues -
Elcio Álvares -
Esperidião Amim -
Garibaldi Alves -
Guilherme Palmeira -

Humberto Lucena -
João França -
Jonas Pinheiro -
Júlria Marise -
Jutahy Magalhães
Lourival Baptista -
Magno Barcelar -
Mansueto de Lavor -
Mauro Benevides -
~Nabor Júnior
Pedro Teixeira -
Valmir Campelo -
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O SR. PRES!ll~N'fE (Cbagas Rodrigues)~ A'lista de: .:·····o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A votação 
presença acusa o comparecimento de 21 Srs. Senadores. . - - . dQ requerímento fica adiada por falta de quorum. 

Havendo número regimental, declaro aberta _a sessão. ' SObre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~' 
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsoS. trabalhos. Secretário. • 
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente. É lido o seguinte , . 
É lido o seguinte REQUERIMENTO N• 323, DE 1993 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sanciona~o: 
N• 152,.de 1993 (n•168N3, na origem), de 2 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 49, de 1993 (n' 
3.671191, na Casa de origem), que dispõe sobre antecipação 
de reajuste de vencimentos e de soldos dos servidores civis 
e m.ilit3ies ·do Poder E;Kecu,_tivo, sancio]Jado ç transfOr'm~d.o, 
na Lei n' 8.645, de 2 de abril de 1993. 

OFÍCIO 

DO SR. 1• SECRETÁRIO DA CÁMARA DOS DEPU
TADOS, 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da seguinte 
matéria: 

EMENDA DA CÁMARA AO.PROJETO 
DE DECRETo LEGISLATIVO N' 2, DE 1993 

(N• 240/93, maquela Casa) 

"Que regulamenta a escoHta de Ministros do Tribu
nal de Contas da União pelo Congresso Nacional." 

EMENDAN•1 

Dê-se ao§ 3• do art. 2• do Projéto'de De~-reto Legislativo. 
a seguinte redação: · 

"§ 3<:> A argüição pública do candidato será pro
cedida somente perante a Comissão iriiciadora do pro
cesso, devendo ser feita em prazo não superior a três 
dias úteis, contado do recebimento da indicação." 

(À Comissão de CostituiÇão, Justiça e cida- · 
dania.) · 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 0 Expe-
diente lido vai à publicação. . .... , .. ,. . 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<:> 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTo N• 322, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimentu Interno, 

requeiro sejam considerad_os como de licença autorizada os 
dias 13 a 15, 18, 21, 22,25 e 28 de janeiro do corrent~ ano. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1993. -Senador Divaldo 
Suruagi 

Senhor Presidente, 
Tendo sido convidado a participar da 89! Conferência 

Interparlamentar, em Nova Delhi, lndia, solicito que me seja ~
cppp(Qida autorização para desempenhar essa missão, nos 
termos do arts. 55, III, da ConstituiÇão e 40, § 19, a, do ~ 
Regimento Interno~. . _ _ _ : : ' 

Esclareço que deverei estar ausente do ~aí~ po perioP,o_ 
de 6 a 20 de abril do corrente ano. 

.. Sala das SessMs, 1• de abtil de1993. '-'-Senador Magno 
Bl!celar; · · · · · · · · ' · · · · · · · · · · · · · ' · ' ' 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMEN
TAR 

OL 26193. 
Brasüia; 31 de março de 1993 

Senhor Presidente, 
Tériho a honra de · comuriieár' a 'V ós·sà Excelêticia que 

ihtegrárãb a delegàçãb brasileira à 89a. Conferência Interpar
lainentar; a realizai-se em NoVa Delhí (Índia), no·período 
de 12 a 17 de abril do corrente ano, os seguintes Senadores: 

Ruy Bacelar '"--'-:"João. Calman- Magno Bacelar- Gui
lherme Pahneira - Ronaldo Aragão. 
· ' Aptoveito a op'ortu.nidade pára fenovar a Vossa Exce

lênCiá ·os protestOS dá n'linha alta estima e distinta conside- . 
r3.Çãó . ....:..... -Senador Roy Bacelar, 19 V ice-Presidente, no· exer~ 
cício da Presidência. ' 

(À c~rriissii~ de ~elãç6t:s 'E:~teriores e D"efesa Na- · 
cional.) · · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo 
com o art. 40, § 49, do Regimento Interno, o requerimento 
será .remetido à Comissão de Relações ExterioreS e Defesa 
Nac;ional, devendo ser submetido à ·deliberação do Plenário 
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto 
no art. 40, § 39 , da Lei Interna. 

, , ~~~re a· mes~,,refquerimento cjue será lido pelo Sr. 1~" 
Secretário. 

É lido o se!:UÍ?te 
REQUERIMENTO N• 324, DE 1993 

_Senhor Presidente, 
Na fonna dd art". 43, inciso II, do Regimento Interno, 

requeiro licença dia,5 de abril em curso, a fim de participar, 
rio "Rio' de Janeirà; no Museu da República, do Fórum A 
RepúbHca em questão e, na Procuradoria-Geral do Estado, 
de debates sobre Presidencialismo, confonne convites emane~ 
xo. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1993. -Senador Marco 
Madel. 

CONVITE 

O Ministro da Cultura, Antônio Houaiss, o Diretor do 
Instituto Brasileiro do Património Cultural, Francisco de Me
Do Franco, a Diretora do Museu da República, Anelise Pache~ 
coe o Presidente da Associação dos Amigos do Museu da 
República, Raphael de Ahneida Magalhães, têm oprazer 
de convidar V. Ex' a participar do Fórum A República em 
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questão, a realizar-se no Salão Nobre do Palácio do_Catete,· 
· à rua do Catete n? 153, Rio de Janeiro, nos dias 2, S e 12 
. :de abril próximo, às 10 horas, conforme o programa em anexo. 

~···· FÓRUM 
A ~prJBt,~CA EM QUESTÃO 

. · Coordenação Geral: MINISTRO ANTONIO HOUAISS 

-l
PARLAMENTARISMO 

·x 
PRESIDENCIALISMO 

. Pia ~.de abril, às 10 horas 
• • · · Presidente: Senador José Samey 

·Mediador: Raphael de Almeida Magalhães 
. . - DEBATEDORES: 

Senador José Richa - Senador Darcy Ribeiro -Hélio 
Jaguaribe- Luiz Wemeck Viana. 

,,.,-11-
PARLAMENT ARISMO 

. X 
~RESIDENCIALISI\10 

Dia 5 de abril, às 10 horas 

Presidente: Deputado Roberto Campos 
Mediador: Wilson Figueiredo 

DEBATEDORES: 

. · Senador Marco Maciel - Deputado Roberto Freire -
' Bdlivat Lamouniéi: ·- - _ 

'' J. 

-ill
MO~TARQUIA 

X 
REPÚBLICA 

Dia 12 de abril, às 10 horas 
.\'residente: .sarbpsa Lima Sobrinho 
. Mediador: \'aulo.Branco 

DEBATEDORES: 

Deputado Hélib Bicudo - José Murilo de Carvalho -
(}laució Att Dillon.-Gastão Reis. · .·. · · · · · 

• LOCAL: Salão Nobre do Palácio do Catete, Rua do Cate
te 153 - RJ - Tel./Fax: 285-6320 
OfÍcio n' 100/93-PG 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Marco Maciel 

Senhor Sena!lor 

Em 15 de fevereiro de 1993 

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para 
solicitar o exame da possibilidade de pronunciar conferência, 
na segunda quinzena do próximo mês de março, sobre Presi
dencialismo, em prosseguimento às atividades culturais do 
Centro de Estudos J urldicos da Procuradoria-Geral do Es
tado. 

Para o evento, que ·contará com a presença de Procura
dores do Estado, serão convidados Magistrados, Deputados, 
Secretários de Estado, Defensores Públicos, membros do Mi
nistério Público, representant'es da Ordem dos Acjvogados 
do Brasil, do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Asso
ciação Brasileira de Imprensa, das classes empresariais e de 

outras entidades representativas da sociedade civil deste Es
tado . 

Esta Casa:, Senhor Senador, se sentirá sobremaneira hon
rada com a aceitação do convite_ que ora foririulo a Vossa 
Excelência, na certeza de que a conferência será um marco 
reverenciador nos eventos aqui prOmovidos . 

Apresento a Vossa Excelência minhas expressões de esti
ma e consideração. -Ricardo Azis Cretton, Procurador-Geral 
do Estado, Presidente do Colégio Nacional de Procurado
res-Gerais dos Estados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A votação 
do requerimen_to fica a~iada P?r falt~- de quorum. · 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin, comO Uder. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN(PDS- SC:-Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orac;lor.) -
Sr. PreSidente, Srs. Senadores, pedi a- palavra para· deixar 
registrados, no iníciO deSfã sesSão, eventos políticos da maior 
importância, h!lvidos iteste plenário e rio do Auditório Nereu 
Ramos, da Câmara dos Deputados. Neles, realiZaram-se as 
convenções do Partido Democrãta Cristão e do Partiçlo .Demo
crático Social. Ontem, aqui, neste recinto, a convenção con
junta do PDS e do PDC complementou as deliberações de 
cada um dos partidos, no sentido de se formalizar a fusão 
dacjuelas agremiações partidárias, resu1tando na constituição 
do Partido Progressista Reformador. . 

Considero esse evento da maior importância para· a polí
tica brasileira? para a vida democrática, para a viabilidade 

. _ da democracia, que passa por partidos políticos sólidos que 
expressem realmente correntes de opinião. ' · 

O nosso programa, bem como o nosso manifesto e o 
nOsso estatuto estão se-ndo hoje encaminhados com a solici
tação de registro provisório ao TribuiJ.al Superior Eleitoral. 

A agremiação partidária, conseqüência desta fusão e de 
jiliações ainda ontem havidas, resulta em 10 S.en~dores e 73 
Deputados Federais, cobrindo praticamente todo o mapa do 
nosso País. 

É tempo - estamos conv~ncidos -:- de darmos à estabili
dade da democracia brasileira partidos políticos federativos 
com solidei:. Nós, do Partido Democrático Social, contribuí
mos para o cumprimento desse objetivo~ resigimndo, na con
venção de sábado passado, a individualidade da nossa sigla, 
em prol de um projeto-conjunto que tem: seus objetivos expres-
sos nas palavras progressista e reformador. E aqui quero pres
tar uma homenagem ao Senador Jarbas Passarinho, que foi 
em boa hora não apenas o coordenador, o inspirador do pro
grama e do manifesto, m:as também do nosso compromisso 
com as reformas, estabelecido na nossa sigla partidária. Ao 
me congratular com o Senador J arbas Passarinho-~ presto uma 
homenagem a todos, tanto do PDC quanto do PDS, que nos 
engajamos nesta missão. 

Finalmente, distinguido pelos meus companheiros de par
tido com a Il!issã~, espinhosa mas fascinante, de presidir 
a agremiação neste momento do seu nascimento, quero, ao 
fazer este registro, pedir o apoio ... 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com a anuência da Mesa, 
certamente. 

-· ··-------. --------------
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O Sr. Mauro Benevides --Pelo que sei, V. Ex~ pediu 
a palavra como Líder. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Perfeitamenie. 

O Sr. Mauro Benevides - E_como tal, a intérv.enção 
é regimentahnente possível, e, se não o fosse, a frustração 
nos dominaria, porque não faríamos chegar a V. Ex-, como 
desejamos agora, a manifestação da nossa-alegria por vê-lo 
enfrentar mais um desafio em sua brilhante vida. pública -
presidir um Partido que decorreu <la junção de. duas forças, 
PDS e PDC - num instante reahnente de grandes decisões 
nacionais. Estamos às vésperas do dia 21 de abril, com a 
decisão em torno de fonÍla e sistema de governo, e a seqüência 
de Óutros fatos que, ligãdós à PróPria gôVem3biÍidãde do 

1 
País, -vão exigir da nova sigla a que V. Ex• ascenderá para 
dirigir, e aqui no Senado vai confiar a lide(ança do novo 
Partido a esta extraordinária e lúcida figura de homem público 
que é o Senador Jarbas Passarinho. Acredito que esses exce
lentes quadros representados por V. Ex• e pelo Senador Jarbas 
Passarinho realmente credencjam o Partido, que agora surge 
pela junção de duas forças ponderáveis da vida política brasi
leira. PortaD.to, como- Líde:r:: do PMDB, eu saúdo _esse fato 
importante na esthitui"â partidária bra$ih~ira é f~ço~ vqtos por 
_que a nova· agremiação possã. efetivam_énte contnõuit de fornia 
significativa para o_ fortalecimento da ~tru.tuta .4e.mbcrática 
do~ País. · · ~ ~ · · · · · 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Agradeço, Senador Mauro 
Benevides, essa manifestação, que é fruto da grandeza do 
espírito de V. Ex•, grandeza essa que na última _quinta-feira 
foi jU:stâiiteilte homenageada pela gente de Fortaleza e do 
Ceará, em -inesquecíVel acontecimento a que- todos nós, seus 
amigos .e. admiradores, nos associamos.-

O Sr. Jarbas Passariobo- Permite-me V. EX' llm aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço, com grande satisfa
ção e honra, o nobre Senador Jarbas Passarinho, que conta 
com votos, inclu~ive, de outras legendas, para liderar a banca
da do novo Partido .. 

O Sr. Jarba,s Passarinho-Quero ter o prazer de 'poder 
pedir um aparte ao meu ainda Líder. Eu neni sabi_a que eu 
já estava consagrado, mas depois das palavras do Senador 
Mauro Benevides ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Jnterpartidarlamente. Eu 
nem diria suprapartidariamente. · · · - · 

O Sr. Jarbas Passariobo- '".já é um caso consumado. 
O PTB também está aderindo a essa indicação suprapartidária. 
Preliminanrienté, eu quero Salientar o que· V. ~ acaba de 
enfatizar: juntamos dois partidos visando essas _duas finali
dades a que V. EX' se referiu. A primeira, -porque-está em 
noSsa mente ainda o eco daquele discurso magnífico do_ Minis
tro Paulo Brossard, quando assumiu a Presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral, oportunidade em que S. Ex• se referiu 
a 40 partidos existentes no BrasiL hoje, dos quais, se não 
estou equivocado, 26 têm registro definitivo e 14 têm registro 
provisório. O próprio Ministro perguntava:· "Será que no 
Brasil há 40 correntes de opinião que justifiquem isso?" Nós 
demos um bom exemplo, porque o programa do nosso PDS, 

' que era considerado e reconhecido até pelos partidos adver
sários como sendo um programa muito avançado e talveZ -
até o mais bem feito na ocasião, tiD.ha grande substância de 
democracia cristã. Tanto é assim que nesta fusão o PDC apre
~ntou um projeto de programa que incluía cerca de 80% 

dos itens do programa do PDS. Ao riiesmo tempo, estamos 
caracterizando que depois da queda do muro de Berlim, depois 
do desmoronamento do comunismo internacional- com ape
nas algumas ilhas de resistência - esse princípio -reformista 
ou reformador no nome do P~rtid<;> é o _que nos coloca ora 
? ~~quer da dos imObilistas ora- à direita dos revolucionários 
de base marxista-leninista. O Partido, portanto, tem uma vo~ 
cação que eu diria não propriamente ideológica mas, talvt:Z, 
doutrinária posto que não seguimos dogmas, seguimos dGutri~ 
nas. E esta colocação é dupla, pois é um Partido que chega 
para mostrar a sua face do ponto de vista doutrinário e ao 
mesmo tempo, conjugando~se com outra força afun ou similar, 
diminuir o núineio' de partidoS existentes no Congresso N acio~ 
nal. Oxalá pudéssemos ter agora incorporações ao PPR a 
partir de outros partidos que tenham doutrinas_ semelhantes. 
No mais, ao pedir este aparte a V. EX', quero dizer da minha 
grande_ satisfação de Ver entregue a V. EX', ao talento e à 
capacidade inegáVel de V. EX', um pôlítico de grande expresw 
são nacional, a direção _d_o meu Partido, a direção do PPR. 
Quero saudar, na pessoa de V. Ex•, este início de caminhada. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Quero agradecer, muito 
honrado, o aparte do Senador Jarbas Passarinho, cujos passos, 
na política, temos seguido, pelo exemplo que representa e, 
acima de tudo, pela correção de rota, com coragem, sempre 
com coragem e com lucidez. 

Finalmente, já que este é u-m registro que faço d_os propó
sitos iniciais do Partido, desejo concitar os meus colegas, os 
nossos pares, tanto no Senado quanto na Câmara, a colabo
rarem com três objetivos essenciais: 

_ . q primeirO ~ o_ aperfeiçoamento político do nosso País. 
Um sistema eleitoral moderno e uma_ legislação_ partidária 
que guardem o mínimo de coerência e de respeitO a:o· eleitor 
é indispeilsávei para que o País deixe de ser orientado politica
mente por esta colcha de retalhos de 40 partidos políticos, 
aqui relembrada pelo Senador Jarbas Passarinho. Isto não 
pode conduzir, nem sob parlamentarismo, nem sob presiden
cialismo ou monarquia, um país ao rumo e -à obtenção de 
um rumo. 

O segundo ponto será o nosso esforço no campo institu
cional, na eleição de prioridades para a revisão constitucional, 
fundamentalmente- voltadas para a ordem ecohõmica, para 
.colaborar com um projeto brasileiro. 

E, finalmente, o nosso Partido quer ser uma força para 
combater o desemprego, a desesperança, e desde o seu nasce
douro acena para desatolar o carro Brasil, o nosso País, com 
três alavancas poderosas: o apoio à agricultura, com a expe
riência do fmanciamento com base na eqUivalência preço-pro
duto, que muitOS Estados desenvolveram e no meu Estado, 
Santa Catarina, foi e é um sucesso que trartsCe"iideu a períodos 
de governo; o apoio à geração de empregos nas áreas ·urbanas, 
principalmente investimentos na conStrução de moradias po
pulares e a abertura efetiva das nossas fronteiras e dos nossos 
domínios ao ti"ã.balho, ao investimento e não à especulação, 
a grande premiada da atual conjuntura económica do n~sso 
País, tanto no qó.é toca aos agentes internos quanto aos agentes 
externos, que Mais têm vindo aqui para entrar no rol da espe
culação do que no rol de investidores, daqueles que apostam 
realmente, com- capital de risco, no nosso trabalho e no nosso 
crescimento. 

Que o nosso Partido, sob a égide da busca do progresso 
e com a marcã da busca de reformas, possa colaborar para 
que o povo brasileiro, pela via democrática, pelo entrechoque 
de idéias, de programas - muito mais dO que de pessoas, 
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rancores ou--p..-e-conceitos - possa se desenvolver. Esse é o 
grande sonho, o grande anelo que nos fez consolidar, no dia 
de ontem, a nível Federal, essa fusão: propor um novo partido 
e ajudar, dessa forma, a que a estabilidade política do País 
e um futuro melhor sejam alcançados. 

O Sr- Mansueto De Lavor- Permite-me V. EX' um apar-
te? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o aparte do nobre 
Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto De Lavor - Sereí breve ao me congra
tular com V. E~. com o nobre Senador J arbas Passarinho 
e com todos os integràntes do novo partido. O nosso Líder, 
Mauro Benevides, já externou o regozijO ·da Bancada com· 
a legitimidade da sua liderança. Gostaria apenas de adUzir 
que o ato político de ontem, marcante para a vida política 
brasileira, antecipa alguns passos à tão desejada, ansiada e 
necessária reforma partidária. E um dos passos dessa reforma 
é superar-se essa fase - dizem que o Brasil é dos 8 ou dos 
-go .....:.. pois Saiimos de um bipartidarismo para um pluriparti- · 
darismo não é mais do que uma pulverização de agremiações 
partidárias que não têm condições de ter peso nem influência 
na vida nacional. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É uriia íntlação até em 
partidos. 

O Sr. Mansueto de Lavor -Trata-se de uma inflação 
partidária, que prejudica até a refonna partidária. Portanto, 
esse esforço de aglutinação, ainda,.. mais com os quadros que 
foram reunidos, é um passo para a concretização do desejo 
que temos de uma reforma partidária profunda, com menos 
partidos, com partidos mais responsáveis, coin maior influên
cia e peso na vida nacional, para o fortalecimento da nossa 
democracia. Com V. Ex• como Presidente dessa nova agremia
ção, -o- PPR, o Senador Jarbas Passarinho como Líder do 
Senado -já aqui consagrado e fora dos quadros do Partido, 
como V. Ex~ bem frisou -- , creio que esse é um grande 
partido que surge, e devemos demonstrar o nosso regozijo 
com isso. É bom para a democracia, eminente Presidente 
do PPR, como para o País. Muito obrigado. 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN -Quero agradecer as palo,
vras de V. Ex~, Senador Mansueto de Lavor, que feriu- exata
mente o ponto que considero da maior generosidade e que 
esteve contida no gesto dos filiados do PDC e do PDS; genero
sidade no sentido mais amplo da palavra, que é abrir mão 
de algo que lhe pudesse ser caro, como era caro, por exemplo, 
ao conjunto dos filiados do PDS de Santa Catarina, meu Es
tado. 

Lá, como em tantas outras regiões, cruzamos bons e 
maus momentos e tivemos a compreensão de que, alérit dos 
liames com a nossa história, da qual nos orgulhamos, era 
preciso dar um passo em direção ao futuro. Foi essa resolução, 
que V. Ex~ tão bem abordou, que quero deixar como últimas 
palavras deste meu despretensioso p'ronunciamento. 

Foi pensando no futuro que tomamos essa decisão. Tenho 
certeza de que o exemplo dado pelos filiados do PDC e do 
PDS vale mais do que um projeto de lei e pode valer tanto 
quanto uma lei partidária, de que o Brasil tanto necessita. 

Muito obrigado! (Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1<? Secretário. 

É lido o seguinte 

Brasüia, 5 de abril de 1993 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, 

de acordo com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento 
Interno, que me ausentarei dos trabalho~ da Casa! p~rã brev_e 
viagem· ã.õ eStrangeiro, para em desempenho de mtssao auton
zada por esta Casa, compor a Delegação do Brasil a 89~ Confe
rência Interparlamentar, em Nova Delhi (Índia), no período 
de 8 a 19 de abril do corrente. 

Atenciosas saudações, Senador Guilherme Palmeira. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O expe-

diente lido vai à publicação. . 
Sóbre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !<?Secre

tário. 
É lida a seguinte: 

Brasüia (DF), 1' de abril de 1993 
OFIGSJPI028/93 _ 
Os Senhores Senadores abaixo assinados, integrantes da 

Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro ......;... PTB, eómu
nicam a Vossa Excelência, para o que couber, que elegeram 
o Senador JONAS PINHEIRO para Líder do Partido e VAL
MIR CAMPELO para Vice-Líder. . 

Senador Jonas Pinheiro- Senador Valmir Campelo-
Senadoia Marluce Pinto - Senador LuJz Alberto. - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :-:-• O expe
diente lido vai à publicação. 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Pedro TeiXeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. tenho insistido 
nesta ba_talha contra- e continuarei a fazê-lo até que termine 
- essa novela inútil e promocional de um plebiscito para 
"decidir" entre o presidencialismo e o parlamentarismo, entre 
a República e a Monarquia. 

Confesso que, de início, os meus temores se localizaram 
na hipótese de vitória do Parlamentarismo e na teimosia de 
seus defensores, que insistem em deixar a reforma revolucio
nária e necessária da Lei Orgânica dos Partidos Políticos para 
depois do plebiscito. . 

Depois do plebiscito, viriam, imediatamente, as eleições 
gerais, com a corrida desenfreada rumo à Presidência da Repú~ 
blica, rumo aos governos dos Estados e dos demais éargos 
eletivos, tudo dentro desse mesmo caos partidário, composto 
dessa multiplicidade de partidos -grandes, médios, peque
nos, nanicos e simples siglas de aluguel -, quase todos eles 
sem a característica essencial de serem nacionais e, portanto, 
inconstitucioriais, conforme diz claramente o inciso I do art. 
17 da Constituição Federal. 

Além disso, também, quase todos eles padecem- como 
venho repetindo nesta minha cruzada, por meio desta tribuna, 
da imprensa e por meio de conferências - desse câncer que 
fere a intimidade de sua essência, ou seja, de serem e não 
serem partidos políticos, mas simples lugares jurídicos que 
possibilitam candidaturas, já que a Constituição veda as candi
daturas avulsas. 

É este o quadro que teríamos se o Parlamentarismo tives
se a possibilidade de vencer. Por isso as minhas preocupações 
de início. 

Logo após as eleições, viria a posse do Presidente e a 
composição do ministério, corii a repetição desse nunca-mais
se-acabar de governo de transição, já que, como eles afirmam 
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e reafrrmam, Parlamentarismo só é viáVe_l eom poucos e fortes 
partidos, além de uma reforma da Lei Orgânica dos Partidos 
que cultive a fidelidade partidária como um dogrria,-tão neces
sária quanto a queda dos corpos no espaçó, COrtió Se essa 
condição de governabilidade fosse propriedade deles. Não! 
É condição de govemabilidade também do presidencialismo. 
Daí á irlgovernabilidade eln que vivemos; daí não estar funcio
nando bem há 100 anos. Isso porque a Câmara dos Deputados 
não quer a reformà. É inviável, mas os culpados são os pró
prios Deputados. 

Presidencialismo também só é viável com esses três quesi
tos -poucbs partidos e fortes, além da reforma revolucionária 
da Lei :orgânica dos Partidos, tal qual querem para o Parla
mentarismo. As instituições partidárias que estão aJ São a 
grande causa de todas as nossas crises, que se resumem na 
ingovemabílidade de que os últimos governos vêm sofrendo. 
Sem essa reforma as outras são impossíveis. Não é o Presiden
cialismo 'à t:ausa" da crise, mas o status quo que a grande 
maioria dos políticos defende: "Deixe estar -eomo eStá para 
ver corrio ~ s_ue fica, para que eu possa me eleger pelo sistema 
que me elegeu. Não posso é me arriscai" com: essas reformas". 

É assim que; lamentavelmente, pensa a grande maioria 
dos políticos. Eleito o Presidente, hipoteticamente vitbríoso 
o parlamentarismo, como íamos dizendo, seria Cóinposto- o 
miriiStéiiõ-de transição àentro dess_a_ multiplicidade de parti
dos. Depois de bai-ganhas viria, então .:.._pelo menos deveria 
vir- a grande luta pela reforma revolucionária da Lei Orgâ
nica dos Partidos Políticôs, que deveria ser feita pelos noVos 
deputados, todos eles _eleitos pelo atual sistema proporcional 
unidistrital, cOm votos espalhados no Estado todo, sendo que 
raramente acontecerá .ele. um .deputadp ter sido _eleito por uma 
região só, que poderia ser transformada em um distrito .. 

·Não é.PrecíSo déscer a Urnà apálíse_ProfUrida pãra·seOtir 
a cris,e em que nos. teriam metido aqueles- que sOnham com 
duques, barões e com prinh~'iros· ministroS, jã que- Se Sente 
que a reforma é d~ficíl~ma, lenta, se não quase iri:IpóSsível. 

Não foi feita até·agora ·pelo mesmo motivo·que-nâo-será: 
os-deputadOs estão pensando, primeiramente, em Suas· reelei
ções, em seus interesses. Depois, veiri o- resto~ E é por isso 
mesmo que anda tão baixa a cotação da classe política no 
mercado popular t 

TUdo isso, St. Presidente, Srs. Senadore~, _porque eu, 
no iníciO da campanha pelo plebiscito. acreditava ·ainda em 
uma longínqua possibilidade de vitória do parlamentarismo, 
que está totalmente eliminada da cogitação de todos, até mes
mo-dos mais ingênuos parlamentariSt~:s! O tom de seus dis_cur
sos já é de desespero-pela debandada de grandes lideres e 
de grandes movimentos para o presidencialismo. 

Agora não, minha preocupação é _bein_ outra!_ 
Preocupo-me com o t~mpo- perdido~ pela insistência dos 

parlamentaristas em renovar um plebiscito já feito há apenas 
vinte e. poucos anos, quando o povo demonstrou_ sabiamente 
que aqui é Brasil, é América, é uma realidade histódOO-cul
tural bem diferente daquela de que se compõem os países 
da Europa onde há outro clima, outros povos, outras culturas, 
~.portanto, outrosJatos, outros valores; logo, outras normas! 

Pre_ocupo-me também com aqueles sonbadQ:re~ R_lle acre~ 
iitam que fórmulas abstratas e ideais de instituições podem 
ervir a todos os povos, ignorando, portanto, que "as leis 
:evem ser de tal forma apropriadas ao povo para o qual hajam 
do feitas, que, só mesmo por mera casualidade, as de uma 

nação podem convir a outra nação", como já nos ênsinava 
Montesquieu. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Mauro Beoevides - Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. EX' tem 
a palavra na forma regimental. 

c P, SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sen.adores, 
a pres_ença do Presidente Itamar Franco, na última sexta-fe'ir"a, 
nàddade de Teresina, foi saUaada COm sigiiíficãtivas demons
trações de confiança em toda a Região Nordeste, porque re
presentou, sobretudo, um testemunho positivo da vontade 
política com que o Governo pretende atender às aspirações 
daquela faixa territorial na atual conjuntura brasileira. 

Sabe V. EX' que, em algumas oportunidades, ocupei a 
tribt,m"- elo Senado Federal para expor o quadro climático 
viyiçl<;> pelo chamado Polígono das Secas e cnnclameí seguidas 
vezes-o Presidente da República_ a adotar medidas efetivas
e· concretas que possibilitassem, pelo menos, a minoração do 
sofrimento de milhões de irmãos nossos que padecem pela 
falta de chuvas naquela região. Em determinado momento, 
pedi ao Presidente que editasse, sem tardança, medida provi
sória garantindo os recursos de 4 trilhões e 700 bilhões de 
cruzeiros para atender, durante razoável espaço de tempo, 
à programação de _trabalho elabora!!a por governadores, pre
feito;s, sindicatos, numa conjugação de esforços que objetí
vava, sobretudo, garantir a permanência do _homem _no seu 
próprio habitat. sem o deslocamento, como anteriormente 
qcorria, ensejando_a_migração para os grandes centros popula-
cionais da Região Nordestina. - -

. _O Pr.esidente da República, após editar a Medida Provi
sória n~'315 -que se acha tramitando nesta Casa. e certamente 
será aprovada nas próximas horas - em plena capital do 
Estado de V. Ex>, Sr. Presidente ChagasRodrigues, liberou 
a primeira parcela dos 4 trilhões e 700 ~bilh_õ~s de cruzeiros, 
dando assim uma prova insofismável de que deseja acudir 
os nossos irmãos que estão acossados por essa calamidade. 

Em meio aos aplausos recebidos pelo seu deslo_camento 
pessoal à Região Nordestina e, sobretudo, pelo desembolso 
que determinou ao Ministro da Integração Regional - e por 
vía de conseqüência ao próprio Ministro da Fazenda - o 
Presidente Itamar Franco recolheu de governadores, lideran
ças empresariais e. parlamentares algumas _sugestõ.es _para a 
inten.sificação do combate à seca. Aliás, V. Er. se recorda, 
Sr. PrêSidente Chagas Rodrigues, que, na reunião realizada 
aqui em Brasília, há cerca de 15 dias, ond_e estavam presentes 
o Presidente da CONTAG, governado_res, Senadores, Depu
tados e Ministros de-Estado, o Presidente da República, de
monstrando extraordinária sensibilidade, chamou nossa aten
ção para o fato_ de que o problema da seca não deveria ser 
apreciado apenas dentro das suas características emergenciais. 
E muito mais do que isso, que deveríamos alinhar tudo que 
representasse providências duradouras, a fiin âe obtermos 
a estrutura de resistência a essa interilpérie, qUe, dclicãmente, 
atinge aquela faixa do território_ brasileiro. 

O Presidente chegou a denominar de "agenda para o 
Nordeste" todas aquelas sug_estões consideiadas viáveis para 
permitir a nós, nordestinos, uma convivência ·c-om a-falta de 
chuva na nossa regíão. 
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Durante o Eii.contro de Teresiiia, o- Senhor Presidente 
da República, Dr. Itamar Franco, recebeu em audiência o 
Presidente do Banco do Nordeste, Dr. João Alves de Mello, 
que levou como sugestão um plano de trabalho, a ser execu~ 
tado pelo BNB, com recursós do fundo constitucioOàl e de 
outros 'disponíveis no âmbito daquela instituição de crédito 
oficial. 

Recorde-se que essa proposta do Presidente João Alves 
de Mello de financiar a água para- os pro-dutores rurais foi 
considerada realmente da maior significação para a- iegião: 
nordestina. Mencione-se, por exemplo, que, ao distribuir para 
conhecimento dos presentes as linhas e diretrizes desse tipo 
de financiamento, o BNB fez questão de destacar o que repre
sen~ariam os objetivos, Os beneficiários, as medidas, a modali~ 
dade de financiamentp, erlfim, algo que pudesse, nesse instan
te, representar uma oportunidade de atendimento às aspi:fa
ções de pequenos, médios e grandes proprietários. 

Aliás, Sr. Presidente, está publicado na imprensa cea~ 
rense um breve roteiro a ser seguido por esse financiamento, 
a ser posto em prática pelo Banco do Nordeste no menor 
espaço de tempo possível, com o estímulo do Presidente da 

' República e com recursos originários no fundo constitucional 
e de outras fontes que, certamente, se juntarão ao FNE para 
viabilizar ~s~a proposta. 

O Bancô; do Nordeste apresenta os tóplcos para 
obtenção de financiamento: ----

"Como ter o financiamefito:.-
Beneficiários: produtores localizados em áreas afe

tadas pela estiagem. 
Objetivt>s~ :.:...._ sustentação das· atividades produ .. 

ti v as no períOdo Crítico; - formáçãó 'de reserva alimen
tar estratégiCa- paTa o rebanho; --realização de obras 
com vistas a â~mulação de água; .::.; .. ;:Custeio de lavouras 
irrigadas_; -fomento do emprego e renda com as ativi
dades financiadas. 

Medidas: 1) fmanciamento do custeio pecuário de 
bovinocultura e ovinocaprinocultura, inclusive aquisi
ção de rações, desde que vinculada à foimação de reser-
va alimentar estratégica; - · " 

2) finaridamento isolado de aguadas (açudes, bar::' 
reiros; póçtis~ Cacimbas, cisternas e barragens subterrâ
neas), com encargos diferenciados;· 

3) financiamento isolado para formação de reserva 
alimentar para·o rebanho. acompanhado de ampla cam-
panha promocional; · 

4) finailciamento do custeio agrícola das lavouras 
irrigadas onde haja disponibilidade hídrica; 

5) financiamento de investirrientos -para abertura 
de áreas, preparo de solos e outros itens de infra-es
trutura produtiva; 

6). prorrogação de dívidas dos produtores efetiva· 
mente atingidos pela estiagem. 

Fonte de Recursos: Recursos destacados do orça
mento anual do Fundo Constituci6nal de Financiamen
to do Nordeste - FNE. 

Encargos Financeiros: TR maiS 8% ao àno, sendo 
que os pequenos e médios 'produtores·tefão direito 
à redução de encargos de 10% a ·40%. No caso de 
financiamento de aguadas, os grandes produtores terão 
direito à redução de encargos de até 20%." 

Sr. Presidente, essas são as ·linhas mestras_ dessa progra~ 
mação financeira que o próprio Banco "e&tàbelece, abrindo, 

portanto, uma alternativa para financiar água aos produtores 
rurais da Região'Nordestina. 

O Sr .. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex~ um apar
te, nobre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte a 
V. EX' 

O Sr. Mansueto de Lavor -Nobre Líder, Senador Mauro 
Ben~vides, o registro que V. Ex~ faz em-seu proriünci3meõto 
trata de uma questão de justiça. A visita feita pelo Presidente 
Itamar Franco, na sexta-feira-, à cidade de Teresina, para abrir 
o Programa de Frentes Produtivas de trabalho no Senli-árido, 
revestiu-se de alto sigilificado e demonstrou uma mentalidade 
nova no tratamento da crise do Nordeste, que reflete a crise 
do País. Quero. parabenizar. principalmente, o pronunciamen
to do Senhor Presidente da República naquela oçasião_; Sua 
Excelência delineou muito bem que não se tratava de uma 
distribuição de benesses ou esmolas ao povo nordestino, mas 
de um ensejo à sua capacidade de organização e trabalho. 
Evidentemente, a miséria e cfs-ofiimento do-povO não-s-e de
vem, como condição única, às questões climáticas, superadas 
em outras regiões com características mais adversas, mas às 
questões da organização social, que dizem mais profunda
mente e tocam mais de perto a miséria-de grande parte da 
população do Nordeste. O Presidente Itamar Franco, _com 
quem nos congratulamos, deixou bem claro que, realmente, 
01}ue se estava estimulando era a capacidade de organização 
do povo. Para tanto fez algo diferente: a constituição de uma 
Comissã-o Nacional e de Comissões Regionais e Locais pluriva:.. 
lentes. Não se trata de um partido político; nem o Governo 
Federal quer assumir com exclusividade essa tarefa, nem vai 
deiXá-la a cargo de um Governo Estadual ou de um Partido; 
trata-se de uma Comissão de diversos segmentos da sociedade. 
Para nossa honra, o representante do Senado Federal é um 
companheiro do Rio Grande do Norte, o Senador Garibaldi 
Alves Filho, com quem já trocarilOs idéias a- esse respeito. 
Além de enfatiZar esse program3:, _que foi traçado via Banco 
do N9rdeste, o quãl ãplaU:dimos, pois ãcreditamos que a solu
ção realmente seja por esse caminho, também gostaria de 
levantar uma questão que já foi discutida com o Senador 
Garibaldi Alves Filho: não é preciso dinheiro novo, nem se
quer uma nova medida de emergência em termos de recursos; 
basta que o Governo priorize a liberação dos recursos orça
mentários, já votados, para obraS hídricas, e ações contra 
a seca nos órgãos DENOCS e SUDENE, para que, se houver 
essa prioridade de liberação de recursos, o problema da aluai 
conjuntura de crise pela seca seja resolvido em grande parte. 
Não retiraremos recursos de nenhuma outra região ou de 
nenhum outro segmento; sim, tiraremos recursos já aprovados 
e alocados para a Região, que só precisariam ser liberados 
·em caráter de prioridade. Assim, com essa liberação dos recur
sos para a Região Nordeste em caráter prioritário, teríamos 
o Programa das Frentes Produtivas de Trabalho, do Presidente 
Itamar Franco, com o capital e a tecnologia necessários ao 
seu sucesso~ esta última via EMBRA? A, SUDENE e outroS 
organismos de universidades, sediadõs dentro e fora do Nor
deste. Congratulo-me, mais uma vez, com V. E~ pela oportu
nidade do pronunciamento. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. EX', 
nobre Senador Mansueto de Lavor, que destaca, também co
mo o fiz, a importância da visita do Presidente Itamar Franco 
à região n~r~estina, exatamente pelo estabelecimento de no-
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vas diretrizes que orientarão a atuação do Governo Federal 
naquela faixa territorial brasileira. -

Se estamos realmente buscando inovações no trabalho 
para preservar o homem no seu habitat, evitando os desloca
mentos que, em outras oportunidades, representam autênticas 
invasões de capitais dos Estados e de outros Municípios de 
maior porte, queremos exatamente destacar, como o fizemos, 
esse programa anunciado pelo Presidente do Banco do Nor
deste, que contou com uma acolhida extremamente estimu
lante do Presidente Itamar Franco, ou seja, com o financia
mento da água para os produtores rurais, dos poços, dos bar
reires, das aguadas, enfim, tudo aquilo que possa significar 
armazenamento de pequeno ou médio porte para água. O 
GovernO, através do BNB, que se utilizará dos recursos do 
FNE, haverá de garantir a viabilização desse projeto, que 
foi ãnUD.ciado na sexta-feífà pelo Presidente João Alves de 
Melo e saudado por todos os órgãos de divulgação ·da região 
nordestina. 

O Sr. Garibaldi Alves Filbo - Permite-me-v. EX' um 
aparte? 

O SR- MAURO BENEVIDES- Concedo o aparte ao 
nobre Senador. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Mauro Benev_ides~ 
Líder da nossa Bancada, também quero assin31ar a impor:.. 
tância da visita do'Presidente Itamar Franco à cidade de Tere~ 
sina na última sexta-feira e dizer da imensa esperança, que 
hoje toma conta de todos os nordestinos, de que realmente 
vamos ter uma ação nova para minimizar os efeitos da !jec_a. 

, Vamos ter a preocupação de evitar aquelas obras improdu
tivas, tudo o que já foi realizado e de que não se tem notícia 
positiva ao longo dos últimos anos de seca. A ins~alação dessa 
Comissão, da qual faço parte por designação do Presi~ente 
do Senado Federal, ouvindo até mesmo a Liderança de V. 
Ex•, vai propiciar um debate em torno dessas diretri:Zes e 
sobre quais obras serão executadas. Ti.ido isso constituiu um 
fato novo. Além dessa ComissãO Nacional, vamos ter Comis
sões Estaduais e Municipais. À primeira vista, Senador Mauro 
Benevides, pode até parecer que a ação vai se toi'I)ar t:na~s 
burocratizada. Mas não se trata diss_o; trata-se, ao contrário, 
de democratizar a ação do Governo com relação aos efeitos 
da seca. É preciso evitar aqueles equívocos, aquelas discrimi-
nações, pois a crónica do Nordeste já está cheia desses maus 
exemplos. Devemos trabalhar seriamente. Um exemplo desse 
trabalho sério é essa proposta-, iliuito positiva, do Presidente 
do Banco do Nordeste, que foi feita em boa hora e até mesmo 
diante do próprio Presidente da República, Itamar Franco. 
Só tenho urna preocupação, e acredito que V. E~ pensa o 
mesmo, com relação aos encargos financeirOs: será que num 
momento como esse os produtores nordestinos seriam capazes 
d~ arcar ·com esses encargos financeiros'? 

O SR- MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Gari
baldi Alves Filho, V. Ex' que, nessa Comissão Especial, rePre~ 
sentará o nosso pensamento a respeito dessa questão nordes
tina e que desde a primeira hora esteve aqui ocupando essa 
tribuna para debater a magna questão da estiagem na Reg!ã_ó 
Nordestina; que se fez presente, inclusive a meu convite, na
quela reunião que se realizou no Palácio do P~analto com 
o Presidente Itamar Franco, com Lideranças da CONTAG, 
com todos os Governadores de Estado e Com todos os que 
estavam implicitamente vinculados à questão da seca, deve 
ter-se apercebido de que, dentre as diretrizes estabelecidas 

para o financiamento, há uma hipótese de redução dos encar
goS _entre 10 e 40%. Naturalmente, os produtores rurais que 
se considerarem incapa~es de, o saldar nas condições gerais 
estabelecidas, após obtido o finánciánleritO, terão a pe:rSpê6 
tlva de serem favorecidos com unia redução dos encargos, 
para que possam, efetivamente, utiliZãr essa linha de créditó 
e, conseqüentemente, ampliar a estrutura hídrica da região 
com barragens, aguadas, poços, enfiln, com alternativas com 
características duradouras que nos Perinitam conviver com 
o flagelo das secas. 

Estou certo, portanto, Sr. Presidente, de que essa inicia
tiVa do Presidente do Banco do Nordes~e é da _maior impor ... 
tância. V. Ex', Senador Bello Parga", que já integrou OS qua.:· 
dros dirigentes daqüela institUição~ ·aSsiíri_ como _eü, _que 'tive 
o privilégio de pre_Sidi-Iã, tem senSibílidaàe, Comó nordestiilo, 
para alcançar o objCtívo- do atuat_Presidente, João AI'!-~- 4e' 
Mello, que desejá engajar o Banco, de forma in~quívocã, 
na luta da nossa re:gião para ampliar a estrutura de resistência 
ao flagelo. 

-0 Sr- Magno Bacelar- PenÍlite-me \!. EX' um· aparte'! 

O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex• com imenso 
praZer,- ilóbre Senãdor. · 

O Sr- Magno Bacelar - Nobre Senador Mauro Bene
vides, inicio congratulando-me com o Presidente do Banco 
do Nordeste e com V. Ex•, que "traz_- a notícia a _esta Casa. 
Mas a minha preocupação está mais ou menos no níVel da 
que expôs o Senador Garibaldi Alves Filho. Na realidade, 
os encargos, o custo do dinheiro, hoJe, no Bra~il, _ ~ muito 
elevado - até o .dinheiro a fundo perdido seria válido para 
a recuperação do Nqrdeste -e caberia,3; todos n_ós, da classe 
política, em apoiando a proposta_ do P;r~sidente. Q.q Banco 
do_Nordeste, reduzir não a 10 ou_a 40%, mas_ fazer com 
que esses recursos retornem aos cofres da União s~m a corre· 
ção, sem os encargos, que são elevadíssimos. Não tenho dúvi
da de que, estando _o dinheiro a esse preço, nobre Senador, 
não se faz agricultura no BraSil e em nenhum lugar do uni
verso, a não ser que se troque a moeda por produção -
idéia já apresentada aqui pelo nobre Senador Esperidião 
Amin, no ano pass~do, e pela qual uma saca de arroz corres· 
penderia a uma :;aca çle arroz pª'ra. o produtor. Contudo, 
o que se vê no Bra~il de hoje -e não .apenas num momento 
de calamidade e emergência como ·o que aflige o Nordeste 
-·é que, em qualquer situação, não há um agricultor que 
recorra aos bancos oficiais e ãplíque o_ dinheiro na agricultura, 
esperando retornq. A política adotada com relação à agricul
tura, no Brasil, devçrá tomar um novo rumo, ou teremos, 
a cada dia, menores safras e maior fome, não só no Nordeste, 
mas no Brasij_inteiro. Congratule-m~ çq~ V. Ex~J como disse 
iniCialmente, porque essa idéia é um passo importante, um 
grande começo. Pt:e.cisamos nos unir. _O_ nord~st~no -e ouyi· 
mos isso de um líder camponês, Urbano- não quer esmola; 
o. nordestino quer trabalho e dignidade para a sua famfiia. 
O simples retorno.~esse dinheiro ao Banço_do ~ardeste, subsi
diado, seria o passo mais acertado para começarmos a inverter 
a situação de pobreza dos grandes produtores no Brasil. Obri
gado a V. EX' e parabéns. 

O SR- MAURO BENEVIDES -Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Mª'_gno Bacelar, a intervenção e, sobretudo, 
a sugestão que formula de abrandamento das taxas de jUros, 
dos encargos cobrad~s daqueles que serão favorecidos e bene
ficiados por esse prOgrama de financiamento da água do Banco 
do Nordeste do Brasil. · 
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Seria realmente ideal que o Governo- Colocasse à dispp
sição do BNB recursos a um CustO ainda maís baixo do que 
aquele previsto pelo Fundo ConstituCiOnal do Nordeste e, 
com iss-o, que aquele estabelecimento de crédito pudesse am
pliar aíilda mais signifiCatrv-amente (fs-eu~raíO~de ação, já aí, 
nesse caso; com recursos a baixo custo, portanto acessíveis 
aos médios, pequenos e miõiprodutores rurais. -

Registro, portanto, Sr. Presidente, a visita do Presidente 
Itamar Franco à regíão"--nOrdestina e a confiança ·cOin que 
foi recebido o Chefe da Nação em um dos Estados roais direta
mente atingidos pela calamidade. E ficam,--sãbretudo, aqui, 
os--nossos aplausos ao Banco do Nordeste, através do seu 
Presidente, Sr. João Alves'de Mello, porque anuncia um pro
grama que vai reverter, segundo esperamos? num prazo razoá
vel, esse quadro relacionado com a estrutura hídrica da nossa 
região, com o financiamento da água para os produtores rurais 
do Nordeste. 

Era a comunicaçãO q-u-e desejava fazer, na expectativa 
de que os recursos constantes da Medida Provisória -fi!> 3"15, 
ou seja, 4 trilhões e 700 bilhões de cruzeiros não sofram qual
quer embargo na sua liberação e que, a exemplo da primeira 
parcela, as duas subscqüenteS possani, efetivamente,- Chegan
do ao Nordeste, favorecer milhões de nordestinos que pade
cem da calamidade que ali se instalou. 

Era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevidos o Sr. Cha
gas Rodrigues, 1~ Vice-Presidente, delxa a cadeira da 
pre~idência, que é ocupada pelo Sr. Bello Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Concedo apalavra .. 
ao nobre Senador Elcio Alvares. (Pausa.) 

S. Ex~ declina da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senad6rlram Saraiva. (Pau

sa.) 
S. E!C' não se encontra em plenáríó. 
Concedo a palavra ao nobre ·senador Jonas Pínheiro. 

(Pausa.) · · · ·· · · 
S. Ex~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano Melo. 

(Pausa.) 
S. Ex~ não se encontra em plenário: 
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, mais uma vez a desgraça das sagas-do Nç>rdeste 
enche as páginas dos jornais e as imagens dos -nordestiriOs 
esquálidos, famintos, sedentos, em terras calCinadas, -arrasa
das, aparecem nas telas da TV como se estivesse sendo repri
sado um filme a que já estamm cansados de assistir, pois 
a seca, no Nordeste, é uma regra, infelizmente, não uma 
exceção. Cento ·e dezesseis anos se passaram desde que, na 
grande estiagem de 1877, o Imperador D. Pedro II prometeu 
acabar com a seca do Nordeste, nem que para isso_fosse preciso 
vender as jôía.S da Coroa. Desde então, Sr. Presidente, quase 
nada mudou. Os discursos se repetiram e -não ai::OilteceU prati
camente nada que alterasse significativam-ente o panorama 
degradante da região nos períodos de estiagem. 

Estou convencido de que sempre faltou vontade política 
para se resolver o problema nordestino, Sr. Presidente. O 
que tem prevalecido são ações tímidas, emergenciais-, que, 
na maior parte das vezes, têm permitido que os recursos sejam 

desviados e até mesmo roubados. São de triste memóriã os 
escândalos que marcaram o nascimento, a expansão e a aceita
ção quase passiva da denominada "indústria da seca". 

O Nordeste, há muito tempo, é vítima de falta de previsão 
dos técnicos governamentais, raramente capazes de sensibi
lizar o Governo a adotar programas efetivOs -de combate às 
secas e de assistência às populações afetadas pela esCassez 
de chuvas e pelo esgotamento dos mananciais. 

A meu ver, apen-as três governos procuraram imPlantar 
políticas mais ·consistentes para aienuar os maléficos efeitos 
da falta de chuvas regulares na região. 

O primeiro fOi o de Epitácio Pessoa, em 1909, com a 
criação do DNOCS- Departamento Nacional de Obras con
tra- as Secas, que implementou programas de construção de 
barragens e açudes para armazenagem de água. 

O segundo foi o do Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, que, com seu Plano de Metas-e ·seu-espíiitb empre-en
dedor, formulou uma nova política económica e social para 
a região, criando a Sudene para ser a mola propulsoni do 
nosso desenvolvimento. 

O terceiro foi o Presidente José Sarney, que teve a iriidã
tiva de criar o MiniStéiio da Irrigação, embora não lhe tenha 
conseguido dar os meios necessários p"ra -à efetíVi{á.tüâção: 

Todos os outros, lamentavelmente: limitaram-se a adotar 
medidas emergenciais, toiãlmente incapazes de atacar as cau
sas reais que impedem o desenvolvimento da região. 

Sr.._ Presidente, Srs. Senadores, há muito tempo se sabe 
que a seca do Nordeste é muito mais um desafio económico 
e sócio-político do que um fenómeno climátiCO. O problema 
do Nordeste não é a falta de chuvas e sim o subaproVeitamento 
da água. Dos 700 _bilhões de milímetros cúbicos que caem 
anualmente na região, 92% se perdem, principalmente por 
falta de reservatórios para captá-los. o • 

A água nem sempre é insuficiente; o graridi pióblema 
é que aS chuvas são irregulares. SãO necessárias medidaS COil

sistentes e articuladas para melhor manejo da água çm toda 
a região. Se· ela for arniaZeriada adequadamente e diStríbuída 
nó momento opOrtuno, certamente o fenórrieno da Sec.i terá 
sua incidência sensív·elmente reduzida. 

Sr. Presidente, s·r' é SrS. SenadOres, a meu ver,- a -mais 
contundente oratória a respeito dos _problemas do Nordeste 
contiDUã sendo a_ 4q ~nt?o _Ministro de Viação é Obras~P~bli_cas 
do GOVéi'nci de ·oetiílio Vaq~ãs, O ·paraibano JOsé Ari1édco 
d~ Almeida, que categoricame11t~.afirriwu: .. 

"O Nordeste nãÕ precisa de esmola, precisa apenas 
que seja viabilizado o rio São Francisco, para· inofhar 
suas teJ;"ras-_ calcinad&s _pela seca e se transformar na 

.. CalifÓrnia da;\mérlca do Sul. Com a irrigação;'o Nor· 
deste abasteceria o Brasil e teria excedente para expor-
tação." · 

Desd_e entãq, muitos anos se passaram, sem que os gover
nos que-sucederaJ;TI o do grande Presidente Getúlio ,Vargas 
tivessem implantado o projeto do Ministro José Américo~ 
Se isso tivesse ocorrído, em vez de termos. hoje, 500 mil 
hectares irrigados, teríamos mais de 10 milhões de he_ctares, 
e o nordestino· não estaria morfendo de fome. _ _ 

Lamentavelmente, o Brasil ainda não deu a deVIda impor
tância à irrigação. Todos sabemos que custa caro iriigar a 
terra em nosso País, cerca de 10 mil dólares por hectare. 

Abrindo um parêntese, Sr. PreSidente, a irrigação, no 
Estado de ISrael custa 76 mil dólares por hectare; na Califór· 
nia, 46 mil dólares, ou seja, bem mais caros do que no Brasil, 

·----------------------------------------
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mas o investimento compensa, poís cria-se a garantia de que 
haverá produção no ano seguinte. 

Tenho absoluta certeza, Sr• e Srs. Senadores, de que 
tudo que já foi gasto pe16 -Governo e-m planos contra seca, 
em programas emergenciais, em incentivos à industrialização 
da região, poderia ter sido suficiente para converter o N ardeste 
na imensa Califórnia sonhada por José Américo, ou- quem 
sabe - num enorme Israel, extraordinária_ ilh(l çle prospe
ridade, construída num verdadeiro deserto, em condições cli
máticas muito piores que as nossas. · 

É quase impossível comparar a média histórica do Nor
deste, de 500 mililitros cúbicos anuais de chuva com_ 95 80 
mililitros cúbicos anuais que caem no sul de Isra_el, por exem
plo. Em geral, os dados nos mostram que a precipitação plu
viométrica no Nordeste oscila entre 500 e 1:800-mililitros cúbi
cos anuais, tendo apenas 0,5% -do território cOm precipitação 
inferior ·a 250 mililitros cúbicos, enquanto que, em Israel, 
os índices pluviométricos oscilam entre 300 e 800 mililitros 
cúbicos anuais. A grande diferença é que lá, Sr. Presidente, 
existem 285 mil hectares de terra irrigados, segundo artigo 
publicado pelo jornal O Globo da última segunda-feira. Em 
Israel, criou-se um sistema de balanceamento _dos recursos 
hídrícos totais entre as várias regiões --o sis_te:lna de_ canos, 
aquedutos, canais, reservatórios, túneis, açudes e estações 
de bombeamento têm como artéria principal o Conduto Nacio
nal. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. EX' um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO:_ Com muito prazer, nobre 
Senador Magno Bacelar. · · 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Ney Maranhão, 
V. Ex~-hoje traz o _exemplo de como poderíamos resolver 
os problemas do Nordeste. Está provado, histoiiCamente -
e aí está o modelo de Israel a que V. EX~' se referiu - que 
o problema do Nordeste não é a seca, é a falta de decisão 
política, é a falta de um projeto que tenha o objetivo de 
extiilguir de uma vez por todas e_sse mal.. Seri~ tão bom que 
daqui a quatro ou cinco anos estivéssemos a falar dá produti
vidade do Nordeste, onde se pode colher três safras ao ano, 
dadas as condições climáticas que ali existem. Há o exemplo 
do _Vale do São Francisco, onde nossa produtividade é bem 
maior do que a média mundial. Quando V. Ex~ traz este 
assunto profundamente estudado, com exemplos e com a con
vicção que sempre orientam os seus pronunciamentos, nós 
temos que aplaudi-lo e render graças para que essa decisão 
de governo, aliada a de todos nós que, ao longo deste ano, 
temos nos pronunciado sobre esse problema, possa ser concre
tizada. Que se encontre, verdadeiramente, um projeto a longo 
prazo que não incentive empresários qüe fazem o famoso 
tripé: criam projetas ilusórios, enviando o dinheiro para o 
Nordeste que é repassado para São Paulo via compra e recom
pra de ações. São projetas enganosos que caracterizam a falta 
de vontade de re_solve( nossos problemas. Parabéns, nobre 
Senador. Faço votos para que o Governo assimile essa preocu
pação, assimile esse caminho que V. Ex~ indica, para que 
alcancemos, o mais breve possível, uma solução para esse 
secular problema nordestino. 

O SR. NEY MARANHÃO - Meu caro amigo, lfder do 
PDT, Senador Magno Bacelar, agradeço a V. E::rr!' por este 
oportuno aparte ao pronunciamento que faço -de alerta às 
autoridades. Chamo a atenção para o fato de que este Governo 

não tem culpa do que está acontecendo; isso vem ocorrendo 
de há muito. Como bem disse V. E*~, precisamos de uma 
decisão política definitiva e não dessa ladainha de todos os 
anos: a seca, os projetes, e, como V. Ex• bem conhece, Sena
dor Magno Bacelar, as famosas barragens "'sonrisal". Sabemos 
que os recursos destinados pelo Governo, nessa hora_ em que 
se está clamando contra a fome e _a miséria no Nordeste, 
quando muito bem aplicados, o __ são na faixa de 50%. É uma 
ação emergencial cujo nome já dá o significado: é o carro-pipa, 
_é aquilo que conhecemos e vivemos há muitos anos. Então, 
V. Ex~ tem razão quando lembra o problema da Sudene, 
dos. empresários que mandam dinheiro para o Nordeste_ e 
esse dinheiro volta para São Paulo_. Issp não _vai resolver. 
O que vai resolver é justàmente_üm programa·definiti'-:o._ 

Senador Magno Bacelar, em Israel existe seca no deserto 
de Negev; na África, no deserto do Saara, mas, nO Nordeste 
do Brasil, cavou, encontra-se água em todo canto. Há água 

_ nQs poços artesianos de grande profundidade; há água no 
Rio São Francisco e existe um clima ex~raordinário. Precisa
mos, como V. Ex~ mesmo disse, de uma decisão poJítica, 
uma decisão a longo prazo. É por isso, Senador, que estou 
me batendo nesse projeto - apesar de ser contra, mas votei 
afavor do XPMF -para que uma parte, 30% do IPMF -
essa é minha eme.oda .-seja _aplic:_ada em projetes de irriga

ção. É preciso molhar as terras) porque, assim, teremos a 
riqueza e o ftm da miséria. 

Muito obrigado, meu caro amigo líder do PDT, Senador 
Magno Bacelar, pelo seu aparte. 

Sr. Presidente, com base nos resulta.dos alcançados em 
países seriamente preocupados em solucionar os problemas 
dessa ordem, não tenho dúvidas de que a irrigação é a solução 
para tirar o Nordeste do atraso. Em meu Estado, temos um 
excelente exemplo dos resultados de investimeQto em irriga
ção. Na região de Petrolina, próxima ao rio São Francisco, 
algumas dezenas de empresas agrícolas produzem, atualmen
te, 30 mil toneladas c:J~ frutas frescas por ano. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o Nord_este_precisa 
de uma ação de caráter estrutural, pois estruturais são seus 
problemas. A seca só continua a ser flagelo onde falta determi~ 
nação política. 

A situação atual é dramática. Hoje, c~J,"_ca de9 milhões 
de brasileiros são vítimas diretas da seca, que ati.nge nove 
Estados do Nordeste e o nor_te de Minas Gerais, o chamado 
"Polígono das Secas", que se estende_ pOr cerca de 879.000 
quilómetros quadrados, ou seja, mais da metade dos 1.542.000 
quilómetros quadrados da região Nordeste._O núroe_ro de mu
nicípios atingidos pela seca este ano é maior do que o regis
trado em igual período no ano passado. 

Os técnicos- da Sudene, que visitaram os dez Estados, 
constat;uam que 803 municípios estão sofrendo os efeitos dª
estiagem na região. Em 1992, segundo o relatório daquele 
órgão, apenas 535 municípios foram atingidos. Os técnicos 
constataram, ainda, que a seca vem afetando 49,~% da popu
lação rural do Nordeste e 5$% de seu ten:itório. Como já 
afirmei, quase 9 milhões de pessoas estão sem água para o 
consumo e sem comida. 

A área atingida, segundo os dados da Sudene, chega 
a %8.000 quilômetros quadrados, o que significa que 70% 
da . .safra regional estão comprometidas. 

Entre os Estados mais atingidos está a Bahia, que, nos 
últimos três meses, passou de 20 para 181 municípios afetados. 
Em Pernambuco, 40% dos 168 municípios do Estado sofrem 
os efeitos da seca. No Piauí, todos os 118 municípios foram 
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afetados. Como se vê, não há tempo a perdei, :POiS-inilhares 
de vida dependem de providências imediatas, e o Governo 
decidiu agir. - - - -

O Presidente Itamar Franco, sensível ao drama dos nor
destinos, reuniu-se com Ministros âe Estado e líderes de seto
res representativos, além dos dirigenteS do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados e decidiu liberar 4, 711 trilhões 
de cruzeiros, em três parcelas, de março a maio, para um 
programa emergencial que prevê execução de obras de sanea
mento, recursos hídricos e de infra-estrutura para o Nordeste. 

No último dia 29, saiu publicada, no Diàrio Oficial da 
União, medida provisória autorizando a abertura de crédito 
extraordinário ao Ministéiio da Integração Regiõhal Criândo
um Programa de Frentes Produtivas de Trabalho. Os nlaiOreS 
contemplados serão os Estados da Bahia e do Ceará, estando 
destinados a cada um deles 847 bilhões, 980 iitilhões de cruzei
ros, equivalentes a 18% do valor total do convênio. Pernam
buco será o terceiro e receberá 769 bilhões, 306 milhões de 
cruzeiros, equivalentes a 16,33%. A seguir virão a Par3.Iba, 
com 12,33%; o Piauí, com 10,83%; o Rio G"ranêle do NOrte; 
com 7,5%; o Maranhão, com1,08%; Alagoas, com 4,27%; 
Sergipe, com 2,84% e Minas Gerais, com'-2,67%. Os c'rltêríóS ,, 
escolhidos para a divisão da verba levaram em conta a pbPu-
lação atingida pelas secas e os recursos hídricos. -

Sr. Presidente, é preciso dar um basta à miséria, à fome, 
à subnutrição, às precárias condições de vida que fazem com 
que tantos nordestinos deixem suas terras e Venham inchar 
as periferias das grandes cidades do Centro-Sul do País. COmO
afirmou o grande escritor Gilberto Freyre, oS noi--cfestinos "são 
os brasileiros mais marcados na carne e na alma por cicatrizes 
de lutas brasileiríssimas com o- clima e o solo áspero, com 
a seca, com a fome". Enquanto é possível suportãr, o liomem 
do sertão repete cantando: "Só deixo o meu Cariri no -últimO 
pau de arara", pois o seu -arnor à terra natal é imenso. Os 
versos desta e de outras canções retratam bem a resistência 
do povo nordestino em migrar para outras regiões c sua eterna 
esperança de voltar. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - i'ermiie·nie 'V. Ex' um 
aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer, nobre 
Senador Garibaldi Alves Filho. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho -Senador Ney MaraÓhão, 
estou ouvindo com muita atenção o discurso de V. Ex• e 
constato que ele, além de retratar fielmente, dramaticamente 
o que está acontecendo no Nordeste - não-poderia ser de 
outra maneira - , também traz o remédio. E-o reniéaio 
que V. Ex• traz para a situação nordestina, principalmente 
para a região do semi-árído, é a irrigação. Não resta dúvida, 
V. Ex~ tem inteira razão. O seu pensamento é o mesmo de 
dezenas de estudiosos, de técnicos que já realizaram estudos. 
O pensamento de V. Ex~, porém, não se baseia ·apenaS em 
estudos, mas está respaldado em sua própria experiênciã;porM 
que, quando fala no exemplo de Petroliria, em Pefnambuco, 
poderia, também, falar no exemplo do Vale do Açu, no Rio 
Grande do Norte, no exemplo de Mossoró, nas culturas-irriga
das que ali existem, no sucesso da produç3.0 para exportação 
que ali se desenvolve. Então, V. Ex~ tem inteiia razaõ, taritõ 
no diagnóstico, quanto rio 'i'eínédiO. N3 Sudeiiê -existe_ hoje 
um estudo, um planejamento, um plano de recursos hídricos 
no valor de 4 bilhões de dólares. É um plano audacioso, 
ousado, tendo em vista a pobreza de recursos para a execução 
desse plano, numa hora como a que vi.vemos hoje neste País. 

Mas dig-o tudo isso para salientar que- existem os planos, exis
tem os programas e necessitamos, de fato, de decisão política. 
O Governo está tomando providências. Vamos esperar que 
elas prossigam e tenham seus desdobramentos, com espe
ranças -de melhores dias para nossa região. Muito obrigado, 
Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço a V. Ex', Senador 
Garibaldi Alves Filho, especialmente por se tratar do aparie 
de um Senador que conhece a fundo a luta titâniCa dos seus 
conterrâneos, do nosso nordestino, pela sObrevivência. V. 
Ex~ é um dos mais autênticOs-- representantes do Nordeste 
- o seu pequeno Estado, que é grande nas decisões, está 
sofrendo os efeitos prolongados dessa estiagem - e vamos 
lutar juntos, Senador Garibaldi Alves Filho, para que, com 
a regulamentação do IPMF, possamos defin-ir, com o ·apoio 
e da maioria da nossa Bancada do Nordeste, se não 30%, 
uma verba no Orçamento para a irrigação. Coinó V. Ex• 
muito bem frisou, onde existe água - e é o caso_ do Vale 
do Açu e_de Petrolina- existe a riqueza; onde houver riqueza, 
a miséria será riscada do mapa, principã.lmente do Nordeste. 
Agradeço a V. Ex~ esse oportuno aparte. 

O S'R. PRESlDENTE (Bello Parga) - Nobre orador, 
advirto_ que o seu tempo está esgotado. 

O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, serei rápido 
no restante das_ minhas consider~ções. Peço a sua paciência 
de Jó _com relação a este _Senador nordestino. 

Toadas de lamento e_ de revolta, Como a famosa ''Asa 
Branca'', de Luiz Gonzaga, saíram bem do fundo do coração 
do sofrido sertanejo. tangido pela seca e pelo desleixo governa
mental. 

Sr'5 e s:rs. Senadores, é revoltante, num País que economi
camente-Se iiisere entre os mãióres do mundo, ver uma região 
estigmatiz!!da pela seca e pela fome, expondo dramas seme-
lhantes. aos da Somália ou da Etiópia-. -

·Nós, os representantes dos Estados do Nordeste no Con
gresso Nacional, juntamente cOiri-ciS governãdõres, os prefei
tos municipais, os- deputados--estaduais, formamos todos um 
coro· para' clamar uma solução defiOftiva para Os"" problemas 
da região. É che_gada a hora de exigirm~s- investiinentos em 
agricultura de sequeiro e em irrigãÇ:ão -para que b Nordeste 
se transforme em uma nova fronteira ·.agncota, de gra~4e po-:
tencial, capaz de produzir milhões de toneladas de grãos por 
ano. 

Como enfatizeranterioirnertte; estOu convencido de que 
a irrigação é a soluçãO _definit~va para o- Nordes_t(_: e de que 
os recursos gastos para superar as emergências são inúmeras 
vezes maiores do que ·os exigidos· para ii"rigar nossas terras. 
Por esSe motivo, _estou apresentando uma emenda à lei _com
plementar do IPMF,- que destina 30% dos recursos arreca
dados para serem aplicados exclusivamente em irrigação na 
região Nordeste. 

Sr+" e Srs. Senadores, ao concluir meu pronunciamento, 
gostãlia- de pedir o apoio dos membros desta Casa para a 
su:a aprovação, pois tenho consciêiiCia de que as tensões na 
região são imensas, ensejando tiin quildrõ oe pré~cOilvulSâ.O 
social. Sem dúvida, é um ris_co para a p-rópria unidade nacional 
a existência desse verdadeiro fosso qúe hoje separa o-s nordes
tinos do resto do_ País. É preciso, de uma vez por todas, 
que se modifique o atual modelo económico e que a região 
Nordeste se integre a um projeto nacional de desenvolvimen-
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to. Só assim as imagens··na TV que hoje nos angustiã-m-deixa
rão de ser uma triste realidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco- Aureo Mel/o- Carlos Dê Carli- César 
Dias- Epitácio Cafeteira- Gerson Camattz-~_ G_ilberto Mi
randa- Hydekel Freitas- Iram Saraiva -1arbas Passarinho 
- Jnsé _Fogaça - Levy Dias - Marluce Pinto -~ Moisés 
Abrão - Nelson Ca_rne(ro - Ney Maranhão_- Raimundo 
Laiora . 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a mesa re
querimentosque serão lida pelo Sr. 1' Secretâf:io: 

São lidos o seg~intes. 

REQUERIMENTO N• 325, DE 1993. 

Senhor Presidente 

Nos termos do disposto no art. 216 do RegimentO Interno 
do Senadore Federal, combinado com o previsto no art. 50, 
§ 2"', da Constituição Federal, solicito seja enCaniinhado ao 
Ministro da Integração Regional, Dr. Alexandre Costa, o 
presente requerimento, com vistas às informações sobre as 
seguintes questões: 
1. Qual o montante dos_ recursos liberados pelo Ministério 
da Integração Regional, para o Estado _da Bahia, de 1~6-92 

a 3-10-927. 

2. -Quais os convênios para transferência de recursos assina~ 
dos pelo Ministério da Integração Regional coin o Governo 
do Estado da Bahia municíipios doEstado da Bahia e outras 
instituiçôesdaquele Estado, de 1-6-92 a 3-10-92 ? Referidos 
recursos conveniados foram efetivamente repassado? 
3. Qual o valor destes repasses, segundo cada um dos benefi~ 
ciários! Qu_al a data de liberação, quem _recebeu com que 
finalidade e a através de qual órgão do Ministério, no Estado 
da Bahia? 
4. Quais ós programas e convênios realizados a fundo perdi~ 
do, e qual o tipo Ue contrapartida oferecido em cada um 
deles, pelos municípios do Estado da Bahia? 

Sala das Se$ões 5 de abril de 1993. Senador Jutahy Maga
lbães. 

(Ao Exame da Comissão Diretora.) 

REQUJ;:RIMENTO N• 326, de 1993. _ 

Senhor Presidente. 

Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50, 
§ 29 da Constituição Federal, solicito seja encaminhado ao 
Ministro da Saúde, Dr. Jamil Haddad, o presente requeri
mento, com vistas às informações sobre as seguintes questões: 
1. Qual o montante dos recursos liberados pelo Ministério 
da Saúde para o Estado da Bahia, de 1·6·92 a 3-10·92. 
2. Quais os convênios para transferência de recursos assina
dos pelo Ministério da Saúde com o Governo do Estado da 
Bahia, municípioS- do Estado da B_ahia_ ~ QlJtras Í!1$HtWções 
daquele Estado, de 1·6·92 a 3-10·92? Referidos rectl~sos con
veniados foram efetivaniente repassados? 
3. Qual o valor destes repasses, segundo cada um dos benefi
ciários? Qual a data_ de liberação, quem recebeu, com que 
finalidade, e através de qual órgão do Ministério, ·no Estado 

.da Bahia? 

4. Quais o~:; programas e conVênioS realizados_ a fundo perdi~ 
do, e qual o tipo de contrapartida oferecido ew c<;~.da. J,J.m . _ 
_deles, pelos municípios do EStado da Bahia? ,., . 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1993. - Senador Jutahy 
Magalhães. 

REQUERIMENTO Ni 327, DE 1993. 

-senhor Presiderit"e 

... Nos termos dodisposto no art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, combinado com o previsto no art. SO, 
§ 29 , da Constituição Federal, solicito seja encaminhado ao 
Ministro do Bem-Estar Social, Dr. Jutahy._Magalhãe_s_ Júriior. 
,as presente requerimento, com-vistas áS informações Sóbre .. 
as seguintes questões: 
1. Qual o montante dos recursos liberados pelo Ministério 
do Bem-Estar Social para o Estado da Bahia, de 1-6-92 a 
3-10-92? . . . 
2. Quais ·os convênios para transferência de recursos assip_a
dos pelo Ministério do Bem-Estar Soçial com o Governo do . 
Estado da Bahia, municípios do Estado da_ aahia .e. Q:tJ.~Í"as . 
instituições daquele Estado, de 1-6-92 a3-10-92?.Referidos 
recursos _cortveniados foram efetivalme!lte repassados? 
3. Qual o valor deStes repasses, segundo Cada um dos benefi
ciários? Qual a data de liberação, quem recebeu, com que 
finalidade, e através de qual órgão do MiniStério, no Estado 
da Bahia? 

"4. Quais os programas e convênios realizados a !up_c}Q perdi
do, e qual o tipo de contrapartida _oferecido em _c,ada_u,nt 
deles, pelos municípios do EStado da B:ahia _ -· _ ·
Sala das Sessões 5 d.e abril de 1993Senactor Jut~hy Magalhães. _c 

REQUERIMENTO N• 328, DE 1993 

Senhor Presidente. 
Nos termos do disposto no art. 216 do Regímento Interno 

do Senado Federal, combinado com o previsto no art. _ SO, 
§ 2~, da Constituição Federal, soliçito Veja. e~ca~~nh~~.o ao 
Ministro da AgriCultura, do Abastec_h:j:Lep.t_o e da _E.eJQrina. ·-· 
Agrária, Dr. Lázaro Barbosa, o presente requerimento, com··' · 
vistas às informações sobre as seguintes questões: - · · · 

1. Qual o montante dos recursos liberados pelo Minis
tério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. 
para o Estado da Bahia, de 1•·6·92 a 3-10-92? 

2. Quais os convênios para transferência de recursos 
assinados pelo Ministério· da Agricultura, do Abastecimento 
e da Reforma Agrária com o Governo do Estado da Bahia, 
municípios do Estado da Bahia e outras instituições daquele 
Estado, de 19-6-92 a 3-10-92? Reff:iidos recursos cotweniaUos 
foram efetivamente repassados? 

3. Quál o valor destes repasses, segundo cada um dos 
beneficiários? Qual a data de liberação, quem-recebeu, com 
que finalidade, e através de qual órgão do Ministério, no· 
Estado da Bahia? 

4. Quais os programãs e cOnvênios rea)izados a fundo 
perdido, e qual o timpo de contrapartida oferecido em cada 
um deles, pelos municípios do Estado da Bahia? 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1993. - Senador Jutahy 
Magalhães. 

(Ao exame da Comissão Diretora.) 
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REQUERIMENTO N• 329, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto noart. 216 do Regimento Interno 

do ~~n;tdo Federa1. combinado com o previsto no art. 50 
, § 29 ~ da ConStituiçãO Federal, solicitO seja en-Câriiirifiã.Oo 
ao Ministro da Educação e do Desporto, Dr. Murilio Hingel, 
o presente requerimerttCf, com vistas ãS informações sobre 
as seguintes questões: 

1. Qual o montante dos recursos liberados pelo Minis
tério da Educação e do Desporto, para o Estado da Bahia, 
de 1•-6-92 a 3-10-92? ' 

2. · QuaiS os conVênios para transfúênciit d-e -recursos 
assinados pelo Ministério da Educação e do Desporto- com 
o Governo do Estado da Bahia, mUnicípios do Estado da 
Bahia e outras institiíiç6es daquele Estado, de 1 ~-6-92 a 
3-10-92? Referidos recursos conveniados foram efetlvamerite 
repassados? 

3. Qual o valor destes repasses, segundo cada um dos 
beneficiários? Qual a data de liberação, quem recebeu; com 
que finalidade, e através de qual órgão do Miriistétió~- ·no 
Estado da Bahia? · -

4. Quais os programas e convêri(O!{ I-e.lliZad~o§-_ ~Jt!rido 
perdido, e qual o tipo de contrapartida oferecido em ·cada 
um deles, pelos municípios do Estado da Bahia? 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1993: .:..__ Senador Jutahy 
Magalhães-

REQUERIMENTO N• 330, DE 1993 

Nos termos dos arts. 216 e 238 do Regimento Interno, 
formulo o seguinte a ser encaminhado ao Ministrá de Estado 
da Indústria, do Comércio ·e do TuiiSril.O~ Dr. José ~d~~~do 
Vieria: .--~--- -- -

1. A Portaria n• 164/91, do Ministério da Justiça, que 
trata da CertifiCaçáO de Equipamentos Elétricos para Atmos
feras Explosivas, vem sendo cumprida integralmente pelos 
fabricantes dos equipamentos referidos? 

2. As disposições da cartaiNMETRO/DINQP n• 692192 
têm prevalecido sobre as normas contidas na Portaria n9 

164/91, com as quais conflíta? -
3. Tem sido aplicado algum tipo de punição abs fabri

cantes que não têm se enquadrado nas ·no-rmas da _Portaria 
n'164/91? Qual? · · · · · - · · 

4. Qual a política prevista para o setor. em termos de 
fiscalização dos fabricantes e obrigatoriedade de cumprimento 
das normas da Portaria n• 164/91? · · 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1993. - Senador Jutahy 
Magalhães. 

(Ao exame da Comissão Direiâra.) 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão despachados ã Mesa para· decisão·, nos 
termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

O SR_ PRESIDENTE (Bello Parga) _:_;Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 38 Sis. Senadores. · 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Os itens n9s 1 e t da pauta da Ordem -do Dia de hoje, 
em fase de votação, ficam com sua apreciação adiada por 
falta de quorum. 

São os seguintes os itens adiados: 
1 

PROJETOU E LEI DA CÂMARA 
N• 67, DE 1992-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência ·n.õs terinos 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 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Alfredo Campos, favorável, na forma de Substitutivo 
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) 
(Tramitando em conjunto com ci 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 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 que não esteja 
cumprindo a sua função social. 

O SR- PRESIDENTE (Helio Parga) :::__A Presidênciareti: 
ra o item 3 da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento 
Interno. 

É o seguinte o iteril retiiado: 
3 

SUBSTITUTIVO DA CÁMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N•179, DE 1990 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 337, 

c, do Regimento Interno) 
Discussão, em_ turno único, do S_ubstitutivo_da Câ

mara ao Projeto de Lei do Senado n• 179, de 1990 
(n• 202/91, naquela Casa), de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que dispõe sobre o regime 
de prestação de serviços públicos pela iniciativa_priva
da, previsto no art. 175 da Constituição, e regula a 
·co·nce·ssão de obra pública.(Dependendo de parecer.) 

O SR- PRESIDENTE (Bello Parga) - Passa-se agora 
à apreciação do Requerimento n• 323, de 1993, lido no Expe
diente, de autoria do nobre Senador Magno Bacelar. 

Solicito ao nobre Senador Valmir Campelo que apresente 
o parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pa_ra proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de reque
rimento do Senador Magno Bacelar, que foi convidado a parti

-cipar da 89' Conferência Interparlamentar em Nova Delhi, 
~a Índia, no qual S. Ex~ pede autorização para desempenhar 
referida missão. 

Após o exame pela COmisSão, o meu parecer córiduiu 
pela aprovação do requerimento. 
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- O parecer é favo
rável. 

A votação fica a_diada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Há oradores ins
critos. 

Concedo a palavra .ao nobre Senador_ Nelson Carneiro. 
(Pausa.) 

S. Ex~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR- VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ter
ceirizaç-ão é- uma tendência mundial, que o Brasil começa 
a adotar, de forma ainda relativamente limitada. Trata-se de 
um conceito-chave nos tempos modernos, que consiste em 
aumentar a produtividade e a competitividade, os níveiS de 
qualidade dos produtos, reduzindo custos. Em suma, quando 
a palavra de ordem é competição, as empresas são ·chamadas 
a concentrar-se no seu produto, transferindo para terceiros 
atividades-meio e mesmo atividades produtivas consideradas 
secundárias. 

Não estamos tratando de um modismo, tão freqüente 
nessa época de revolução nos meios de comunicação de mass~. 
Grandes empresas, como a Volkswagen, Ford, Mercedes 
Benz, Maxion, Vilares, IBM, Phillips, White Martins, entre 
outras, aderiram a diversas formas de terceirização, persew 
guindo maior volume de valor agregado e, naturalmente, a 
redução de custos, que é objetivo permanente num mundo 
em que a competição promete se tornar cada vez mais intensa. 

São muitas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as vantagens 
desse nov~ fenômeno na administração empresarial. A mais 
notória delas é a redução de custos. Porém ao reduzir sua 
estrutura, tornandowa mais leve, a empresa estará se de_dicaildo 
integralmente a gerar, aprimorar e diversificar seus processoS 
produtivos. A nova onda ativa a economia mediante a multipliw 
cação de empresas prestadoras de serviços, que costumam 
oferecer mais empregos. _ 

No Brasil são os setores de apoio os preferencialmente 
contemplados pela terceirização. Sessenta por cento das emw 
presas escolheram referidos setores. Porém, .Outros campos 
de atividades foram ainda bastante votados, como as áreas 
de operação (26%), de suporte e assessoria (22%) e marke
ting-vendas (21%). Só a pesquisa e desenvolvimento, dado 
seu caráter estratégico, tem percentual baixo M cerca de um. 
por cento-. Mas, Srs. Senadores, para que esta nova atividade 
econômica funcione a cOntento, fazwse indispensável um míniw 
mo de identidade entre a empresa e os fornecedores. Isso 
exige que se estabeleçam vínculos mais profundos do que 
os que são normalmente fiXados nos contratos convencionais. 
Observam os especialistas que, para ganharem -a condição 
de parceiros, empresa e fornecedor, devem ter interesses cow 
muns, considerando-se como verdadeiros sócios do empreenw 
dimento. 

A terceiriz3ção, Sr. Presidente, tem levado o comprador 
a financiar o fornecedor em projetas tecnológicos, oferenw 
dowlhes programas de treinamento e de controle de qualidade 
e colocando à· St.Ja disposição centrb.S- de processamento de 
dados. A IBM do Brasil transfere integralmente§_~-~ ~enologia 
a mais de 400 dos seus fornecedores, só na área de pi-Odução. 
A Phillips do Brasil adota o mesmo procedimento em relação 
à sua linha de estamparia. O Grupo Villares preocupouwse 
em preparar um programa de capacitação para seus fornecew 
dores. Este grupo empresarial tem obtido excelentes resul-

taâos em matéria de terceirização. No início, a empresa colheu 
resultados hesitantes que a obrigaram a fazer alguns ajustes 
com os fornecedores, os quais incluíram programas de capaciw 
tação e cessão de mão~de-obra e de matériawprima. Os aperfei~ 
çoamentos procedidos em programa qUe começou em 1985 

. permitiram à empresa reduzir o tempo de fabricação de um 
produto de 45 para 7 dias, sua área de produção de 42 mil 
metros quadrados para 26 mil metros quadrados. O estoque 
de matéria~prima passou a-ogirar 15 vezes por ano, núme"ro 
bastante expressivo, embora muito longe dos padrões pratiw 
cados pelo Japão ( 40 vezes). 

Muitas empresas recorrem freqüentemente a ex-fuiitio-· 
ilários para aplicar modelos de terceirização, explorando o 
fato de que antigos servidores são mais fam_iliari:z:ados_ com 
a cultura e a política dessas corporações privadas. A Villares 
preferiu esse sistema, assim como a ihdústria de vidros Santa 
Marina, que organizou um programa de abertura de pequenas 
distribuidoras, entregandowas a cerca de 150 ex-funcionários. 
A prática temwse generalizado, tanto que a têm adotado 31% 
das empresas consultadas pela Coopers & Librand. 

· Especialistas na matéria adVertem que a terceiri.Zação rtão 
é -um objetivo em si mesmo, mas a forma que a empresa 
encontroU para que seus produtos tenham maior valor agre
gado a menores custos. Cada parte do processo produtivo 
fica sob a responsabilidade de empresas,altamente espeCi3liw 
zadas, cabendo à empresawmãe a responsabilidade pela parte 
que domina. 

Há experiências curiosas nessa matéria. O Departamento 
de Distribuição Física da Phillips deixou a empresa para se 
tornar uma subsidiária. Não houve redução de custos, pois . 
não era este o objetivo da empresa, uma vez que os funcio
nários são os mesmos e a política salarial não se alterou. 
A diferença é que a subsidiária- tem auton0ri11a para prestar 
serviços a outras empresas. Uma vez independente, a subsiw 
diária precisa ser competitiva para inanter a Phillips em sua 
carteira de clientes. A sua vantagem consiste em levar ao 
mercado a experiência que acu:mulou na origem, ao mesmo 
tempo· em que enriquece essa experiência, buscando soluções 
para outros clientes. 

-A terceirização tem aberto um novo mercado para profis
sionais especializados. De tal forma que 50% dos executivos 
hoje disponíveis têm preferido montar seus próprios empreen
dimentos para não voltarem a ser empregados. No entanto, 
apesar das vantagens apresentadas, os próprios especialistas 
advertem para os riscos da nova tendência, sobretudo se as 
empresas encararemwna como uma forma de reduzir. custos 
e mão-de-obra e os executivos terceirizados tornarem-se forne
cedores exclusiVos das empresas onde trabalharam. As emprew 
sas não escondem o receio de que a exclusividade gere uma 
relação de trabalho presumida, criando conflitos _trabalhi$tas. 
Outra deficiência é apontada sempre que se estabelece exclusiw 
vidade do fornecimento - o fornecedor corre o risco de se 
especializar demasiadamente no processo de produção de seu 
único cliente~ abrindo caminho para a estagnação tecnológica. 
Porém, há vários exemplos de terceirização que ajudaram 
muitas empresas a aperfeiçoar os seus processos produtivos, 
conferindo-lhes maiores padrões de eficiência e níveis de qualiw 
dade mais altos. 

O conglomerado Itaú conheceu experiência desse tipo. 
A ltaú Seguros, situada em quarto lugar no ranking das segUra
doras, enfrentava dificuldades para encontrar urna empresa 
de primeira linha que prestasse serviços na avaliaçãO de autow 
móveis e regulação de sinistros. A Itaú recrutou um de s_e_us. 
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diretores, Flávio Molica, que acumulava uma experiência de 
20 anos no mercado segurador, como responsável pela carteira 
de automóveis, para organizar a prestação desse serviço de 
qualidade. 

O ex-funcionário aproveitou seu precioso_ know-bow para 
constituir a Molicar, empresa de avaliação de automóveis. 
A Itaú foi o seu primeiro, mas não único cliente. Antes de 
tomar a iniciativa de constituir uma empresa própria, faz-se 
necessáffo promover uma pesquisa de mercado, procurando 
oonhe_cer algumas experiências no País e no exterior. De acor
do com o ex-servidor do Itaú, agora dono de seu próprio 
negócio, 98% das seguradoras, nos Estados Unidos, utilizam 
serviços de terceiros. A Itaú, de sua parte, comemora a eficiên
cia e rapidez que ganhou na regulação dos siniStros de veículos 
segurados pelas empresas_. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estudo realizado pela Fe
deração das Indústrias de São Paulo (FIESP) revelag_ue obje
tivo mais nobre da terceiri:z-aç-ão é melhorar a qualidade do 
produto, otimizando os resultados- o que resulta naturalmente 
numa redução de custos._ Adverte, todavia, o mesmo estudo 
que a empresa não deve buscar, apenas, a redução de custos. 
O segredo para o sucesso __ desse novo sistema é o estabele
cimento de uma profunda relação de parceria, na qual é indis
pensável que o negócio seja conveniente às duas partes nela 
envolvidas. 

Estou certo de que a terceirização representa: o caminho 
mais seguro para um esforço nacional que se destine a enCurtar 
a distância que nos separa dos países.desenvolvidos, em maté
ria de índices de qualidade e produtividade,_ mesmo ciente 
de que esta distância é muito grande, a julgar por alguns 
dados estatísticos. Aqui, temos a-rejeição de 23 a 28 mil peças 
para cada milhão contra uma média mundial de 200 peças, 
um tempo médio de entrega de 35 dias contra 2 a 4 dias 
no mundo desenvolvido e 40% de tempo parado por defeitos 
em máquinas contra 15% a 20% em outros países - e de 
5% a 8% no Japão. 

Concluindo, Sr. Presidente, creio que-a·terceirizãÇãó é 
o meio mais seguro contra o gigantismo e a ~orosidade na · 
ação. Entretanto, temos que ficar atentos pitra não permi
tirmos que essa atividade empresarial venha a se transformar 
em meio inidôneo para que empresas e empresários mal-inten
cionados promovam fraudes contra os direitos trabalhistas, 
instituindo processos ilícitos de exploração de mão-de-obra. 
Se é verdade que se trata de um sistema capaz de modernizar 
as relações de trabalho e os_ próprios processos produtivos, 
é preciso evitar que venha a se transformar em instrumento 
utilizado por empresários- inescrupulosos contra os interesses 
dos trabalhadores brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._ 

o SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a pahivra 
à Senadl)ra Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Seriadores,hoje, 
dois assuntos me trazem a esta tnbuna. O primeiro é para 
registrar um fato histórico, comemorar uma data, h?menagea~ 
homens e mulheres muito especiais e, por fim, fazer uma 
manifesta-ção que- tenho certeza- representa o sentimeuto 
da opinião pública de Minas Gerais, o meU Estado. 

Sei, ao falar sobre os 66 anos do jornal Estado de Minas, 
que não sou -a primeira nem serei a últifuil a discursar sobr_e 
aquele que, ao longo do dia-a-dia de sua vida, tornou-se unam
ptemente "o grande jornal dos mineiros", pela sua sobriedade, 

crescimento empresarial, consciência cívica e política, pela 
equipe de profissionais que reúne e, principalmente, pelo pú
blico leitor sempre respeitado nos clamores que brotam das 
montanhas de Mi_nas. As pesquisas indicam que o índice de 
leitura do Estado de Minas, torna indiscutível o alcance desse 
jornal entre os mineiros de todos os credos, de todas as ori
gens, de todas as regiões do Estado, qualquer que seja sua 
classe social, sua renda, profissão, tendência política ou identi-
dade partidária. , 

Confundindo-se com a própría his~ória mineira nesses 
seus 66 anos de existência, o Estado de Minas simboliza o 
sentido mineiro de resistência, auSteridade, compromisso éti
co, bom jornalismo, atualidade, além de ser, atualmente, uma 
das cinco maiores empresas do ramo, nO País. Esse jornal-líder 
é o- próprio Estado de Minas Gerais, por sua representati
vidade e autenticidade com nossa gente. 

Colocando-se sempre na vanguarda das tradições libertá
rias de Minas Gerais, o jornal tem honrado o seu compromisso 
do primeiro- dia, quando pela primeira vez ofereceu-se aos 
mineiros para ser sóbrio, discreto, mas corajoso e autêntico 
na representação de sua gente. 

Realmente, tanto o veículo como sua equipe são e-conti
nuam fiéis a esse princípio básicO do jornalismo moderno, · 
sempre comprometido com a verdade acima de tudo. 

Se o Estado de Minas é a história de Minas, a vida política 
do meu Estado está, por conseqüência, diretamente ligada 
a esse importante jornal. Partícipe com total isenção e eqüídis
tância, como convém a Minas e à República - lembrando 
Milton Campos -, o grande jOrnal dos mineiros tem sido 
o melhor espelho da vida política do nosso Estado. 

Por sua direção e por seus editoriais, já passaram jorna
listas do mais alto brilho profissional, .capacidade crítica e 
formação ética, dos quais poderia lembrar-me de vários. Mas 
destacar uns e omitir outros pode ser, aO mesmo tempo, injus
tiça e atitude imperdoável da memória. Então, é indispensável 
que retratemos, aqui, nas figuras de três pessoas magnânimas, 
a homenagem que, através deles, merecem todos os que fize
ram, fazem e irãQ fazer o Est~do de Minas de todos os d.ias. 

Quero citar o inesquecível fundador dos Diários e Emis
soras Associados, o Embaixador Assis Chateaubriand Ban
deira de Melo; o sempre lembrado com carinho Geraldo Tei
xeira da Costa -o Gegê, que, durante anos, viveu intensa
mente o Estado de .Minas, lá entrando como repórter e saindo 
como diretor-geral e amigo de todos; o eterno Jornalista Pedro 
Aguinaldo Fulgêncio, que soube estruturar e dirigir a Rua 
Goiás no:> 36, sede da redação e administração do jornal, uma 
verdadeira escolà de jornalismo, onde o carinho para com 
os companheiros de trabalho era uma característica e um ato 
diário de solidariedade humana. 

Presente na casa da maioriã dos mirteiros, todas as ma
nhãs, levando informações para milhões de pessoas, ao circu
lar de mão em mão pelos ambientes de minha terra, tornando 
amigo iri.separável dos que querem saber como anda esse desa
fiante mundo, o Estado de Minas consegue ser unânime mesmo 
quandO sai às ruas para defender ou reivindicar pelo mais 
pobre, pela sociedade, enfim, junto à classe política, enalte
cendo ações e iniciativas, criticando posições e atitudes, 
apoiando campanhas ou carregando suas bandeiras; na defesa 
intransigente do empresariado e da livre iniciativa; apoiando 
entidades de classe e dividindo com elas a tarefa de mobilizar 
corações e anseios; encorajando jovens que exigerD. ética, justi
ça, melhoria das condições de vida, mais educação, oportu
nidades de trabalho e justiça social; no relato_ das reivinçli-
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cações e aspirações dos trabalhadores e suas entidades sindi
cais; no noticiário econôinico;TnternaciOnal, áSSüiilós da cida
de, ao tratar dos problemas dos municípios mineiros, nas colu
nas, no noticiário esportivo, até na chamada crónica policial, 
onde, também, sempre pontificou. 

O Estado de Minas somos nós, todos os mineiros. 
E é exatamente por isso que não posso dei>ia_r_ de vir 

a esta tribuna, pela importância e pujança que repteseilfa
a tribuna do Senado da República do _meu País, dizer aos 
jornalistas- meus colegas de profissão- e a todos os empre
gados do jornal que, ao início desses_ 66 anos, participam 
com rara oportunidade desse momento da vida mineira e do 
dia-a-dia do Brasil. 

Sob o comando nacional de Paulo Cabral de Ara~jo, 
Presidente Nacional dos Diários Associados, e de Camilo Tei
xeira da Costa, Diretor-Geral, a equipe Esta minas é o orgulho 
das nossas Minas Gerais, razão pot-que todo ano o 7 de 
março de 1928 preciSa ser relembrado, porque ali começou 
toda essa histórica e importante caminhada. 

Sr. Presidente e Srs-. Senadores, o outro assunto_refere-se 
ao noticiário de ontem do jornal O Globo quando, através 
de suas páginas, está destacada uma denúncia de gra:rlde ·gr3vi
dade! Considero o assunto sériO, pofque se trata,- sem dúVida 
alguma, de uma situação de trabalhadores do campo, de traba
lhadores rurais, que vivem hoje na condição praticamente 
de trabalhadores escravos. Não podemos imaginar que em 
pleno ano de 1993, quando o Brasil conquistou, através da 
Assembléia Nacional Constituinte, a nova Carta Magna deste 
País, a partir de 1988, o povo brasileiro ainda constata que 
existem no Estado do Río de Janeiro e, quiçá, -por ~Odó o 
País, homens e mulheres que trabalham 10,12 horas, de segun
da a segunda, ganhando a metade ou um quarto do salário 
mínimo, sem carteira assinada, sem as obrigações .sociais e 
trabalhistas, sem décimo terceiro, s~m férias_, s~m descanso 
semanal, enfim, sem assistência médica! 

Ficamos a imaginar quando constatamos, através dessa 
reportagem publicada pelo jOrnal O Globo, como é que o 
País pode conViver nessa situação? Dizer que 200 mil trabalha
dores trabalham como e,scravos, como cita o Jornal, nessa 
reportagem: " ... os que trabalham numa granja e há vários" 
meses não comem sequer uma refeição regada a frango" ... 
isso realmente choca a opinião pública do nosso País, quando 
constatamos uma situação- dessa! 

Trabalhadores que convivem com essa _situação, muitas 
vezes na ignorância dos seus ·próprios direitos, estão hoje 
sendo manipulados pela perversa atitude de empresários, de 
fazendeiros que não têm_ sequer o mínlrho de Sensibilidade 
diante de uma questão social tão grave quanto esta: de dar 
o mínimo de dignidade aos trabalhadores que lhe servem no 
dia-a-dia, para que eles possam manter suas famflias, para 
que eles possam, todos os dias, colocar o pão e o leite na 
mesa para os seus filhos. _ _ . 

Essa reportagem revolta a todos nós. Tenho a certeza 
de que essa é uma denúncia que cala profundamente na alma 
e no coração de todos nós. . __ _ . _ . _ _ _ _______ _ 

Por isso, Sr. Presidente, quero_ fazer aqui um ãpelo vee
mente ao Ministro do Trabalho Wa_lter _Barelli, para que S. 
Ex~, que gerencia hoje, no GovernO Itamar Franco, as respon
sabilidades da gestão dos direitos dos trabalhadores brasi
leiros, determine imediatamente uma-comissão de fiscalizaçã9 
para que esta vá aos locais denunciados pela reportagem, 

, a fim de que S. E~ tome as providências necessáriã:5"tfc-ãbíveis 

com a maiOr urgência, para que o País não conviva mais 
com essa prática. 

Depois que a Princesa Isabel passou para a História do 
Brasil, devolvendo ao negro, ao trabalhador, ao povo brasi
leiro o direito de cidadania, o Brasil de 1993 não pode conviver 
com essa situação escravagista. _ 

Por isso, fica aqui o nosSO registro e a certeza de que 
voltaremos a esta tribuna tantas vezes quantas forem necessá
rias, para cobrar. das autoridades competentes e responsáveis 
pelo setor do trabalho, as medidas necessárias e qabíveis, 
para acabar de uma vez por todas com essa situação de 
escravidão por que passa uma grande parcela dos tubalh;a
dores brasileiros. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presídente. (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)_:___ Corttedo a palavra 
ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs,_Senadores, antes de 
mais· nada, temos a aduzir a nossa Solidariedade às palavras 
com que a iluStre correligionária~·-senadora Júnia Marise, se 
manifestou há alguns instantes, primeiiro, no concernente ao 
aniversáriO -do grande órgãO de imprensa míneiro a qQ.e aludiu 
e, em segundo lugar, a essa problemática desditosa e infeliz 
que avassala o Brasil inteiro e que vem caUsando prejuízos 
e dissabores aos trabalhadores da nossa Pátria - um reflexo 
fiel da situação financeira e econôiltica tios· diaS de hoje. Não 
é somente em Minas Gerais que isSo acontece. Também no' 
Amazonas, estamos sabendo que cerca de 38 mil amazonenses 
já emigraram da nossa terra para buscar e!llpregos, situações 
melhor~, em outros lugares. --

Mas a razão principal da minha presença ante V. Ex~, 
Sr. Presídente e eminentes Srs. Senadores, é fazer uma_ refe
rência sobre a vitória que o Brasil obteve, ou seja, a nledalha 
de ouro na modalidade de hóquei sobre piso, em uma disputa 
final espetacular com a Rússia, nos V Jogos Olímpicos Espe
ciais de Inverno, realizados na semana passada em Salzburgo, 
na Áustria, entre deficientes. -

Foi a pitmeirávez que o Brasil participou dos Jogos Olím~ 
picos EspeciaiS de Inverno, e só nessa modalidade havia mais_ 
de 300 atletas representando 26 países, o que enaltece ainda 

- mãis o Brasil. 
A equipe campeã possui 12 atletas, dos quais 5_são br:lsi

lienses e estudam na rede de ensino especial da Fundação 
Educacional, sendo2 em Planaltina, 2 no Gama e.l no Guarã. 

Além da medalha de ouro na competição em grupo; desta
cou~se um atleta do Pará, Alberto Augusto Oliveíra, conquis
tando a segunda colocação do torneio individual de habilidade 
no hóquei sobre piso, com um total de 105 pontos, garantindo 
outra medalha de ouro para o Brasil. Aínda se destacaram 
no torneio individual Antônio Fernandes, um brasiliense do 
G~a, conseguindo o oitavo lugar; Paulo Roberto, de Santa 
Catarina,_ e Luís António, do Rio de Janeiro, que dividir:mt 
a sétima colocação. · · 

É importante esclarecer que, apesar de no Brasil quase 
não se conhecer esse trabalho, no resto do_m.undo os deficien
tes .. são valorizados e respeitados como elementos produtivOs 
à sociedade, e, em face disso, os jogos especiais de inverno 
são patrocinados pela Special Olymplcs Internalional, ligada 
à Fundação Joseph Kennedy, com a finalidade de promover 
o esporte para as pessoas portadoras de deficiências. Este 
ano, estavam presentes os fllhos de Robert Kennedy, Arnold 
Schwarzenegger, a cantora_ Cindy Laupper, dentre outros. 
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Vale ressaltar o excelente trabalho desenvolvido pelo Pro
fessor Vanilton Senatore, que dirige a Assodaçaoaas Olim
píadas Especiais do Brasil. Foi também uma vitória da Secre
taria chefiada pelo Sr. Márcio Braga e também dos funcio- _ 
nários e assistentes que conduziram as equipes até Salzburgo, 
realizando, assim, um feito memorável e realmente merecedor 
de destaque. 

É um fato que atinge todos os deficientes físicos deste 
País e enaltece a força de vontade da Secretaria de Esportes 
do Ministério da Educação e, ao mesmo tempo, indubita
velmente, o espírito brasileiro que não se verga niestno diante 
das tragédias maiores. 

O Sr. Ney Maranbão- V. EX' me permite um aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Aureo Mello, quero 
me congratular com o pronunciamento de V. Ex~ Há um 
mandamento na luta marcial do judô, muito citado por Kodu
rukan, o papa do judó, que diz: "Poder é querer". Ou seja, 
com força de vontade, chegamos a qualquer lugar. A partici
pação desses jogadores portadores; de deficiências físicas, com 
a conquista de medalhas, é uma prova evidente da sua fé, 
da sua força de vontade, que muito engrandece a nós, brasi
leiros. Nesse sentido, Senador Aureo Melio, ainda esta sema
na, devo conversar com o Ministro da Educação, para falar 
de um projeto de nossa autoria, para aproveitamento-de todas 
as áreas esportivas de aproximadamente 1.500 Clubes de fute
bol, que são ociosas de segunda a sexta-feira. Essas ái-eas 
podem ser aproveitadas para a alfabetização de adultos, e 
com isso os clubes, que devem uma fortuna ao INSS, cerca 
de Cr$ 1,2 trilhões- e parte desse problema já foi resolvido, 
também, com um projeto de autoria deste Senador, em que 
5% da renda serão destinados para pagamento do INSS -
, eles poderão pagar suas dívidas. É uma solução inteligente 
que encontramos. Esse projeto poderá ser aproveitado tam
bém para as pessoas portadores de alguma deficiência física, 
pois os clubes podem propiciar, cada dia mais, o aperfeiçoa
mento do atletismo, em todas as categorias e em todos os 
setores da vida pública. Neste momento, nós nos lembramos 
de Pelé, de Garrincha. Onde eles aprenderam a jogar futebol? 
Jogando peladas nos campos dos bairros, que hoje não existem 
mais. Foi quando tivemos o verdadeiro futebol, o esporte-rei, 

O Sr. Ney Maranbão - É só para dizer que o Presidente 
Itamar Franco já sancionou esse projeto. 

O SR. AUREO MELW - V. Ex• merece um voto de 
- louvor nesta Casa, porque a sua idéia foi muito feliz e excelente 

para todos os brasileiros e, ao mesmo tempo, uma oportu
nidade para que os clubes não fiquem dessangrados nas suas 
arrecadações. V. Ex• realmente será merecedor da gratidão 
de todos os esportistas do Brasil, porque encontrou uma fór-
mula perfeita e vitoriosa. -

A propósito, temos na direçáo do Ministério da Educação 
um dos homens mais interessantes do Governo dO Presidente 
Itamar Franco -Sr. Murílio de Avellar Hingel -:-_,com 
quem tive oportunidade de palestrar recentemente. Trata-se 
de um homem de muito talento e valor. Pude perceber que, 
dentre todo o staff do Presidente Itamar Franco, Murilio de 
A vellar Hingel é um daqueles que podem realmente ser carro
chefe, porta-estandarte, bandeira livre neste GoVerno. Tra- -
ta-se de um admiriistrador realmente interessante e para o 
qual peço a atenção dos Srs. Parlamentares, porque é uma 
pessoa de grande personalidade e características individuais, 
uma figura singular. S. EX' é professor, inclusive já andou 
lá pelo Município de Tefé, no longínquo Amazonas. 

Gostei de ter tido a oportunidade, nesta hora, de prestar 
esta homenagem ao Ministro da Educação. S. EX'!~ -sem dúvida 
alguma, merece um crédito de confiança da parte de todos 
nós. 

O Sr. Ney Maranhão- Pennite-nie V.- EX"' outro aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Ouço V. Er com prazer. 

O Sr. Ney Maranhão - Complementando as palavras 
de V. EX'! sobre o Ministro da Educação;· gostaria de dizer 
que conversarei com S. Ex• a respeito do aproveitamento 
dessas áreas ociosas. Segundo soube, o Ministro esteve na 
China há pouco dias e chegou encantado, impressionado com 
o desenvolvimento do povo chinês na área continental, a China 
Popular. O que mais chamou a atenção de S. Ex•, Senador 
Aureo Mello, foi que na maioria das universidades chinesas 
existe a cadeira de língua portuguesa. V. Ex• deve ter mais 
informações do que eu, mas nunca ouvi falar da existência, 
em nossas universidades, da cadeira de língua chinesa. 

O SR. AUREO MELLO -Não há. 

quando o Brasil realmente foi campeão. De lá para cá, tem O Sr. Ney Maranhão- O Ministro voltou entusiasmado 
Sido um fracasso. Nesse sentido, espero que o Ministro da da China, sobretudo porque, ao visitar as universidades de 
Educação se sensibilize com essa nossa idéia, que trará mais Xangai, de Pequim e de Cantão, constatou que em todas 
espaços apropriados para todos aqueles que gostam e desejam elas existe a cadeira de Português. Isso confirma o que me 
praticar esportes. Esse exemplo que V. EX"' nos deu mostra foi transmitido, quando chefiei uma Delegação Parlamentar 
a força de vontade e a tenacidade de brasileiros, provando brasileira à China, pelo Sr. Jiang Zeming, Secretário-Geral 
que também sáo pessoas capazes de dar a sua contribuição do Partido Comunista e recentemente elelto Presidente da 
a este País e à coletividadeL Parabéns a V. EX'! China. Ele demonstrou o interesse que tem pela aproximação 

O SR. AUREO MELLO _Muito obrigado, Senador Ney com o nosso Pais. E essa cadeira de üngua portuguesa, que 
Maranhão. Sei perfeitamente da profundidade das proposi- está sendo administrada pelos professores daquela grande na-
ções de v. Ex~. do sentido prático e do longo alcance que ção, talvez não seja para se encontrar com Portugal, mas 
elas têm. v. Ex~ realmente tem contribuído com uma série com o Brasil, fato esse que chamou a atenção do Ministro 
de projetes, que, uma vez aprovados, se tomam um somatório e? tenho certeza, será discutido por nós com respeito- à aproxiw 
excelente para 0 progressotle vários setores da vida brasileira. mação dos dois países. Agradeço a oportunidade que V. Ext 

Um exemplo disso é esse projeto que trata do pagamCnto me concede em seu discurso, quando faz as melhores referên-
parceladq à Previdência do débito imenso dos clubes espor- cias ao Ministro da Educação. 
tivos. O SR. AUREO MELLO -V. Ex• tem razão. Acredito 

o Sr. Ney MaranhãO_ Permite~ me-v. EX+l.Ull apalte? - que o Ministro aproveitará mesmo essa oportunidade porque, 
realmente, o povo chinês, pela sua cultura milenar, pela sua 

O SR. AUREO MELLO- Com prazer, ouço V. Er tradição intelectual, pela racionalidade do seu modo de vida, 
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inclusive alimentar, é o povo, por assim dizer, mais respeitável 
que pode haver na face da terra. 

Não é u_m povo belicoso, porque o povo chinês não precisa 
disso; eles sabem viver a vida, racional e inteligentemente. 
Posso dizer que é o único país onde o- socialismo conseguiu 
se firmar e vencer absolutamente, sem precisar hostilizar os 
povos capitalistas, adotando, inclusive, muitos processos capi
talistas. Essa aproximação com o Brasil é uma prova da sagaci~ 
dade do chinês. _ _ __ 

Nostradamus dizia, em uma profecia das mais dramáticas, 
que, no ano 2000, haveria olhos de amêndoas em todas as 
esquinas. Acredito que esses olhos de amênçioaS; virão não 
como conquistadores, mas como povos salutares,_agentes de 
um intercâmbio comercial e uma identificação que permitirá 
a confraternização absoluta dess~s povos. 

Não me alongarei porque já disse o que tfnha a dize"r. 
Iremos ouvir, agora, sem dúvida, a palavra desSe homem 
que conquistou as baleias dos grandes mares do Amapá e 
que nos abrilhantará com o_ seu verbo, a sua palavra, a sua 
inteligência e o seu patriotismo. _ 

Muito obrigado, Sr. P<esidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore:s, a ação 
do Governo é uma. prerrogativa do Poder Executivo, mas 
isso não eXclui ou mesino tira a responsabilidade do Congresso 
Nacional de zelar pelo bem público e pelo- exercício pleno 
da cidadania. É com_esse.propósito que ora encªm_inho a 
esta Casa proposta de emenda à Constituição que altera clispo
sitivo da Constituição Federal, ip:stituindo a moção de censura 
a ministros de Estado. _ . ~ . ~ 

A confiança entre os Poderes, base da independência 
entre eles e da estabilidade das ins_tituições, está a mere_cer 
tratamento _constitucional que conceda ao Poder Legislativo 
instrumento de manifestação fonnal e efetiva, qtiãndo queda 
de credibilidade atinja membros do ministério.. . 

A inércia desse poder, em muitos casos, tem permitido 
a permanência de ministros qu~ perderam totalmente o respei
to da sociedade. Como conseqüência, a estabilidade e a goverM 
nabilidade podem vir a ser afetadas. InstituindoMs~ a mo_ção 
de censura como solução constitucional, pode-se afastar situa
ções de risco e promover a substituiÇão rápida e processual
mente correta dos ministros em descrédito. 

Não se diga que o sistema presidencialista é a~•esso à 
exoneração de miniStros por iniciativa· âo Legislativo. pois 
muitos são os pontos de contato entre os Poderes, e a ;ltividad.e 
fiscalizadora transcende os limites entre eles,_ ocorrendo por 
diversas formas, muitas das quais sem previsão constitucional. 
A fiscalização crítica peJa- atividade parlamentar, a atuação 
dos meios de comunicação e as manifesfaçõeS di retas da popu
lação são meios de _que dispõe a sociedad~- para moStrar o 
seu descontentamento, para pedir e induzir o afastamento 
de miriisfros; A inclusão do instituto da moçãó de censura 
no texto da Constituição é, sem sombra de dúvida, elemeiitã
de ampliação da atividade de controle, fun_damental à boa 
administração e necessidade premente no momento histórico. _ 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, a moção d~ censura, ~e 
instituída, servirá ao aperfeiçoamentO do sistetna presiden
cialista, atenuará os efeitos da concentração do Poder EXecu
tivo e agilizará a substituição de ministros qúe não átendam 
aos anseios da sociedade, seja do ponto de vista da .compe·· 

téncia, seja no da moralidade_. _EJlJ._ princípio, é claro, todos 
-gozam _da confiança presu~ida, mas a Constituição deve preM 
ver as exceções. _ .. . - -~ _ _ -- :- ~-~- ~- ---

A alteração qu-e se pretende promover no texto constitu-· 
clonai tem fuiid3.das razões e finalidade ética, atendendo ao 
clamor pela moralidade e_ tr_an.sparência, ouvidos nos -mais 
diversos meios de e15pressão popular. Merece, portanto, a . 
atenção e o voto dos m.~mb_r9s. desta Casa~ . , _ _ 

Sr. Presidente, essa proposta objetivá., cofio já disse, 
estabelecer a moção de ce:P;sqra aos Mini~tr'?s _d~ E.sta~o, que, 

_pelo projeto, pode ser de iniciativ3âe uln_~_erço dos membros 
do Senado ou da Câmara, porêm efetivada, se for -o cas-o, 
pOr maioria absOtuia do.CoflgreS~So NaciOnal. 

É um insttUmeilto que auxiliara, inclusiv~, 9 Presidente __ 
da República em- sitUaÇão de constrangimento pafa ·exonerar 
um Ministro. Uma vez proposto e aprovado o voto de G.~nsura, 
isso_ implicará a exo;neração imediata do censurado. 

_ Era o que tiilha a dizer. Sr. Presidente. Muito obrigado. 

Durtinte o discUrso- dO Sr: Jonas Pinheiro, o Sr. 
~ello Parga deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-

- da pelo Sr. Cliagas RodrigUes, ]'! ViceMPresiden~e_. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a_P_31avra ~o Se~~-~dor ~ení-Vera~. -

O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Pronuncia o séguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presjd~nte, Sr.S. Sen~
dores,. a formação da base industri!ll brasileira teve-_ P seu 
mdmento mais n~co em torno de 1940 quando, através da ação 
do Presidente Getúlio Vargas, o Gove,rno Federaljnicioti .o 
p.tqcesso que ~~t~~ulou encirme~ente o deiúmvolviOlentó 'in--
dustrial do País. · · 

__ _ Esse d~senvolvimento .teve- Có~o- bas_e _a formação de 
grandes congto,I_lle_rad_os _industriais patrocinados _pelo governo", 
e)ltre os qUais ressalta-se a Companhia Siderúrgica Nacional, 
empresa símbolo do processo de desenvolvimento industrial 
de nosso País. 

A Companhia Siderúrgica Nacional surgiu de urna transa
çãoentre o ÇToVetno Getúlio Vargas_e _o_ governo americano 
de Franklin De~~~ Roosevelt, mediante o ·qual O Bnisit perniiM 
tiu que tropas americanas estacionassem em Natal, desde que 
o governo americano finãnciasse a instalação de uma usina · 
siderúrgica no País. Essa usina era, naqu_ele momento, impor
tantíssima para-6 Brasil porque aqui não havia produção de 
aço.- -

A _Companhia Siderúrgica Nacional,_ repito. foi um sim
bolo da mudança do nosso processo de desenvolvímento. Na
quela altura, o papel do Estado era fundamental ao desenvol~ 
vimento do nosso País, e_ dele não se furtou o Governo de 
Getúlio Vargas, estimulado pela figura notável cte Rômulo 
de Almeida, o responsável maior· pela criação não só da CSN 
como também de várias outras empresas nacionais, eittre as 
quais ressalto a PETROBRÁS. 

· EsSe prOcesso, en'tretanto; teVe--O Séunlmnento quando 
não se podia deixar- de contar com a pafticip_ãção ativa do 
Governo Federal, uma vez que a íniciatiVa ptívãda n_ão tinha 
condições nem recursos para detonar o processo de desenvol
vimento de que o País tanto precisava. 

Com o passar dos anos, o Brasil criou um processo autó
nomo de desenvolvimento econôm_ico. Foi capaz, mediante 
a iniciativa privada, de gerar--um mótot pt6prio, que levou 
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o País a ter participação importante no comércio íiitCrilacional, 
por meio de sua produção industrial. 

Não há dúvida de que, quando a iniciativa privada nacio~ 
nal adquiriu condições de ser o motor desse processo de desen
volvimento, esperava-se, como é natural, qtié o GoVerno re
cuasse a sua participaçãO na economia, uma· vez que não é 
seu papel- óbvio que esse papel cabe mais à iniciatiVa priVa
da, mais capaz de produzir bens e serviços. 

Em meio ao desenvolvimento desse processo, surgiu ulti
mamente o processo de privatização das indústrias nacionais 
que encontrou a sua maior razão de ser na habilidade e na 
capacidade da empresa privada de criar bens e serviç.os, já 
que ela é criada de forma_ adequada à sustentação desse de_sen
volvimento económico. Entretanto, quando vemos hoje a rea
ção de grupos minoritários contráriOs à priVatizaÇão, acredi
tamos que estão comprometidos co_m idéias que não fazerit 
parte da modernidade. Modernidade esta entendida como 
a busca da maneira mais adequada de criar riqueza e desen
volver o País. 

Causa estranheza a reação exagerada e apaixonada, cria
da e estimulada no Rio de Janeiro, contra a privatização de 
certas empresas nacionais. Vemos~· agora, o·exemplo notável 
. da Companhia Siderúrgica Nacional, que teve um papel em
blemático quando fundada e hoje já não encontra nia1s razão 
de ser como parte do sistema publico de produção. No mundo 
inteiiO, há mais facilidade de transacionar via empresa pri
vada. _ 

Entretanto, gerou-se no Rio de Janeiro :urP.a ação estinl~- _ 
lacta pelo Governo do Estado - que não tinha racionalidiú:le ~
-contrária à priVatização da Companhia Siderúrgica Nacio
nal. 

·Acreditamos que, com a privatizâÇãó;a··cOfupanhfa ·Side~ 
rúrgica Nacional terá muito mais condições, Dão só de com
petir a níVel internacional, como também de se desenvolver 
e crescer, o que hoje não está acontecendo por falta de recur
sos, pois o Governo não tem condições de inve~tir. 

Ora, se a CSN encontra-se estagnada, seni -OOndições de 
crescimento, nada mais lógico do que entregá-la ã iniciativa 
privada, que é mais capaz de geri-la bem e renovar os seus 
inve_stimentos, momíente 

7

nunl éàso Como este e·m que o Banco 
Nactonal de Desenvolvimento Económico e SoCial teve O cüi
dado de fixar normas mediante as quais os_ empregados da 
Companhia tiveram partidpação no procesSo-de privatização,; 
evitando-se~ assim, o monopólio das empresas privadas. 

Penso que a privatização da Companhia Siderúrgica Na
cional é um fato que ajuda o nosso desenvolvimento e compõe 
esse espectro de modernidade de que nosso País precisa no 
presente momento. 

Acredito que uma coisa deve ser ressaltada nesse prO
cesso: o papel do Senhor Presidente-da República~ que, apesar 
das pressóes, manteve-se firme e conduziu o processo às suas 
últimas conseqüências. Portanto, quero parabenizá-lo por sua 
firmeza e determinação no processo de privatização da Com
panhia _Siderúrgica Nacional que, seguramente, faz bem ao 
País, é oportuno e ajuda o nosso desenvolviniento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigueos) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador _l_ram Saraiva. _(P~~a.) 

S. Ex• não se êoCOiitra em plenário. --

Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano Melo. 
(Pausa.) 

S.- Ex~ não se encontra em plenário. 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Nelson Carneiro. (Pau
sa.) 

S. Ex~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano Melo. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB - AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sros e Srs. Senadoces, 
tenho acompanhado atentamente os acontecimentos atinentes 
ao Acre, terra sofrida e muitas vezes-esquecida pelos centros 
de decisões. 

Fato recente que charriou sObremaneira a minha atenção 
diz respeito ã ocUpação da sede da Fundação Chicõ Mendes, 
há poucos dias, em Xapuri, dirigida pela viúva do Líder Sindi
cal morto em 1988, Sr~ Ilzamar Me~des. Pasmem, a ocupação 
do espaço físico daquela sede, construída recentemente pela 
llza e os seus companheiros de apoio (aqueles que verdadei
ramente viveram intensamente a luta e os ideais de Chico 
Mendes), foi produzida não por segmentos sociais contrários 
à preservação do meio ambiente para melhorar as condições 
de vida dos trabalhadores rurais; mas, e:Xatamente, por quem 
se diz defensor ardoroso destas mesmas bandeiras. E o pior: 
produziram tudo isto em nome dos seringueiros. 

E eu pergunto: 
Será que os seringueiros, aqueles que realmente sofrem . 

e mourejam diuturnamente cortando seringa, quebrando cas
tanha e praticando agricultura de subsistência, iriam invadir 
um património que reverencia a nlE:niória do Seu líder" maiór? 

E a resposta é simples: eles (os seringueiros) não fariam 
essa aberração. O que se pregou ali a vida inteira foi a unidade 
dos trabalhadores do campo, e gr:aças a isto, surgiu o empate, 
instrumento pacífico de luta que, pela sua eficácia, impediu 
que o Acre fosse devastado totalme.nte. 

Então não foram os liderados do Chico Mendes que inva
diram a Fundação que leva o seu nome, mas grupos ideológicos 
e políticos a serviço de interesseS que não dos ·seringueiróS 
que proporcionaram essa insanidade. 

Aliás, esses grupos são bem localizados e visíveis e têm 
o poder corno algo obstinado e pessoal. Há que se repudiar 
atitudes como esta que joga no divisionismo para enfraquecer· 
uma luta mundialmente reconhecida. 

Como Senador da República tenho que repudiar tais prá
ticas nocivas ao Acre e à soberania de seu povo organizado~ 

Ao que eu sei, a Fundação Chico Mendes fOi criada, 
via assembléia de trabalhador, em junho de 1989, que condu
ziu llzamarpara presidência, e em outubro de 1989, formou-se 
uma outra assembléia para, de forma manobrista, tirar Ilza 
da presidência, numa ação clara de tirar_ direito líquido e 
certo de quem o tem, no caso a esposa do líder assassinado. 

Para ver a reposição do seu direito líquido e certo, Ilza 
recorreu à Justiça na Comarca de Xapuri, cuja ação resultou 
em sentença judicial três anos depois, em 1992, dando ganho 
de causa à presidenta impedida pelo golpismo acima mencio
nado. 

Nessa nova etapa de retomada da Fundação, via justiça, 
fora dado à Ilza alguns prazos para a funciOnalidade da entida
de: sede adequada, reformulação do estatuto, etc. 

E isto foí feito, desagradando àqueles que vêem Chico 
Mendes como uma máquina incansável fabricadora de dólares.. 



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~eçá() li) Terça-feira· Ç 3oz·r 

E mais: colidem com Ilzamar porque ela e seus compa
nheiros estão empenhados, após três anos de atraso ou inter
rupção, devido o seu impedimento arbitráfío em_1989, em 
colocar alguns planos em prática, comó pai ex~m~l~, impl~
mentar uma política de desenvolvimento que vtsa a melhona 
das condições de vid~ daqueles que vivem isolados na mata. 

A propósito~ quero lembrar que recentemente ela est~ve 
aqui, em Brasfiia •. juntamente com o seu atu~l companh~Ir? 
Júlio Nicácio e Zuza Mendes, defendendo projetes que objetv 
varo aquisiÇão_de maquináiios para construir ramais, açud~s, 
e aradagem da terra para plantio agrícola e _dos ~eringais._ 
Antes, poréin, ainda como GoVernador, recebt muttas v:~es 
Chico Mendes e Gilson Pescador, defendendo uma pobttca 
de equilíbrio para os trabalhadores de Xapuri. Hoje estas 
idéias estão vivas e não podem ser impedidas. Eles sabem, 
llza Júlio zuZa Mendes e Gilson Pescador_ e os seringueiros, 
que' o ext;ativismo da bor:racha e da castan~a _está econoiD:i
camente exaurido, mas amda é a nossa pnnc1paJ economia 
carecendo de definição de uma política justa de preço e merca
do; mesmo assim precisa-se buscar outras altema~ivas_ econó
micas já.· Acertadamente achamos que o seringue~ro terá _que 
criar peiXe, aves e até o seu gadinho, além de praticar agncul
tura com o mínimo -de exigência técnica. 

Para isso buscam apoio de diversos organismos em Bra
sília e no Acre. Junto à Universidade Federal do Acre busca
ram parceria para uma_ série de realizações como. curso de 
legislação ambiental e outros assessoramentos técmcos es_pe-
cíficos~ "' -

Ora esse é o modelo que Ilzamar imagina implementar 
para ajudar o seu povo a sair da miséria; por issó paga o 
preço alto de perseguição odiénta por todos os ãn_gulos. 

É que essas ações iniciais incomodam a inérCia. 
Penso que essas forças destrutivas deveriam mu~r ~e 

tática e somar esforços ao lado dessa mulher _extraordmána 
que por tudo que passou e es~á passand~ merece a soli~arie
dade social e política da soc1edade sadia do A~re. Nao s6 
ela mas todas as viúvas -que tiveram seus mandos mortos 
na luta pela terra, como a viúva de Ivair Higino, do Ilson 
Pinheiro e tantos outros. 

A sociedade organizada não poderá achar J;lonito o mass.a
cre que ora impõe à Ilzamar seus alg?zes- Adtmto que, mes~o 
que ela tivesse comet_ido uma _séne de ~rros na conduç.ao 
da Fundação, e pelo v1sto ela nao os praticou, mesmo -~sstm 
a sua condição de mulher, viúva e com filhos pequenos para 
criar deve ser respeitada. 

Ao que me cumpre, como senador, empresto-lhe toda 
a minha solidariedade e respeito, ao mesmo tempo em que 
faço repúdio a esse absurdo. 

O SR. PRESIDENTE {Chagas Rodrigues)- Na presente 
sessão terminou o prazo ·para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 145/92, de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que cria cargos em comissão na ·se:cre
tarla do Tribunal Regional do Trabalho da 1Ü' Região, com 
sede em Brasília- D.F., e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte · 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 67, DE 1992-COMPLEMENTAR 

(Em regiti:te de urgência nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

·(Tramitando em conjunto cÓm o Projeto de Lei d<> Sena
do n' 46, de 1992-Complementar) 

Votaçao, 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 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 SubstituHvo que apre
senta. 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 46, DE 1992-COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câma
ra n• 67, de 1992-Comp1ementar) 

Votaçao, em __ turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 46 de 1992-Complementar, de autoria do Senador Hum
bért~ Lucena, que dispõe sobre o·procedi~ento contrad~tório 
especial, de rito sumário, para o processo de d~saproJ:'nação 
por interesse social, para fins de reforma agrária, de unóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua fu~ção sociaL 

-3-
SUBSTITUTIVO DA CÁMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 179, DE 1990 

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

Discussão,· em turno único, do Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n' 179; de 1990 (n•202191, naquela 
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique CardOso, 
que dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos 
pela iniciativa privada, previsto no art. 175 da Constituição, · 
e regula a concessão de obra pública. (Dependendo de pare- . 
cer). 

-4-
PROJETO DE LEI CÂMARA 

N•13, DE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único~ do Proje~ de Lei da Câmara 
n• 13, de 1991 -Complementar (o' 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 

-Pareceres, sob n'í"i 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania t• 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. 
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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 Federal7 tendo 

Parecer favorável, sob n~" 246, de 1992, da- Comissão 
Temporária. 

-6-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 23, DE 1991 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição23, de 1991 (45/91, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob no;~ 24, de 1992, da - Con:iíssão 
Temporária. 

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

(Levanta-se a sessão ás 16 horas f! 50 minutos.) 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 248, .DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n"' 0494/93-3, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, SEVERINO XAVIER DE 
UMA, matrícula 0064, Especialista em Indústria Gráfica Le
gislativaffécnicas, Primeira Classe, Padrão IV/M19, do CE
GRAF, nos termos do artigo 40, inciSo III, alínea a, da COnsti
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos 186, inciso ill, alínea a e 192,-- inciso I, da Lei 
n• 8.112, de 11 de~dezembro de 1990. · · · 

Senado Federal, 2 de abril de 1993. -Humberto Lucena, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 249, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do processo n' 451/93-2, resolve: 

Aponsentar, voluntariamente, com proventos proporcio
nais ao tempo de serviço, AFONSO MARCO MOARES, 
matrícula 1302, Especialista em Indústria Gráfica Legislati
vaffécnicàs, classe Especial, Padrão IIIIM22, do Quadro de 
Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, 
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição· 
da República Federativa do Brasil, combinado com o artigo 
186, inciso III, alínea c, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. · ~~ ··· ~ 

Senado Federal, 2 de abril de 1993. ~Humberto Lucena, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 250, DE 1993 

" .O Pr~sidente do S~nado_Fe~era~, no uso da sua compe
tencta reg1mental e regulamentar, em conformídade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada j>elo Ato 
da C?missão Diretora n~ 2, -de 4 de abril de 1973, e tendo 
em v1sta o que consta do Processo n~" 0524/93-0, resolve: 

Aponsentar, voluntariamente, MARIA DE FÁTIMA 
GONÇA VES DE ARAÚJO, matrícula'í313, Especialista em 
Administração Legislativa/Análise, Classe Especial, Padrão 
V/S30, do Quadrq de Pessoal do Centro Gráfico do Senado 
Federal - CE9RAF, nos _termos do artigo 40, inciso III, 
alínea a, da Constituição da República Federatíva dO Brasil 
combinado com os artigos 186, inciso III, alínea a e 193' 
da lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. ' 

Senado Federal, 2 de abril de 1993. -Humberto Lucena, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 251, DE 1993 

~ _o PI~sidente do Senado Federal, no uso da sua compe
teneta regunental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão _ _Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973 , e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 0511/93-5, resolve: 

Aponsentar, voluntariamente, ANTONIO DIAS VIA
NA, matrícula 0307 Especialista em Administração Legislati
vaffécnicas, Primeira Classe, Padrão I/M16, do Quadro de 
Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, 
nos termos do artigo 4Q, inciso ill, alínea a, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 
186, incisO_ III, alínea a e 192, inciso I, da Lei n~' 8.112, de 
11 de dezembro de 1990. 
· Senado Federal, 2 de abril de 1993. -Humberto Lucena, 

Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 252, DE 1993 
Disciplina, no âmbito do Senado Federal, a avalia

ção de desempenho do servidor em estágio probatório. 

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, resolve: 

Art. 19 A avaliação de desempenho do servidor em es~ 
tágio probatório a que se refere o art. 20 da Lei no 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, observará o disposto neste Ato. 

Art. 29 Fica instituído o processo de avaliação de de
sempenho do servidor em estágio probatório composto, na 
forma dos Anexos I e II deste Ato, pelos seguintes instru
mentos: 

a) Anexo I - ficha de AvaliaÇão de Desempenho; 
b) Anexo II - Manual de Instrução. 
Art. 3• A avaliação de desempenho do servidor em es

tágio probatório realizar-se-á a cada 3 (três) meses, contados 
a partir da entrada em exercício, estendendo-se por 6 (seis) 
trimestres consecutivos, e a pontuação espt-ç:ífiCa para o sétimo 
(último) trimestre de avaliação, será calculada pela média 
dos pontos obtidos nos trimestres anteriores: 

Art. 49 O servidor em estágio probatório deverá ser 
avaliado pela Chefia imediata da área na qual esteja direta
mente lotado. 

Parágrafo único. O servidor que, no período de avalia
ção, houver trabalhado sob o comando de mais de uma Cb_efia, 
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será avaliado por aquela à qual esteve 'subordinado por mais. 
tempo. 

Art. 5• Os formulários de Avaliação de Desempenho 
deverão ser encaminhados às Chefias imediatas, pela Subse
cretaria de Administração de Pessoal, até o 5"' (quinto) dia 
útil posterior ao trimestre -corisiderado. 

Art. 6• Os formulários de Avaliação de Desempenho, 
devidamente preenchidos, deverão ser devolvidos à Subsecre
taria de AdministraÇão de Pessoal, até o 15• ( décbno-quin'to) 
dia útil, a contar da data do seu recebimento. 

Art. 7"' A SUbsecretaria de Administração de Pessoal, 
de posse dos formulários de avaliação de desempenho, deverá 
proceder a atualização dos dados do servidor no Sistema "His_. 
t6rico Funcional", para fins de análise e acompanhamento 
do processo. 

Art. 89 O ~servidor que ao térmiilO -de uma avaliação 
obtiver uma pontuação inferior a 104-(cento e quatro) pontos, 
deverá ser comuriicado pela Subsecretaria de Administração 
de Pessoal, sobre as providências que serão tomadas a respeito 
da avaliação. - -

Art. 9~ Será considerado aprovado no estágio proba
tório o servidor que Obtiver méd~a fiJJal igual ou superior 
a 104 (cento e quatro) pontos, ao término dos 24_ (vinte e 
quatro) meses contados a partir da data de sua posse. 

Art. 10. Quatro -meses antes de findo o período do Es
tágio Probatório, as avali_açõe"s realizadas serão submetidas 
pela Subsecretaria de Administração de Pessoal ao Diretor
Geral do Senado Federal, para homologação, sem prejuízo 
da continuidade de apuração dos fatores constantes do art. 
20 da Lei n• 8.112190. 

Art. 11. os Órgãos Supervisionados do Senado Fede
ral, mediante Atas dos respectivos Conselhos de_ Supervisão, 
aplicarão, no âmbito de suas ~ompetências, o processo de 
Avaliação de Desempenho do servidor em estágio probatório, 
aos servidores de seus Quadros de Pessoal, com as adaptações 
que se fizer~m necessárias. - ~- -

Art. 12. Este Ato entra emvigor na data de sua publi
cação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 2 de abril de 1993.- Senador Humberto 

Lucena, Presideri.te do Senado Federal. _ 

ANEXO! 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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ANEXO II 
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Sumário 
1. Apresentação 

. 2. .Objetivo do Manual 
3. Clientela 
4. Conceito 
5. Periodicidade das Avaliações 
6. Encaminhamento dos Formulários 
7. . Devolução dos. Formul~!>s 
8. Preenchimento dos Formulários 
9. Considerações Gerais 
10. Procedimentos OperaCionaiS 

1. Apresentação 
A Lei n' 8.112, datada de 11 de dezembro de 1990, estabe

lece, em seu artigo 20, que oS sei'vidores aprovados em Con
curso Público, ao serem nomeados para o cargo de provimento 
efetivo, estão sujeitos, por um perfodo de 24 (vinte e quatro) 
meses, a um Estágio Probatório, durante· o qual a sua aptidão 
e capacidade serão ·objetos de ava_liação para o desempenho . 
do cargo, devendo ser observadas as características ábaixo: 
relacionadas; 
* ASSIDUIDADE 

• presença 
•. pontualidade 

• DISCIPLINA 
• aparência pe-ssoal 
• polidez 
• cumpriniento de ordens/normas 

• INICIATIVA . 
. ' ' ti aprendizadO do trabalho 

------e ·mteresSe · · · · · · 
e- tómãda· de deCiSãO 

• PRODUTIVIDADE 
• qualidade no trabalho 
• conhecimento do trabalho 
• rendimento no trabalho 

• RESPONSABILIDADE 
• amadurecimento profissional 
• dedicação 
• rapidez no trabalho 

2. Objelivo do Manual 
_ _ Fornecer informações g~raíS S:ObÍ'e O Processo de Avalia
ção de Desempenho e orientação sobre o preenchimento do 
foqnulário utilizado. 
3. Clientela 

Servidores do Senado Fe·d~ral, admitidos através de Coii
curso Público, empossados após 11-12-1990 e que se encon
trem em período de Estágio Probatório. 

4. Conceito 
A -Avaliação de Desempenho e de Produtividade é um 

instrumento gerencial, que auxilia o superior hierárquico a 
acompanhar, medir e corrigir os trabalhos que eStão sendo 
executados pelos servidores sob sua supervisão, em um deter
minado período, avalindo os resultados obtidos, em confronto 
Corri-os o~jet~vos preestabelecidos. 

S. Periodicidade das AvaUações 
As avaliações_ ser~o realizadas trimestralmente. 

6. Encaminhamento dos Formulários 
Os formulários de Avaliação de Desempenho serão enca

minhados às chefias imediatas pela Subsecretaria de Adminis
tração de Pessoal até o 59 dia útil porterior ao trimestre consi-
derado. ' 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m -· - - . . . ·-- . - . . 
Terca-feira 6 3031 

7. Devolução dos Formulários 
Os formulários de Avaliação de Desempenho deverão· 

ser devolvidos à Subsecretaria de Administração de Pessoal 
até o 15~ dia útil da data de seu recebimento. 

A não-devolução dos formulários dentro do prazo estabe
lecido, poderá, indiretamente, prejudicar·o servidor. 

8. Preenchimento dos Formulários 
Os formulários de avaliação deverão ser preenchidos: 

a) pela chefia imediata do órgão de lotação no qual o 
servidor tenha exercido suas a.tJ,ibuições no inaior peifodo 
de tempo dentro do trimestre considerado; 

. ") à máquinma ou em letra de forma. 

9. Considerações Gerais 
O avaliador deverá, antes de preencher os quadros refe

rentes· à caracteríStica apresentada, ler com atenção a concei
tuação atribuída_ à-mesma, bem como a definição de desem
penho que melhor espelhe a atuação do .servidor. 

Para cada característica foráin atribuídos pontos que per
mitem graduar até 4 (quatro) situações de avaliação. 

Foram atribuídos pesos às características consideradas 
. e estão especificados na ficha de avaliação. 

A ficha de avaliação de desempenho deverá ser preen~ 
chida da forma mais criteriosa possível, pois, de acordo com 
o Parágrafo 2' do Artigo 20 da Lei n' 8.112190, o servidor 
não aprovado no Estágio Probatório poderá ser exonerado 
do cargo ocupado. 

A tabulação dos dados obtidos nas avaliações será reali
zada pelo Centro de Informática e PrOcessamento de Dados, 
do Senado Federal- PRODASEN, que remeterá à S~b~cre
taria de Administração de Pessoal O!;i resultados e o:; gráficos 
correspondentes. 

Os resultados obtidos nas avaliações constarão dos assen
tamentos funcionais do servidor. 

10. Procedimentos Operacionais 
A partir da página 5 serão apresentadas as características 

da avaliação~ bem como, as intruções -de preenchimento do 
, formulário a ser utilizado. ' 

MANUAL DE INSTRUÇÃO 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

DEFINIÇÓES DAS CARAç:rERÍSTICAS DA A VALIA-
ÇAO " ... 

1. Assiduidade 
Considerar a presença no ambiente de trabalho, de uma 

forma constante e permanente, bem como _o_ cumprimento 
do horário de trabalho, tanto na entrada como na saída do 
expediente normal. 

1.1 -Presença 

a) nenhuma falta no trimestre . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . 4 pontos 
b) de01 a02faltas ........................... : ......... 3pontos 
c) de 03 a OS faltas ..................................... 2 pontos 
d) acima de OS faltas .................... c............... 1 ponto 
1.2-Pontualidade 
a) nenhum atraso no trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 pontos 
b) de 01 a 02 atrasos ........................ : .......... 3 pontos 
c) de 03 a OS atrasos ................................... 2 pontos 
d) acima de 05 atrasos .................. :. . . . . .. . . . . . . . 1 ponto 

2. Disciplina 
Considerar o comportamento _quanto á _forma de acatar 

e cumprir as ordeJ.lS recebida$, Pem como, seguir as normas 
disciplinares existentes. -

2.1 -Aparência Pessoal 
a) Irrepreensível .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 4 pontos 
-está sempre muito beni ·trajado e Jimp<?, apresentan-

do-se da melhor forma para .. o desempenho das suas funções. 
b) Adequada .......................................... 3 pontos 
- veste-se de forma adequada para o seu tfabalho e está 

sempre limpo. 
c) Razoável .............................•.............. 2 pontos 
-não se preocupa com _a sua· apárência, necessitando 

de algumas orientações em relação á limpeza e apresentação. 
d) Inadequada .................................. c ••••••• 1 ponto 
-é descuidado no vestir-se e a sua apresentação e sua 

higiene deixam muito a desejar. 
2.2- Polidez 
a) Muito educado .......... ~ ... ... . .... .. .... .. .. ... .. 4 pontos 
-obedece às regras da boa educação, ap~esentando conw : 

dições de relacionar~se sempre muito bem com todos _que 
lhe cercam . 

b) Educado.: ..................... :.: ................... 3 pontos 
-apresentá um nível de educação coerente com o am

biente de trabalho. 
c) Mal educado ... . .. . . . . .. . . .. . ... . ..•.... .•... ....... 2 pontos 
-deixa a desejar na sua forma de tratar e dirigir-se às 

pessoas. ·. 
d) Grosseiro ·-·············"'··"'"''"···'·············"' I ponto 
-falta-lhe polidez e educação; e não consegue tratar 

as pessoas de forma aceitável. 
2.3 -Cumprimento de Ordens e Obediência às Normas 

Vigentes 
a) Bastante disciplinado .. .. ...•... ..•.... .. . .. . . . . . 4 pontos 
-está sempre pronto a cumprir as ordens recebidas e 

preocupa-se em. agir de acordo C9m as normas vigentes; é 
um exemplo para os colegas. · 

b) Édisciplinado ................................. : ....• 3pontos 
--cumpre as ordens de forma a não causar problemas 

e age seguindo as regras disciplinares do órgão. 
c) Pouco disciplinado .. . . .. .. .. ... .•.. .. .... ....... •• 2 pontos 
-apresenta algumas falhas disciplinares e necessita de 

acompanhamento para o cumprimento de ordens, dando pou
ca importância às normas vigentes. 

d) Indisciplinado ....... : ...... : •........... ·-·········· 1 ponto 
-não aceita receber ordens, sendo sempre chamado à 

atehção por não cumprir-o que lhe -foi solicitado; é UJ:!l mau 
exemplo para _os colegas. 
3. Inldativ..· -

- COnsiderar a agilidade e desembaraço no que diz respeito 
à resolução de problemas é situaç6es difíceis que se apresen· 
tem nQ.se.Y.!@l?_alho, 

· 3.1- Aprendizado do Trabalho 
a) Muito rápido .. . .. . . . .. .. . .. .. ..... .••. ... . ......... 4 pontos 
-sua facilidade de aprendizagem é espantosa, desenvol

vendo atividades que lhe foram confiadas ·e, em alguns casos, 
melhorando as suas execuções.. , 

b) Sem dificuldades .................................. 3 pontos 
-seu aprendizado é considerado normal e igual ao dos 

demais servidores, sem sobrecarregar o instrutor no seu treina
mento. 

c) Muito lento . .• . . .. .. . . .. . . . . . . . .•. . . •.•... •.... ...•• 2 ponios 
-não aprende nada com rapidez, mesmo demonstrando 
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o desejo de se instniir, necessitando de muito tempo para 
o aprendizado. 

d) Com dificuldades .. . . . . . . . . . .. . . .• ... . . . . .. . . . . ... .. 1 ponto 
-apresenta dificuldades no aprendizado, e não consegue 

executar o que lhe foi ensinado por diversas vezes. Está fadado 
a desempenhar o mesmo trabalho por incapacidade de apren
der coisas novas. 

32 - Interesse 
a) É superinteressado ......................... " ..... 4 pontos 
-seu nível de interesse pelo trabalho é muito grande 

e se destaca por procurar sair-se melhor do que todos em 
tudo que faz. _ + 

b) É sempre iniéressado ........................ -.... 3 pontos 
-mostra sempre sua dedica~o ao trabalho e demonstra 

gos.tar de executar ~uas 11triJ:mições. 
c) É pouco interessado ............. -._~,,.-... : .... ._.. .. ,. .. ::_-_-2 pontos 
-deixa sempre a desejar, pois é necessário qUe se des

perte seu interesse pelo trabalho. 
. d) É totalmente desinteressado .. , ........... _.. .. . 1 ponto 
-é indiferente a tudo- aquilo que executa e parece que 

está sempre desgostoso das atividades que realiza. 
3.3 -Tomada de Decisão 
a) É rápido e seguro ~--·············· ........... ..: .... .4 pontos 
-a sua decisão é sempre acertada e sabe escolher o 

momento exato para apresentar suas idéiaS e conhecimentos 
do trabalho. 

b) É coerente ........................................... 3 pontos 
-tem boas idéias para a tomada de decisão em_ função 

do conhecimento dos recursos existentes no seu setor de traba~ 
lho. 

c) Indeciso ............................. -..... ·-····--· 2 pontos 
-teoricamente pode tomar decisões, mas necessita de 

orientação para decidir pela melhor solução prática. 
d) :b totalmente incoerente ······~·····~·n·~·u·~·· 1 ponto 
-não decide nada e suas posições são-sempre de omis

são .• deixando as decisões para outras pessoas. 

4. Produtividade 

Considerar a atenção? a qualidade e o conhecimentO do 
trabalho, bem como a rapidez com que executa suas atribui
ções. _ 

4.1- Qualidade no Trabalho , , 
a) Muito bem feito .; ...... .-.-. .-.-"_-····'·''"'.·'"-~'""""4 pontos 
-mostra sempre um trabalho muito bem feito e dispõe 

de uma habilidade fora do comum para realizá~lo. 
b) Boa apresentação ............. ~~····· .. _ .. ······-~~· 3_ pontos 
-realiza seu trabalho com atenção e ._cuidado; a quali

dade apresentada é boa, tendo-se em vista os padrões estabe
lecidos. · 

c) :É inconstante ···········-··········-···~··~···--·~··· --z pontos 
d) Qualidade inaceitável ............... ---~---~--- 1 ponto 
-faltam-lhe qualidades pessoais para melhorar a apre-

sentação do seu trabalho, não demonstrando interesse em 
aprimoramentos. 

4.2- Conhecimento do Trabalho . 
a) Tem total domínio .................... _,_HL ........ 4_pontos 
-possui pleno conhecimento das suas tarefas, podendo 

executar trabalhos mais complexos, e até socorrer seus colegas 
em suas dúvidas. 

b) Conhece bem o trabalho .......................... 3 pontos 
-pelo que apresenta, demonstra cbnhecer bem o seu' 

trabalho e não preocupa a chefia para execUtar suas tarefas. 

c) Ainda é inseguro ~n•r._ ......................... ~ .. 2 pontos 
-~precisa ser acompanhado para executar as tarefas que 

lhe são a~ribuídas, pelo pouco domínio que possui do trabalho. 
d) Desconhece totalmente 1 ponto 
~não ~abe_ trab~lhar por desconhecer as tarefas ou por 

não desejar eX:e_cutá~las; é muito confusO. · -
4.3 -Rendimento do Trabalho 
a) Rápido e produtivo ............................... 4 pontos 
-possui grande eficiência para o desempenho das suas 

atribuições, mesm·o que haja um aumento de serviço 
b) Produz normalmente ............................. 3 pontos 
-seu trabalho é realizado dentro dos padrões estabele~ 

cidos para o seu cargo e não compromete os resultados espe
rados. 

c) Produção vagarosa ................... ~ ... u .. L .... _ 2 pOntos 
-seu -ritmo de trabalho é lento e pode prejudicar os 

compromissos assumidos para apresentação dos resultados; 
precisa de __ ~u_Q_ervis_ão constante. _ 

d) Inadequado .......................................... I ponto 
_ - dificilmerite consegue terminar o que começOu~ é re

lapso e deficien.te no_ trabalho que executa. 

5. 'Responsabilidade 

Considerar o comprometimento, a COnfiança e a: maturi-
- dade necessárias ao bom desempenho das suas atribuições. 

5.1 -Amadurecimento Profissional 
a) Totalmente ajustado .: ........................... 4 pontos 
-sua personalidade evidencia ser uma pessoa totalmente 

amadurecida, ajustada para o trabalho, e com um grande 
eq~ilíbrio emocionãl mantido em qualquer situação, por mais 
grave que ela seja. · · 

b) Não compromete ............. _ .. _~ ................. 3 pontos 
--sua conduta não gera problemas de ordem pessoal, 

sendo compatível com o cargo que ocupa. 
c) É imaturo . 2 pontos 
-não apresenta um grau de maturidade suficiente para 

não trazer problemas. necessitando de acompanhamento por 
parte da supervisão. 

d) Totalmênte irresponsável ............ ~-.......... 1 pónto 
-fãltam-lhe autocontrole e habilidade para desempe

nhar su.as atribuições; é instável emocionalmente. 
5.2 ~Dedicação 
a) Totalmente dedicado ....................................... .. 

4 pontos 
- desmpenha suas atribuições colocando-as acima de sua 

própria comodidade pessoal, estando sempre atento a todas 
as oportunidades que surgirerri; sua vida profissional está sem
pre em primeiro lugar. 

b) Parcialmente dedicado .......................... 3 pontos 
- - cumpre suas atribuições profissiona-is de acordo com 

o espera:dõ; aproveita as oprotunidades para o seu aperfeiçoa
mento profissional. 

c) Dedicação Moderada .............................. "f pontos 
-demonstra pouco interesse em cumprir -as suas obriga

~~j(õ_~, bt:m C()mo no aproveitamento das_ oportunidades de 
desenvolvimento profissional. - - -

d) Nenhuma dedicação ........... ·----·---······ ..... 1 ponto 
-não demonstra interesse em nada do que faz. faltan

do-lhe seriedade e preocupação em se desenvolver profissio~ 
nalmente. 

5.3- Rapidez no Trabalho 
a) Muito rápido .................... , ............... c .. 4.pontos 
-é ÕIUito maiS rápido do que seus colegas quando exe~ 
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cuta suas atribuições e jamais compromete a sua chefia por 
atraso nos resultados esperados. 

b) Desenvolve normalmente ...................... 3 pontos 
-seu nível de rapidez é sufíciente para a execução das 

tarefas que lhe são confiadas e seu ritmo de trabalho não 
causa problemas. 

c) Ritmo incoii.Sfáhté .......... u ...... _ ••••• ~ •••••••• 2 pontos 
-seu ritmo de trabalho é variado,_ sendo -algumas 

vezes rápido, ou_tr_as vezes lento; sempre está. sendo lembrado 
que precisa ser mais rápido na .execução do~ seus trabalhos. 

d) Totalmente parado .............. -... -·------··-· .1 ponto 
....-é bastante lento a ponto de não conseguir- atingir os 

;resultados desejados; col!,lpromete a execução dos trabalhos. 

FORMULÁRIO DE A V ALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

1. Campos preenchidos pelo computador 
Os campos abaixo relacionados serão preenchidos auto

maticamente pelo computador, através do Sistemâ HISTÓ
RICO FUNCIONAL 

-Nome do Servidor; 
-Número do Prontuário do Servidor; 
-Data de Admissão; - , · · 
- Categoria Funcional; 
- Área de Atuação; 

-Classe da Categoria Funcional; 
-Padrão da Categoria Fu,ncional; 
-Lotação Atual do Servidor; 
.-:-Período da Avaliação; e 
~característica_~duidade (presença e pontualidade) 

2. Campos preenchidos pelo avaliador 

Os campos a seguir devem ser preenchidos pelo Avaliador 
e não devem ser rasurados: 

-características; 
-total de pontos no trimestre; 
- classificitçâO; 
-recomendações e observações gerais. 

·. -2.1. Características ' • ' - ' ' 
· Pa!a cada característica apresentada, escolher uma das 

pontuações contidas no campO Póniuaç3o a ser assinalado 
com um x (xis) um dos valores (que varia de 1 a 4) para 
o ítem avaliado, sendo o valor 4 o máximo, utilizado para 
uma ~ituaçcjo de e~~epcionalídade. 

. . A característiça Assiduidade, como já foi citado anterior
mente, está devidamente preenchida e não deve ser alterada, 
nem rasurada. _ _ , 

22. Total de Pontos no Trimestre ... 
· · A totalização da avaliação será_ feita soma_n~o-se todos 

os resultados do.s produtos dos pesos x_ nota obtida. 

EXEMPLO,. 

Característica 

PESO -,. .-,. 3 4 .•. ' ------------------------------------------- __ ......._ _________ 
-

-

-

-

ASSIDUIDADE 

DISCIPLINA 

INICIATIVA 

PRODUTIVIDADE 

RESPONSABILIDADE 

TOTAL '= ( 3 x 3) + 
(3 X 2) + 
(4 X 4) + 

Presença 3 X 
Pontualidade 3 X 
Aparência Pessoal 2 
Polidez 2 X 

t 

Cumprimento de Ordens 3 X 
Aprendizado do Trabalho 3 X 
Interesse 5 X 
Tomada de Decisão 2 -x 
Qualidade no Trabalho 5 
Conhecimento do Trabalho 3 
Rendimento no ·Trabalho 4 
Amadurecimento 
Dedicação 
Rapidez no Trabalho 

(3 X 3) + (2 X 4) + 
(5 X 2) + (2 X 3) + 
(5 X 4) + (4 X 3) + 

5 
4 
3 

(2 X 2) + (3 X 3) 
(5 X 3) + (3 X 4) 
(3 X 4) "' 146 

X 

X 

+ 
+ 

X 

X 
X 
X 

X 

TOTAL DE PONTOS NO TRIMESTRE •••••••••••••••••• 146 pontos 
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2.3. Classificação · · ·- -Iio caso do exemplo apresentado, ao totaliz:ar 146 pau-
Assinalar com um x (xis) no Trimestre correspondente tos, o servidor se encontra na classificação Normal Superior. 

ao da avaliação, o intervalo de pontos no qual o servidor 
se enquadra: 

CLASSIFICAÇÃO NÍVEL DO DF.:SEMPENHO 
----------------------------- --~---·-------------------

·-160 188 ... Superior . ......... mui ti) acima do esperado 

132 159 ... Normal superior pouco acima do esperado 

104 131 . . . Normal ............ dentro do esperado 

076 103 ... Inferior normal . .. pouco abaixo do esperado 

047 075 . . . ln fedor .......... muito abaixo do esperado 

Ao final do quarto trimestre de avaliação, estará delinea
do um gráfico que -dCúrionstrará o nível de desempenho do 
servidor. 

2A. Recomendações 
Ao término da avaliação do serVidor e com base na pon-

tuação obtida, o avaliador deverá propor: 
-treinamento especializado; 
-readaptação às rotinas de trabaho~ 
-acompanhamento parcial ou ~ntegral de uma pessoa 

responsável pela execução de algumas ta"refas juntá ao av_a-
liado; · 

-em casos extremos e embasado em uma documentação 
específica, a exoneraÇão do servidor avali'ado; 

-:-reenquadramento do servidor, atr,avés da progressão 
funcional ou instrumento similar de reconhecimento do mé
rito; 

- alguma premiação pela alta pontuação obtida, tal como 
abonos de faltas ou impontualidades havidas em exercícios 
anteriores ao da avaliação~ por exemplo. 

2.5. Observações Gerais 
Este bloco de informações deve ser preenchido com infor

mações ou observações obtidas no decorrer do processo de 
avalia__ção. -- - - -

E bastante útil para a passagem de informações a uma 
nova chefia, caso venha o servidor mudar de lotação ou ausen
tar-se do seu ambiente de trabalho por um período muito 
longo. 

3. Encerramento da Avaliação 
Os campos pertinentes ao _encerrameirito da avaliação de

vem receber as datas e as assinaturas das pessoas envolvidas 
no processo. ou seja: 

- o próprio servidor; 
-a sua chefia imediata; 
-o seu diretor, e 
-o seu registro nas bases de dados do Sistema Histórico 

Funcinn&l, onde são informados os seus assentamentos funcio
nais. 

ATO DO PRESIDENTE N• 253, 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"' 

· 005.927193-5, resolve: 
Nomear CELMA APARECIDA MARTINS COELHO 

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 Senador Onofre Quinai:i. -

Senado federal, 2 de abril de 1993.- Senador Humberto 
Lucena, PreSidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 254, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, ·em confofritidade com a delegação de competência que 
lhe fof outorgada pelo Ato da Comissão Diretora no:> 2, de 

--1973, e tendo em vista o disposto no art. 33, inciso VII, da 
Lei n9 8.112, de 1990, combinado com o art. 29 , inciSO I, 
do At'!_ <:!o Presidente n9 1, de 1993~ resolve: 

Nomear HERVALDO SAMPAIO CARVALHO, LE
DA MARIA SALES BRAUN A BRAGA e CARLOS HEN
RIQUE DE SOUZA e SILVA, para o cargo de Analista 
,Legislativo, Área de Medicina, Classe 3~, Padrão I, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, Parte Permanente, em virtude 
de aprovação em concurso público, homologado pelo Ato 
do Presidente n9 1, de 1993, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção I, de 7 de janeiro de 1993, e tendo em vista 
a vacância do cargo decorrente dos Atos do Presidente n9' 
8192, 401192 e 37193. 

Senado Federal, 2 de abril de 1993.- Senador Humberto 
L.ucena, Presidente do Senado Federal. 
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SEÇÃO 11 

ANO XL VIII- N• 56 QUARTA•FEIRA, 7 DE ABRIL DE 1993 -DF 

SENADO FEDERAL 
RESOLUÇÃO N• 24, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Toledo - PR a contratar 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 quinhentos milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura Municip!ll de Toledo (PR), nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do 

Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$5.500.000~000,00 (cinco bilhões 
e quinhentos milhões de cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Paraná S:A. --'BANESTADO. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo integram o Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Urbano - FDU - e o financiamento objetiva a exec.ução de obras de infracestrutura ·no âmbito do 
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU: 

Art. 2• A operação de crédito ora autorizada terá as seguintes característieas: · ·· 
a) valor pretendido: Cr$5.500.000.000,00 (cinÇo bilhões e quinhentos milhões de. cruzeiros), atualizado 

pela Taxa Referencial; 
b) prazo .para desembolso dos recursos: doze meses; 
c) juros: 12% ao ano; 
d) índice de atualização monetária: variaÇão .da TR; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
t) condições de pagamento: 
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze mesesapósa·primeira 

liberação; · · · ...• - · --
-dos juros: em parcelas mensais. 
Art. 3• O prazo· máximo para ó ·exércfdo 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, 6 de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

RESOLUÇÃO N• 25, DE 1993 

Autoriza a Prefeitrua Municipal de Palçandu (PR) a contratar ·operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A. (BANESTADO), no valor de Cr$460.000.00Q,OO (quatrocentos e · 
sessenta milhões de cruzeiros). 
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MANOEL VILElA DE MAGALHÁES 
Diretor.Oetai do Seaado PederaJ 

, A.GACIEL IJA SILVA MAlA 
Oirctor Emc:•àva 
t:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
DirclOI' Adaiailcratwo 

EXPEDtENTE 
CI!IITII.O ORÃPICO DO SENADO PI!DBRAL 

DIÁIUO DO CONORBS.'IO NACIONAL 

ASSINATURAS 

Abril de 1993 

LC !<! CARLOS BASTOS Sellcs1ral ······-···· .. ·················~····················-·····-····-······-------·--OS 70.000.00 
Dire~or lad•D'II.l 
FLORIAN AUGUSTO CXllJTINHO MADRUGA 
OkeiOC' Adjuro 

O Senado Federal resolve: 

Thac. 1.3l0 a:aplara 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Paiçandu (PR), nos termos da Resolução n• 36, de 1992, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. (BANESTADO), no valor de Cr$460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único. Os recursos referidosnestes artigo são provenientes do Fundo Estadual de Desenvol
vimento Urbano-FDU-e serão destinados à execução de projetos de infra-estrutura urbana no Município 
de Paiçandu (PR). 

Art. 2• As condições financeiras da operação são as seguintes: 
a) valor pretendido: Cr$460.000.000;00, a preços de setembro de 1992; 
b) prazo para desembolso dos recursso: doze meses; 
c) juros: 12% ao ano; 
d) índice de atualização monetária: variação da TR; 
e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 
f) destinação dos recursos: implementação de obras de infra-estrutura no Município; 
g) condições de pagamento; 
-do principâl: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 

liberação; 
-dos juros: em parcelas mensais. 
Art. 3• O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias a 

contar de sua publicação. 
Art. 4• Está resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena,Presidente. 

RESOLUÇÃO N• 26, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal dj! Arapongas (PR) a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A. (B~STADO), no valor de Cr$17.500.000.000,00 (dezessete bilhões 
e quinhentos milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Arapongas (PR), nos termos da Reolução n• 36, de 1992, do 

Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$17 .500.000.000,00 ( dezessete 
bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. (BANESTADO). 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo são provenientes do Fundo Estadual de Desenvol
vimento Urbano - FD U -e serão destinados à execução· de projetos de infra-estrutura urbana no Município 
de Arapongas (PR). 

Art. 2• As condições financeiras da.operação são as seguintes: 
a) valor pretendido: Cr$17.500.000.000,00, a preços de novembro de 1992; 
b) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 
c) juros: 12% ao ano; 
d) índice de atualização monetária: variação da TR; 
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e) garantia: ICMS; 
I) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
g) condições de pagamento: 
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais~ vencendo a primeira doze meses após a primeira 

liberação; 
-dos juros: em parcelas mensais. 
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, 6 de abril de 1993. - Senador Humbe~o Lucena, Presidente. 

RESOLUÇÃO N• 27, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vista Alegre-RS a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, 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). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Vista Alegre-RS, nos termos da Resolução n' 36, de 1992, 

do Senado Federal, autorizada a contratar 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), junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL S.A. 

Parágrafo ·único. A operação de crédito referida no caput deste artigo envolverá recursos do 
Fundopimes, cuja fonte primária é o Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, dentro do Programa 
Integrado de Melhoria Social. 

Art. 2• As condições financeiras básicaS da operação são as seguintes: 
a) valor pretendido: Cr$1.299.441.330,00 a preços de janeiro de 1993; 
b) prazo para desembolso dos recursos: cento e vinte dias; 
c) juros: 11,00% ao ano; 
d) índice de atualização monetária: reajustável pelo !GP-DI, da Fundação Getúlio Vargas; 
e) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 
f) condições de pagamento: 
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucesSiVas, vencíVeis no dia vinte 

de cada mês, através do Sistema de Amortização Constante; 
-dos juros: exigíveis trimestralmente na carêiiciã-e -mensalmente na amortização. 
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, 6 de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

RESOLUÇÃO N• 28, DE 1993 

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 
(cem milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Porto Xavier-RS, nos termos da Resolução n' 36, de 1992, 

do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Fundo de Inves)iffientos Urbanos 
-FUNDURBANO-RS no valor de CR$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único. ~ os recurSos provenientes da operação de crédito referida neste artigo destinam-se 
à execução de projetos de calçamento e asfaltamento na sede do Município de Porto Xavier-RS. 

Art. 2' As condições financeiras da operação de crédito são as seguintes: 
a) valor pretendido: Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), a preços de agosto de 1992, 

tendo como base os dados orçamentários usados no Mapa de Apuração da Receita Líquida; 
b) prazo para desembolso dos recursos: trinta a sessenta dias; 
c) juros: correção pela variação da UFIR; 
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(UFIR); 
d) índice de atualização monetária: os valores liberados serão corrigidos pela Corrcção Monetária 

e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 
t) destinação dos recursos: calçamento urbano; 
g) condições de pagamento: 
-do principal: em doze parcelas trimestrais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 

liberação; 
-dos juros: em parcelas trimestrais. 
Art. 39 O prazo máximo para·o exercício da presente autorização é de duzentos e Setenta dias, 

a contar da data de sua publicação. 
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

RESOLUÇÃO N• 29, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco-PR 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). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura~ Municipal de Presidente Castelo Branco-PR, nos termos ~da Resolução 

n• 36, de 1992, do Senado Federal, autorizada 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). 

Parágrafo único. O empréstimo referido neste artigo destina-se à implantação de obras de,lnfra-es- ~ 
trutura, no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

Art. 2• As condições básicas da operação de crédito são as seguintes: 
a) valor pretendido: Cr$520:000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de cruzeiros), corrigidos mone-

tariamente pela variação da Taxa Referencial de íuros; 
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses; 
c) juros: máximo de 12% ao ano; 
d) índice de atualização monetária: variação da TR; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
t) condições de pagamento: 
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a 

primeira liberação; 
-dos juros: em parcelas mensais; 
_g) autorização legislativa: Lei Municipal n• 388, de 1992, de 12 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, 6 de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena. 

SUMÁRIO 
1.- ATA DA 52• SESSÃO, EM 6 DE ABRIL DE 1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas 
da União 

- W 182/93, informando que determinou a aUtuação 
do Requerimento _n"' 452190, de 3.utoria do Senador JUt3h)r 
Magalhães. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Fazenda 
- N9 181!93, encaminhando inforrrüiÇO"eSSobi'ê os que

sitos constantes do Requerimento n9 97/93. 

1.2.3 - Ofício do Primeiro Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da se
guinte matéria: 

- Emendas da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado_n' 410/91 (n• 2.477/92, naquela Casa), que 
restabelece o incentivo fiscal que menciona e dá outras 
providências. 

1.2.4- Leitura de proposta de emenda à Cons~ituição 
- N!> 3/93, de autoria do Senador Valmir Campelo 

e outros Senadores, que altera dispositívos da Constituição 
--Federal, instituindo a moção de censura. 
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1.2.5- R~querimento 

- N' 331/93, de autoria do Senador Moisés Abrão, 
solicitando_ a tramitação em conjunto do Projeto de Lei 
da Cãmara n' 144192 com o Projeto de Lei do Senado 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 23, de 1991 
(n' 45191, na Cãmara dos Deputados), 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 LOURIV AL BAPTISTA- O drama da 
1.2.6- Discursos do Expediente seca no Nordeste e a liberação de recursos para aquela 

n' 31/93. 

SENADOR JONAS PINHEIRO, como Líder-Es- região determinada pelo Presidente Itamar Franco, em so-
clarecimentos ao Governador Leonel Brizola, do Estado lenidade ocorrida recentemente em Teresina. 
do Rio de Janeiro, sobre partiCipação do Banco Bame- SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Carta do 
rindus e do conseqüente envolvimento legal do Ministro Ministro Eliseu Resende, da Fazenda, refutando insinua-
José Eduardo no leilão da CSN- Companhia Siderúrgica ções_ contidas em reportagem da revista Veja sobre sua 
Nacional. vida e sua trajetória na 3.dmiriistração pública. 

SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder- SENADOR NEY MARANHÃO -Memorial do Se-
Indisfarçável antecipação da campanha presidencial. Utili- nado Federal ao Presidente da República, solicitando o 
zação da consulta plebiscitária para lançamento de nomes apoiá do Brasil à entrada da República da China e de 
à Presidência da República. Apelo para a presen:-ação de Formosa no Gatt. 
tranqüilidade do Presidente Itamar Franco, alvo d!feto das SENADOR EDUARDO SUPLICY- Requerimen- ~ 
críticas eieitoreiras, para a manutenção da governabl11da- _to_ apresentado por S. Ex~, em sessão_ ~nteri~r, soli~itando 
de. informações ao Ministro- da Faz_enda _sobre a Datamec. 

SENADOR· MAGHNO BACELAR- Considera- Visita de S. Ex• à Fundação Teotónio Vilela, entidade 
ções sobre o assunto tratado pelo Sr. Mauro Benevides. · ___ de defesa dos direitos humanos, no transcurso do seu 10? 

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

às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 
. 1.3 _:_ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1992 - Comple
mentar (n' 71189, na Casa de origem), que clispõe sobre 
o processo judicial de desapropriação por" inteiesse social, 
para fins de reforma agrária. Tramitando em conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado n' 46192 - Complementar). 
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 n9 67/92 -
Complementar). Votação adiada por falta de quorum. 

Substitutivo da Cãmara ao Projeto de Lei do Senado 
n9 179, de 1990 (n9 202/91, naquela CaSa), de autoria do 
Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre 
o regime de prestação de serviços públicos pela iniciativa 
privada, previsto no art. 175 da Constituição, e regula a 
concessão de obras públicas.Discussão encerrada, após pa
recer de plenário favorável, tendo usado da palavra o Sr. 
Eduardo Suplicy, ficando a votação adiada por falta de· 
quorum. 

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 Constituição Federal, 
e dá outras providências. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 7, de 1992 (n' 
82191, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 29 
da ConstituiÇão Federal. Votação adiada por falta de quo-
rum. 

aniversário de fundação, ocasião em que foí Condedido 
prêmio ao Procurador-Geral da República, Dr. Aristides 
Junqueira. Violências_ sofridas por menores infratores rebe
lados na Funabem de Tatuapé - SP. 

SENADOR IRAPUAN COSTA JúNIOR- Defesa 
da Portaria n' 103, do~ Ministro do Exército, de 4-3-93, 
contendo normas para importação de armas leves para 
uso civil. 

SENADOR MARCO MACIEL- Solidariedade áu ~ 
Diário de Pernambuco pelo Lançamento da Campaoha SOS 
Seca de assistência às vítimas da estiagem no Estado de 
Pernambuco. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Intenções do 
Presidente Itamar Franco de punir os especuladores. De
clarações do Ministro Eliseu Resende, da Fazenda, de que ~ 
fará poucas alterações na atual política económica. Suges- · 
t6es ao Presidente da República no _sentido da deflagração 
da reforma partidária. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO -Fraco desem
penho da economia brasileira no ano passado. 

SENADOR ÁLVARO PACHECO-Comentários 
sobre medidas anunciadas pelo Presidente Itamar Franco, 
em Teresina, para combater os efeitos da seca no Nordeste. 
Apelo ao Presidente da República np sentido da liberação 

. prioritária das verbas previstas no OrçamentO da União 
para os Estados e Municípios nordestinos. _ 

- SENADORA JÚNIA MAR! SE-Situação da Edu
cação brasileira -ensino básico. 

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

1.4- ENCERRAMENTO 

2- SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas de 1' a 31-3-93. 

~- ATO DA COMISSt\.0 DIRÉTORA 

N'48, de 1993 
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4- ATOS DO PRESIDENTE 
N' 255, de 1993 .. 
N' 31-A, de 1993 (Republicação). 
5- ATA DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 

7- LÍDERES EVICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
-NENTES 

Ata da 523 Sessão, em 6 de abril de 1993 
38 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Prcsíd/!ncia da. Srs. Valmír Campelo c Bt'llo Par11a 

. ÀS 14IIORAS f' .10 MTNlrro.~. ACliAM-SF PRF.SF.N-. 
TÇS OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Albano Franco; - Álvaro Padleco 
- Bello Parga - Beni Veras - Dirceu Carneiro - E~~ S?
plicy - F.lcio /\\vares - Fpitácio Cafeteira - F.spend!!IO Amin 
_ Eva ll\ay - Garihaldi i\lves Filho- Jlumbcrto Lucena - lra
puan Costa Júnior- Jarh.os Passarinho- ~o~as Pinhe1m- lo
sê Fogaça- José Richa -José Samey- Jun"' Mano;e- Jutahy 
Magalhães - J.ourival Baptista - Magno Bacelar - _Mam> Ma
ciel - Mário Covas - Mauro Jlen.,..jdes- Nabor Jumcr- Ney 
Maranhao ~ Pedro Teixeira - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)-' Alista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores~ 

Havendo número regimental, declaro aberta ~ sessao. 
Sob a proteção de Deus, iniciamOs nOssos trabal~os. _ 
O Sr. 1 ~ Secretário procederá à leitura do EXpeâtente~ 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

A VISO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO 

N9182193, de 2 do corrente, informando qu.e determinou 
a autuação do Requerimento n~ 452190, de autona d_o Sen~d?r 
Jutahy Magalhães e o encaminhou ao Relator do fetto, Mtms~ 
tro Bento José Bergarím. - . 

AVISO DO MINISTRO DA FAZENDA 

Aviso n" 181/93, de 22 de março último, encaminhando 
informaÇões sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n' 97, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram anexadas ao Requerimento, 
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Reque
rente. 

Ofício do Sr. J9 Secretário 
da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da seguinte ma
téria: 

EMENDAS DA CÃMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 410, DE 1991 

(N• 2.477192, naquela Casa) 

"Restabelece o incentivo fiscal que menciona e dá 
outras providências. 

EMENDAN' 1 

Acrescente-se ao projeto o seguinte art, 29 , renumeran
do-se os subseqüentes: 

"Art. 2!> Os efeitos do disposto no artigo anterior 
retroagem a 5 de outubro de 1990." 

EMENDAN'2 

Inclua-se o seguinte art. 39 , renumerando-se os demais: 

"Art. 3<;> É restabelecida a is:enção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados_-:- IPI: 
- I-quando se tratar de casas e edificaçõe-s pré-fa
bricadas, bem como os componentes relacionados pelo 
órgão competente do Poder Executivo, que se _destinem 
à montagem desses produtos e sejam forneceidos dire
tarnente pela indústria de edificações pré-fabricadas; 

II-Quando se tratar de preparações, vigas e os 
blocos de_ concreto, inclusive os pré-moldados, bem 
como as estruturas metálicas, relacionadas ou definidas 
pelo mesmo órgão, destinados à aplicação em obras 
hidráulicas ou de construção civil." -

EMENDAN'3 

Acrescente-se ao projeto o seguinté art. 4~, renumeran
do-se oS ~emais: --

"Art. 4<? A retroatividade prevista no art. z-;o apli
-ca-se â manutenção dos créditos relativos aos insumos 
empregados na industrialização de máquinas e imple
mentas agrícolas beneficiadas com a isenção de que 
trata a Lei n' 8.191, de 11 de junho de 1991." .. 

EMENDAN'4 

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. s~, renurneran
do-se os demais: 

"Art. 5?. Com Vistas ao cumprimento da Lei de 
Diretrizes OrÇamentâri~s. o Poder Executivo eiwiará 
ao Congresso Nacional projeto de Lei especificando 
o montante da renúncia fiscal decorrente das isenções 
ptevístas nesta Lei, bem corno as despesas que serão 
automaticamente anuladas." 

À Comissão de Assuntos Econômicos. 
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O SR. PRESIDENTE (V almir Campelo) -O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que 
será lida pelo Sr. 1' Secretário.- · 

É lida a seguinte 
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 

N• 3, DE 1993 

Altera dispositivos da Constituição Federal, insti· 
tuindo a moção de censura. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos do art. 60 da Constituiç-ão. Federal, promulgam 
a seguinte emenda ao texto constitucional. 

"Art. 1• Os arts. 49, e 84 e o§ 3•, do art. 57, da Consti
tuição Federal passam a vigorar com as seugintes alterações. 

"Art. 49. . .........•.............•..•................•..•. 
XVIII - aprovar, por maioria ã.bsoluta de votos, 

moção de censura a M'inistros de Estado, por iniciafiVa 
de, no mínimo, um terço dos membros do Senado FC:de
ral ou da Câmara dos Deputados. 

§ 1 Ç> A aprovação de moção de censura a Minis
tro de Estado implicará a sua imediata exoneração por 
ato do Presidente da República 

§ zo;- Os signatárioos de moção de censura rejeti
dada não poderão apresentar outra, na mesma sessão 
legislativa, referente ao mesmo Ministro de Estado. 

Art. 57. . ................................................. . 
§ 3• ....................................................... .. 

Y- apreciar moção de censura e sobre ela deli
berar. 

Art. 84. . ................................................ .. 
I -nomear e exonerar os Ministros de Estado, 

observado, quando for o caso, o disposto no art. 4<?, 
§ lO?." 

Justificação 

Antecipando-nos à revisão constinidonal, por entender
mos que a questão merece imediato tratamento e discussão, 
apresentamos à consideração. e_a _vQt9 _dos nobres Parçs, a. 

2. 

3. 

4 

5~ 

6 

presente Proposta de Emenda à Constituição, qtie-vl.SácOhferi:r 
ao Congresso Nacional poder de em_itir moção de censura, 
manifestando desta forma, sua desconfiança diante da atuação 

-de Ministros de Estado. · 
A confiança entre os poderes, base· d3 independência 

entre eles e da estabilidade das instituições, está a merecer 
tratamento constitucional que concede ao Poder Legislativo 
instrumento de manifestação forma e efetiva, quando queda 
de credibilidade atinja membros do Ministério . A inércia 
deste Poder, em muitos casos, tem permitido a permanência 
de Minstro que perderam totalmente o respeito da sociedade. 
Como conseqüência, a estabilidade e a governabUidade podem 
vir a ser afetadas. Instituindo-se a moção de censura, como 
solução constitucional, pode-se afastar situações de risco e 
promover a substituição rápida e processualmente correta dos 
ministrOs em descrédito. 

Não se diga que o sistema presidencialista é avesso à 
·exoneração de·· Míiiistros por iniciativa· dó Legislativo, pois 
muitos são os pontos de contato entre os poderes e a atividade 
fiscalizadora transcende os limites entre eles. ocorrendo por 
diversas formas, muitas das quais sem previsão constitucional. 
A fiscalização crítiCa pela atividade parlamentar, a atuação 
dos meios de comunicação e as manifestafções diretas da popu
lação s~o meios de que dispõe a sociedade para mostrar seu 
descontentamento, para pedir e induzir o afastamento de Mi
nistros. A ínclusão do instituto da "moção de censura" no 

· texto da Constituição é, sem sobra de dúvida, elemento _de 
ampliação de atividade de controle, fundamental à boa admi
nistração e necessidade premente no momento histórico. 

A moção· de censura, se instituída, servirá ao aperfeiçoa
mento do sistema presidencialista, atenuará os efeitos da con
centração de poderes no Executivo e agilizará a substit1:1ição 
de Ministros que não atnendam aos anseiOs ·da sociedade, 
seja do ponto de vista da competêncía, sejã rio que diz respeito 
à moralidade. Em princípio~ é claro, todos gozam de confiança 
presumida, mas a Constituição deve prever, as exceções. 

A alteração que se pretende promover, no texto constitu
cional, tem fundadas razões e finalidade ética, atendendo ao 
clamor pela moralidade e transparência, ouvido nos mais di
versos meios de expressão popular. Merece, portanto, a aten
ção e o voto dos membros desta Casa. 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1993. - Senador Jonas 
Pin)leiro 

\ 

7 ~' 
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10. 
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18. 

19. 

20. 

21.' 

O SR. PRESIDENTE (Valmír Campelo)- A propsta 
de emenda à Constituição será publicada e remetida à Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 331, DE 1993 

Senhor Presidente 
Com base no art. 258 do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro a tramitação em conjunto do_ Projeto de 
Lei da Câmara n• 144, de 1992 (n• 2.907, de 1992 na Casa 
de Origem) e do Projeto de Lei do Senado n• 31, de 1993, 
considerando que ambos tratam da mesma matérias (extinção 
da fraçáo do cruzeiro, denominada centavo). 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1993. -Senador Moisés 
Abrão. ' 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O requeri
mento lido será publicado e posteriormente incluído em Or-

28. 

29, 

30. 

31. 

32. 

À Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania. 

- dem do Dia, fios termos do- art. 255, ínciso II, item 8, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Hã oradores 
inscritos. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder do PTB. 

. OSR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)-'- Concedo a 
palavra ao nobre SenadOr Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão d_o oradQr.) -Sr. Presidente e S~;s. 
Senadores, na tentativa de salpicar de lama o Governo Itamar 
Franco, o Governador do Rio de Janeiro, Leonel Briz_ola, 
levantou suspeição sobre a participação do Banco Bamerindus 
do Brasil no leilão de privatização da Companhia Siderúrgica 
Nacionai-CSN, realizado sexta-feira passada. A suspeita do 
Goverriador diz respeito ao fato de ser acionista majoritário 
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daquele grupo financeiro o MiniStrO da Indústria, do Comércio 
e do Turismo do Governo Itamar Franco, Senador José Eduar
do de Andrade Vieira, representante do Paraná nesta Casa. 

Na condição de companheiro e Líder do Partido, amigo 
du Senador e Ministro, eu gostaria de usar a palavra nesta 
tribuna para esclarecer ao Governador do Rio de Janeiro 
que não há uma situação escandalosa, como ele faz crer, no 
fato de o Bamerindus ter participado do leilão de privatização 
da CSN. Afinal de contas, como o grupo- finan-ceiro Bame
rindus é uma empresa em franca e transparente atividade 
no Brasil, nada há que a impeça-legalmente de participar 
do leilão. E, se pode participar do leilão, não deverá haver 
nenhum dispositivo legal que a impeça de ganhar, pois isso 
obedece à lógica mais elementar. Se uma pessoa ou uma em
presa pode participar de um leilão ou de uma disputa, é evi
dente que essa pessoa ou essa empresa pode ganhar esse leilão 
ou essa disputa. Afinal de contas, como o qovemado~ _Leonel 
Brizola é um veterano administrador público, ele deve saber 
muito bem que leilão é algo muito diferente de licitação. 

O fato de ser Ministro de Estado não deveria servir de 
empecilho, nem mesmo ético, para o Ministro e nosso compa
nheiro de Senado José Eduardo de Andrade Vieira, como 
cidadão brasileiro que é, cumpridor de seus deveres para com 
a comunidade, participai do leilão de desestatização da CSN. 
Só que-nem isso oCOrreu, Sr. Presidente, Srs. Senadores. To
dos nós, que freqüentamos ·este plenário do Senado Federal, 
sabemos muito bem que José Eduardo está afastado de suas 
empresas desde 1990, quando decidiu disputar a cadeira no 
Senado pelo Paraná, çadeira, aliás, que conquístou- cOm mais 
de um milhão de votos. 

Como tem muitos e bons companfieiros de legenda aqui 
sentados- entre eles alguns dos mais assíduos neste plenário 
- o Governador Leonel Briiola, sendo um chefe partidário 
cioso de suas responsabilidades de líder, deve saber disso, 
parece-me evidente. Se ele tenta explor~r esse fato politica
mente para explicar seu rompimento com o Presidente Itamar 
Franco, certamente o faz por considerar aberta a temporada 
sucessQria presidencial de 1994. Sendo assim, seu discur~o 
em Esteio, no Rio Grande do Sul, levantando suspeitas infun
dadas sobre o noss_o_ companheiro do Senado, só pode ser 
interpretado como uma peça eleitoreira. A campanha do Go
vernador Leonel Brizola para a Presidência da República pare
ce-nos um tanto precipitada, podemos advertir. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Jonas Pinheiro? _____ _ 

O SR. JONAS PINHEIRO- Com muito prazer. nobre 
Líder Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Jonas Pinheiro, 
desejo me reportar, depois do pronunciamento" de V. Er., 
à antecipação pretendida da sucessão presidencial, com os 
candidatos já em franca movimentação, gerando, em conse
qüência; problemas para a própria governabilidade do País, 
obrigando, inclusive, o Presidente da República a·vir a público 
responder àquelas críticas que os pretensos candidatos já co
meçam a assacar contra a personalidade invulgar do Chefe 
da Nação. Nós, que convivemos de perto com· o Senador 
José Eduardo Vieira, estamos absolutamente cons"cientes de 
que S. EX' jamais se utilizaria do exercício do cargo de Ministro 
de Estado para favorecer-se pessoalmente ou a quaisqtrer-das 
suas empresas. E essa sua condição de presidente licenciado 
ficou muito patente na inauguração de uma fábrica, -recente-

-mente, no sul do Paraná, quando S. Ex\ anunciado seguidas 
vezes pelo mestre de cerimónia, tinha sempre identificãda 

·a sua posição como um homem que estimulara aquela inicia
tiva mas não tinha mais a responsabilidade de comandar o 
grupo Bamerindus. Portanto, nesta Casa, V. Ex~ até poderia 
se dispensar de fazer a ressalva da idoneidade e sobretudo 
da postura ética do Ministro José EdUardo Vieira. Mas, como 
V. Ex~ fala para que a Nação o escute, evidentemente, esta 
sua manifestação vai fazer justiça a um homem público que, 
sendo nosso colega nesta Casa-, foi convocado pelo Presidente 
Itamar Franco para, no Poder Executivo, ainda melhor servir 
ao País. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Nobre Senador e Líder 
Mauro Benevides, agradeço o aparte de V. Ex~, cujo descor
tino antevê, como eu também, nas palavras do Governador 
Leonel Brizola nada mais que uma antecipação de sua campa
nha. É uma ação eleitoreira também identificada pela sabe
doria de V. Ex• 

O Sr. Esperidião Amin- V. ~x~ me permtte um aparte, 
nobre Senador. 

O SR. JONAS PINHEIRO -Concedo o aparte ao nobre 
Líder Senador Esperidião Amin. 

o sr. ESPeridião Amin- Seoflador JoDas Pinheiro: cÜ~Ú~ 
jo, relativamente, na prospe~ção de quais são as razões do 
GovernadOr Leonel Brizola, pois quero ~er jUsto para com 
ele, para com a sua biografia, no tocantê a sua obstinada 
postura contra a privatizàção em geral e na defesa do que 

__ ele supõe ser património público. Ele acha que defender o 
_património público é isso. Então, quero ser j!IS~o, aiilda que 
divirja. Não posso afirmar que as palavras do Sr. Governador 
Leonel Brizola foram ditas apenas pelo fato de ele ser _candi
dato. Sinceramente, não sei. Mas, respeito a opinião abalizada 
de V. Er e a do Senador Mauro Benevides. _Quero me ater 
à questão objetiva do que ele disse e do que escreveu. Mais 
ao que escreveu, porque o dizer pode ser uma questão circuns-
_tancial, momentânea; âs vezes uma palavra nos trai. Mas o 
escrever é di(eiente, porque quem escreve, assina, tem t~mpo 
de revlsar. Tem tempo de revisar. Aquela coluna~ lnand3.da 
publicar pelo PDT - que a opinião pública acostumou a 
chamar de tijolaço, ~ eu leio- até gosto do_ estilo. Creio 
que sou um dos poucos que gostam daquele estilo geralmente 
angustiado, próprio da história política, que respeito muito, 
do Governador Leonel Brizola, mas naquela coluna veiculada 
no final da semana passada está escrito que há suspeita de 
corrupção no processo de privatização da CSN, a mesma sus
peita que ouvíamos aqui quando da privatização da Usiminas. 
O que é pior, estimulando cenas de agressão que se repetiram 
também. Como na privatização da Usiminas; desta feita, um 
cidadão com escudo da CUT e do PT, sob o olhar complacente 
de um Deputado do PDT, na foto oficial da agressão, ·estava 
dando um pontapé, pelas costas, num cidadão que está aden
trando o prédio da Bolsa de Valores. Então, acus~ção de 
corrupção, incitação à violência, e à violência covarde. Mais 
-do que isso ainda, considerar o Governo do Senhor Itamar 
Franco lesivo â Nação, mais lesivo que o do Presidente Collor; 
considerá-lo tímido e fraco; citar Camões, dizendo: HO fraco 
rei faz fraca a forte gente" e, para concluir, considerar es~an
dalosa a participação do Bamerindus e do seu proprietário. 
Ele até pede uma explicação, para saber se o Sr. José Eduardo 
Vieira, nosso colega do Senado, ainda é detentor de ações. 
do Bamerindus. Então, esse quadro de acusações de natureza 
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moral, todas elas de natureza moral, situa as manifestações 
do Governador Leonel Brizola como d_a_maior_gravidade, 
independentemente do_ aspecto eleitoral. Digo isso porque 
setores da imprensa têm nivelado críticas que, por exemplo, 
o Prefeito Paulo Maluf tem feito ao Governo, tem nivelado 
com as do Governador Leonel Brizola, quando elas são_ de 
natureza diferente. Temos reclamado, Com tons variados, que 
o Governo tem um rumo, tem um plano, que o discuta com 
o Congresso, para que possamos apoiar ou não esses pontos. 
Nunca, pelo menos que eu saiba, patrocinamos qualquer acu
sação de natureza moral, posto que, para acusar moralmente 
alguém, tém que se ter prolta, e não insinu_a_ção. Gostaria 
de fazer as seguintes observações: primeiro, cumprimentá-lo 
pela coragem de vir defender um homem de bem, que é o 
senador José Eduardo Vieira; Segtiiido, quero aqui parabe
nizar o Bamerindus. Assim como tenho dito que o sistema 
financeiro, que os bancos privados têm sido sanguessugas da 
economia brasileira, quando vejo um banco investindo no 
setor produtivo, como fez o Bamerindus no caso dessa indús
tria de papel e celulose a que se referiu o Senador Mauro 
Benevides, a cuja inauguração fui convidado mas não pude 
comparecer. Quando vejo um banco participar do processo 
de privatização da CSN, que vai salvar a CSN, ou seja, quando 
temos conhecimento de que um banco optou pela produção, 
pelo risco do empreendimento, preterindo a especulação fi
nanceira fácil com toda a segurança, sem CUT, sem CGT, 
sem Força SiildiCal, sem sindicato nenhum à porta de nenhum 
especulador, sem a opiriiãó-públíca cobrando condições de 
tratamento condigno para seus empregados, porque o especu
lador não tem empregado, ganhando fácil, sem assistência 
e sem fiscalização. Quando vejo um banco apostar na condu
ção de uma vida nova, de uma empresa com a história, mas 
mais do que a história, com as perSpectivas da CSN, corigratu
lo-me com este banco, no caso, o Bamerindus, e com qualquer 
outro que destine seus recursos não para a ciranda financeira 
na compra de títulos impagáveis, que alguns chamam de moe
da podre - não chamo de moeda podre, porque não aceito 
essa denominação - emitidos pelo Governo e vem pára a 
agreste planura- porque, hoje, empreender é uma agreste 
planura- congratulo-me. Acho que são gestos, comO esses, 

dos grupos que aceitaram a privatização da CSN na condição 
de acionistas, desde os seus empregados, desde os seus colabo
radores até os grupos económicos· que lá participaram, que 
ainda nos dão esperança de que o Brasil vai ser capaz de 
vencer a recessão, a ciranda financeira, -a inflaÇão e voltar 
a crescer. Era o que gostariáde dizer neste mc~_u aparte, pedin
do desculpasse me alonguei. Mas peço a V. Ex'_querecolha 
esta modéstia e sinCera colocação como test_e_munho imParcial 
quanto às pessoas, mas profundamente engajado quanto aos 
princípios que achei deveria_ fa_zer -incluir neste seu pronun
ciainento. 

O SR. JONAS PINHEIRO -Meu nobre Líder, aí está 
a razão pela qual V. Ex~ foi eleito Presidente do mais novo 
Partido do cenário político brasileiro. É com esse descortino, 
com essa grande visão que se pode construir este País. São 
pensamentos como o·-de V. Ex~ e os de José Eduardo Vieira 
que podem salvar, no menor prazo possível, o nosso País. 
Agradeço sinceramente o aparte de V. Ex~ nesta- hora e devo 
dizer que essas manifestações são próprias daqueles que têm 
a alegria de conviver, pelo menos um dia, com José Eduardo 
Vieira. Só pode fazer um comentário desairoso-,- levantar uma 
suspeita em relação ao homem público José Eduardo Vieira 

quem não teve o privilégio de Conviver com ele um só dia 
sequer. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Concedo o aparte' a V. 
Ex~ 

O Sr. Lourival Baptista- Nobre Senador Jonas Pinheiro, 
quero felicitá-lo pelo seu corajoso pronunciamento. O meu 
aparte será curto. Simplesmente direi a V. Ex' que apóio 
as palavras do S.enador Mauro Benevides_,_quando o apai1:eou. 
Dou pleno apoio e também a minha solidariedade ao Senador 
José Eduardo Vieira. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Nobre Senador Lourival 
Baptista, fique certo e convencido de que acolho este aparte 
com o maior carinho e a maior sensibilidade. 

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

O SR. JONAS PINHEIRO --Com prazer, nobre Sena
dor. 

--o_ SR. Ney MaranhãO -No Nordeste existem alguns 
adágios que -_se encaixam- trillito bem neste pronunciamento 
que V. Ex' faz e ao qual incorporo a minha solidariedade 
ao nosso· Companheiro Ministro da Indústria e Comércíó, Se
nador José Eduardo Vieira. Sabe V .. Ex~ que invejosos que 
não têm coragem de fazer força góstam de subir e jogar pedras 
para tirar os bons frutos das árvores frondosas. Conhecemos 
a trajetória do nobre Ministro José Eduardo Vieira, hom~m 
que começou de baixo, trabalhando na escola da vida. Tive 
O privilégio de conhecê-lo no Estado de Roraima, onde tem 
propriedades e onde começou desbravando uma terra que 
será o futuro do Brasil; foi para lá fazer força. Respeitamos 
e admiramos seu trabalho por este País. Parabéns a V. Er, 
conte com a solidariedade da Liderança do PRN por este 
pronunciamento sério, competente, de justiça em defesa do 
nobre Senador do PTB e Ministro da Indústria e do Comércio. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Nobre Líder Ney Mara
nhão, agradeço o aparte que V. Ex•_ nos dá e chamo a atenção, 
de forma especial, para a felíz lembrança de citar esse adágio, 
tão popular no Nordeste e no Brasil: "Por ser uma árvore 
frondosa e frutífera,- atiram-lhe muitas pedras na intenção 
de colher os frutos caídos, advindes dessa ação predatória". 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a campanha do Go
vernador Leonel Brizola para a PreSidência da República pare
ce-nos um tanto precipitada, podemos advertir. De qualquer 
maneira, já é uma campanha aberta e este, um assunto que 
só lhe diz respeito; Mas, já que S. E~ pediu um esclareci
mento, creio ser de meu dever prestar-lhe este obs_é_quio. As
sim sendo, dado está esse esclarecimento. 

Acabo de ser informado que o Grupo Bamerindus. asso
ciado a outro grupo privado, o Vicunha, de grande tradição 
na indústria têxtil nacional, a uma estatal, a Companhia Vale 
do Rio Doce, e a funcio-ilários da própriã.-CSN, terminou 
adquirindo, ainda hoje, o controle da Companhia Siderúrgica 
Nacional. 

Para nós, que somos brasileiros e patriotas, essa é uma 
notícia alvissareira. Tenho certeza de que a compra da CSN 

-deve ter sido ll:ID bom negócio para o Bamerindus- e para 
O-Grupo Vicunha, pois os empresários que tomam decisões 
nesses dois grupos não costumam jogar fora o dinheiro de 
seus acionistas, mas não tenho a menor dúvida de que foi 
um excelente negócio para o Governo Federal. 



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) Quarta-feira 7 3D45 

Em primeiro lugar, porque o Tesoüto Nacional deixa 
de jogar dinheiro no saco sem fundo de uma estatal que dá 
prejuízo. Em segundo lugar, porque participa do grupo con
trolador da empresa a Companhia Vale do Rio Doce, uma 
estatal cujos méritos de competência lhe têm valido grande 
credibilidade. Outro motivo para juStificar- o bom negócio 
feito pelo Governo é a CSN ter ficado em mãos de empresários 
e trabalhadores brasileiros, mas muito mais aínda o fato de 
serem os novos controladores os próprios trabalhadores da 
Companhi~. Siderúrgica Nacional. 

Não tenho muitas esperanças de que o Gov-ernador Leo
nel Brizola concorde com minhas palavras, mas não posso . 
deixar de registrar, por conta disso, o fato muito importante 
de estarmos assistindo a uma parceria entre· capital e trabalho 
inédita no Brasil, pelo menos no caso de uma empresa do 
porte da CSN. Será que estamos assistindo acr início de uma 
aplicação bem-sucedida do modelo japot:tês aqui em nossos 
trópicos? -

Conhecendo, como conheço o nosso Companheiro de 
Bancada José Eduardo de Andrade Vieirao, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tenho certeza de que, ao contrário de se sentir 
envergonhado por ter sido pilhado pelo Governador Brizola 
em algo "escandaloso" - que, evidentemente, nada tem 
de "escandaloso" - S. Ex~ está orgulhoso de o Bamerindus 
estar participando deste momento histórico no Programa de 
Desestatização do Governo Itamar Franco. Afinal de contas, 
esse gesto representa coragem e vontade de participar. 

Sabemos que outros grandes grupos financeiros p:irtid~ 
param do leilão e chegaram a comprar ações, mas preferiram 
ficar de fora, não fazendo parte do acordo para o grupo contra..: 
lador. Este não é o_- caso do Bame_rindus, que sempre ousou 
e sempre fet questão- de ser brasileiríssimo. 

Era o que eu tinha a esclarecer, Sr. Presidente.(Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -'--- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, como Líder do 
PMDB. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Como Líder 
pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. SenadO~ 
res, ~esmo em meio à~ -imensas- dificuldades por que passa 
o PaiS, sobretudo as pertmentes às áreas económica financeira 
e social, assi~te-se a uma indisfarçável antecipação' da campa
nha sucessóna, com os pretensos candidatos utilizando os veí
cul~s de comunicaç~o par~ consolidar as suas respectivas aspi
raçoes, apesar de amda distante CJ pleito de 1994. 

Q'!em tiver cmr~pulsado, nos últimos cinco dias, as pági
n~s ~a Imprensa escnta ou acompanhado programas de televi
sao Identificará postulantes à Chefia da Nação articulando 
os contatos iniciais de uma luta político-eleitoral, que já no 
seu dealbar assume características de injustificável radicali
zação,· com evidentes prejuízos para a própria governabilidade 
do País. ..·· 

Além da disputa relacionada com a consulta plebiscitária 
so~r~-for~ a _e siste~a. de governo, defronta-se, já agora, a 
optmao pubhca brastletra com os contornos muito bem deli
neados da eleição presidencial, numa movimentação inusi
tada., se levarmos e~ :onta que ainda faltam 18 meses para 
efetlvar-se a compettçao, à qual concorrerão governadores 
senadores, deputados federais e estaduais. ' 

Per~urando o propósito, claramente configurado, daque
les que Já começam a posar como postulantes ao Palácio do 
Planalto, torna-se inevitáVel que igualmente os futuros gover-

nadares comecem a ensajar os primeiros passos na trilha suces
sória, dando lugar a que os Estados se entreguem à árdua 
refrega, subestimando as questões - muitas das quais de 
incontestável gravidade - para cujo deslinde necessitarão 
de paz, tranqüilid3de e conjugação de esforços de sua comu
nidade. 

Corilo se issO não bastasse, busca-se, como alvo maior 
dessa pregação eleitoreifa, o próprio Presidente da República, 
numa tentativa de criar embargos à estabilidade de sua admi
riistração, projetando-o, numa injustiça flagrante, como inca
paz de equacionar os problemas nacionais. 

Ascendendo à Primeira Magistratura, num delicado ins
tante de nossa vida políticO-institucional, com o apoio -indiscre
pante do COngresso e dos partidos políticos, bem assim dos 
mais expressivos-segmentos da sociedade civil, Itamar Franco 
vem-se dedicando, indormidamente, às tarefas do seu Gover
no, fazendo, com elogiável espírito público, assim- recoilhe
cido, de modo unânime, até mesmo por aqueles que o criticam 
-com maior veemência, na presente conjuntura. 

Herdando uma gama de erros, equívocos e omissões e 
tendo por objetivo maior a re_a_quisição de credibilidade do 
Poder Executivo, Itamar Franco não tergiversou em adotar 
medidas amargas, sem os exageros de pacotes mirabolantes, 
com seus resultados efêmeros e, por isso, incapazes de alcançar 
finalidades duradouras, notadamente a ultrapassagem da fase 

· crítica que estamos vivenciartdo. 
As suas atitudes, marcadamente transparentes e espontâ

neas, não o permitem esconder seus sentimentos, sobretudo 
quando centro de julgamentos infundados, que pretendem 
descaracterizar o seu permanente esforço para acertar, benefi
ciando milhões de brasileiros que continuam a confiar na sua 
ação patriótica à frente da PreSidêncíil da República. 

Esta Casa mesmo, Srs. Senadores,. pode testemunhar o 
que foi, no Senado e no Congresso, a profícua atuação de 
Itamar-:- o representante sempre atento à discussão dos gran-
des temas nacionais. --

Se assim não fosse, a sua escolha para a Vice-PresidênCia 
não teria oCoi'rido sob aplausos gerais, até mesmo daqueles 
que, como adversários ocasiõnais, sempre-o vira·m. conio um 
político íntegro, dotado de incomparável espírito público. 

O Sr. NeY-Maranbão- Permite-me V. Ex~ um--ãpãrte'? 

O SR. MAURO BENEVIDES ~ Oúço o aparte do nobre 
Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Meu caro amigo e Líder da 
Maioria nesta Casa, Senadpr Mauro Benevides, estou atenta
mente acompanhando o pronunciamento de V. Ex~ Todos 
sabemos da luta que V. Ex~ sempre empreendeu, em todos 
os mandatos que o povo do Ceará lhe confiou. Por último, 
como Presidente desta Casa, V. Ex• marcou sua posição, pelo 
que todos o admiramos e respeitamos. Hoje, V. E~ sobe 
à tribuna para falar à Nação sobre a respOnsabilidade da classe 
·política. Falo, Senador Mauro Benevides~ com autoridade, 
pois sou Líder de um partido que deu sustentação e elegeu 
o ex-Presidente Collor. V. Ex~, como meus companheiros, 
sabe que fui o primeiro Senador a apoiá-lo; não pelos cargos 
ou pelas vantagens políticas que poderia obter, mas pelo pro
grama que S._ Ex~ propôs ao País. Queiram ou não queiram 
os nossos adversários no mundo político, a idéia desse progra
ma foi muito válida, apesar dos muitos erros que teve, mas 
foi uma idéia sadia pela qual o povo optou: bater nos cartéis, 
na privatização, na competitividade; enfim, a isso que estamos 
assistindo. Fui um dos lutadores para que o Presidente Itamar 



3046 Quarta-feira 7 DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1993 

Franco fosse candidato àVice-Pr_esidência da República; para 
iSSo, juntamente com o ex-Presidente, fui até o gabinete de 
Itamar Franco, de onde saiu um documento_ históri_co: No 
momento em que ele o convidou, vire1 para-os- dois candidatos 
e pedi que dessem um autógrafo numa das fotografias, porque 
naquele momento estava junto do futuro Presidente eJuturo 
Vice-PreSidente da República. Por que lutei para que o Sena
dor Itamar Franco fosse o Vice-Presidente? Para ser o porta-·· 
voz do Presidente Collor neste Senado. O Presidente Itamar 
Franco, pelo conhecimento, pela seriedade, pela competência 
no trabalho como Senador da República durante oito anos 
que todos nós respeitamos e conhecemos, esse homem assume 
a Presidência da República e está aí lutando para continuar 
mineirã.mente, experienteniérite, o programa que hoje o munM 
do espera, porque o mundo mudou; agora é privatização, 
competitividade e luta contra os cartéis. Senador Mauro BeneM 
vides, os partidos que votaram aqui o impeachment têm obriga
ção de ajudar o Presidente Itamar Franco ne·s-Sà luta que não 
é uma luta dos partidos, mas do povo brasileiro. Veja o que 
aconteceu com a CSN: fOi piiVatfzãda e bem privatizada; hoje, 
os controles dessa companhia são dos _trabalhadores e dos 
empresários brasileiros. Quero parabenizar V. Ex~ por alertar 
esses candidatos. Como_dizia_Qnosso Tancredo Neves, Sena
dor Mauro Benevides: "Carroceria muito lOng~ em estradas 
esburacadas, a tendência é quebrar o chassr•. E o que pode 
acontecer com o Sr. P_aulo Maluf, com o Sr. Lula, que agora 
mesmo está fazendo urna viagem pelo nosso sertão, numa 
hora em que grande parte da população está morrendo de 

·fome; numa hora em que o povo está revoltado, lutando, 
S.S• vai fazer uma viagem de lembrança de quando veio _de 
pau-deMarara. Acontece, Senador, que ele não vai de pau-de
arara; ele vai num ônibus confortável, num ônibus com todas 
as mordomias. E faz essa demagogia tOda. E o Sr. Paulo 
Maluf, que assumiu compromissos em Selo Paulo, com aPre
feitura que pode ser um Estado do Brasil, que tem o povo 
paulista de olho nele, à espera de que cumpra o que prometeu, 
ao invés de se desviar do seu trabalho o..a Pr~feitura para 
se lançar candidato à Presidência da República____:_: a dois anos, 
Senador -, acredito que esses políticos estejam fazetldo um 
mal irreparável a este País. Quero dizer a V. Ex~ que 80% 
deste Congresso apoiava o parlamentarismo; mas o povo está 
dando a resposta agora. A classe política não está tão bem 
nas pesquisas de opinião perante a população, por causa dessas 
atitudes. Peço desculpas a V. Ex~ pela demora do meu aparte, 
mas quero, neste momento, dizer como"um bom nordestino: 
"Conselho é como rapé; toma quem quer". Juízo, Paulo Ma
luf; juízo-, Lula; juízo para esses partidos que querem deixar 
Itamar Franco no meio do caminho, porque, do contrário, 
quem vai quebrar os chassis é _essa gente. Agradeço a V. 
Ex~ este aparte e sou solidário a V. Ex" 

O SR. MAURO BENEVlllES- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Ney Maranhão, que, com a sua acuidade habi
tual, enalteceu a postura do Presidente Itamar Franco na vida 
pública, desde quando, colega nosso nesta Casa, teve o seu 
nome lembrado para concorrer à Vice-Presidênciã.~--Ofere-ço, 
neste instante, o meu testemunho das articulaçOes que V. 
Ex• promoveu, reunindo, no seu gabinete, no do então Sena
dor Itamar Franco e na sala de café do Senado Federal, amigos 
para convencer Itamar a aceitar aquela indicação que, afinal, 
se positivou, abrindo-lhe a perspectiva, naquela ocasião, de 
~on~n:er à_ Vice-Presidência. E, em razão de fatos político
mstltuctonais , chegou Itamar Franco à Presidência do nosso . 

País, a fim de realizar, nestes dois anos e alguns meses,- uma 
administração que- esperamos- seja marcada, comq, tem 
sido até hoj_e, pela preocupação de resolver aquelas qu~tões 
que estão intrinsecamente vinculadas à nossa realidade pOlíti
ca, económica e social. 

__ O que- V. Ex• depreende deste meu pronunciamento, 
e nestas conclusões isso vai fiCar muito explícito, é que deseja
mos que os candidatos à Presidência da República, antes da 
revis~o co~stitucional, sustem a deflagração das suas respec
tivas campanhas, a fim de que não se alcance a própria gover
nabilidade do País, com atitudes precipitadas, com declarações 
contundentes que podem atingir o Presidente da RepUblica. 

Foi exatamente em razão disso, nobre Senador Ney Mara
nhão, que me dispus a vir à tribuna na tarde de hoje, trazendo, 

-:em defesa da minha tese, manifestações corno a de V. Ex~, 
nesse instante, e_ as dos principais órgãos da imprensa brasileira 
que estampam editoriais, comentários, notícias em defesa, 
exatamente, do retraimento desses candidatos e de suas candi
daturas para que o Presidente da República tenha condições 
de tranqüilidade no prosseguimento de sua tarefa de admi
nistrar o País, deslindando aquelas questões mais graves que 
no momento atormentam milhões de brasileiros. 

Agradeço a intervenção de V. Ex~, e estou absolutamente 
certo de que o pensamento externado agora por mim e por 
V. EX" está, hoje, espelhado em vários_ jornais de circulação 
nacional como se infere, por exemplo, em um dos editoriais 
do Jornal Folha de S. Paulo, sob o título: "Oportunismo eleito
ral'": 

"Acaba de ser aberta a temporada de ataques elei
toreiros ao Presidente da República por iniciativa de 
Paulo Maluf e Leonel Brizola, dois dos mais persis
tentes candidatos ao posto hoje ocupado por Itamar 
Franco. Não importa que faltem ainda 18 meses para 
o pleito, ou que nem mesmo o plebiscito sobre forma 
e sistema _de Governo tenha ocorridQ .. Subitamente, 
ambos parecem ter despertado com as facilidades e 
as vantagens de caracterizarem-se, desde já, como 
Oposição a um Governo titubeante e desnorteado." 

Nada há de novo nos que sofregamente se dedicam 
a criticar na gestão Itamar, uma vez que se limitam 
a repetir o que parcelas crescentes da opinião pública 
vêm afirmando há meses. Estas o fazem, contudo, na 
expectativa, aparentemente voltada ao fracasso, de que 
o Governo se sensibilize não só com a miséria evidente 
da população, mas também com suas causas profundas; 
que se lance por fim às tarefas inadiáveis do ajuste 
fiscal e do combate conseqüente à inflação. 

E segue-se o editorial da Fol_ha de S. Paulo com 
a seguinte conclusão: 

"Antes de partir açodadamente em campanha, oS
dois políticos deveriam atentar para o fato de que a 
população saberá detectar em suas atitudes não a coe
rência com princípios partidários e ideológicos, Inas 
o puro e simples oportunismo que as motiva." 

. Ta!Jlb.ém, nobre Senador Ney_ Maranhã_9 e Srs. SenadO
res, é O Estado de S. Paulo, edição de_hQje, q-ue_ se posiciona 
da mesma maneira no seu primeiro editorial, em que se lê: 

"ASSOPRANDO A BRASA 
Há semanas que o Presidente Itamar Franco vem 

confidenciando a amigos que a sucessão presidencial 
seria deflagrada logo depois do plebiscito de 21 de 
Abril. Enganou-se: os candidatos já se lançaram à rua, 
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tomando Como tema de campanha exatamente o não~ê
xito (seria exagero falar desde agora em malogro) do 
governo Itamar Franco. O deseiicadea_r Qa carnpánha 
sucessória tem a explicá-lo, afora a desmedida ambição 
dos que almeJam chegar à Presidência da República, 
dois fatos:_ um, a compulsão a, como se-dizia antiga
mente, pôr a prociSsão na rua antes que outra confraria 
venha ocupar o espaço. Outro, a percepção que o go
verno Itamar Franco transmite de imobilismo em geral 
e de amadorismo em diversas áieas. EsSa percepção 
do imobilismo é a que ·come-ça a ser explorada pelos 
que já começaram a campanha eleitoral, especialmente 
os srs. Leonel Brizola e Paulo Salim Maluf, o último 
aparecendo, a partir do fim de semana, como o respon
sável pela fusão de seu antigo partido, o PDS, com 
o PDC, para formar o Partido Progressista (!) Refor
mador (t!), que aglutina a terceira grande bancada no 
CongressO Nacional. Isso significa que o Chefe do Exe
cutivo terá um pouco mais de trabalho nas suas relações 
com o Legislativo~ Brizola e Maluf partiram desde já 
para a ofensiva:; há os outros presidenciáveis, que estão 
urdindo suas articulações em silêncio, ou enfrentando 
difiCuldades internas, como Antônio Carlos Maga
lhães, Orestes Quércia, ... _- Aqui há uma referência, 
que me parece injusta, ao Senador José_Samey --.-.. e 
o senador José Sarney (!?), para não falar na notória 
candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que procura 
agora convencer os empresários de que não é tão à 
esquerda, como pare_ceu em 1989 ... " _ ~ 

Mais adiante, diz o editorial de O Estado de S. 
Paulo: 

"O que choca a opiiliãO pública hão é que a campa
nha tenha começado tão _cedo, e os presidenciáVeis 
se tenham deixado levar pela tentação de expor-se a 
sol, chuvas e trovoadas durante mais de um ano e meio 
-tempo mais do que suficiente para abortar qualquer 
pretensão. O qUe tórifrange é, primeiro~· constatar que 
sai crise, entra crise-, hinguérn com novas idéias, sobre
tudo idéias atuais, se tenha inscrito em nehhum partido 
político e se apresente pata disputar cargos contra os 
sobreviventes do dilúvio que foi o perfuâo autoritário, 
que terminou há quase dez anos. Choca, depois, verifi
car que a campanha começa com um virulento ataque 
de dois candidatos ao governo Itamar Franco,lançando 
no mercado dúvidas sobre a ·capacidade de o Presidente 
da República, notório por ser temperamental,"- diz 
o articulista - "resistir a tentação-de responder às 
críticas. Aliás, pelo que se sabe, S. Ex~ mio resistiu 
e já disse que aceita o desafio em qualquer terreno 
que seja elevado- além de ter, n_9 que se refere ao 
Sr, Paulo Maluf, colocado a questão e~ t_~rm_os estrita
mente pessoais; o que iiJ.dica que-tom terá a diiilpãnha 
eleitoral que começa por antecipação". 

E segue o editorial_ do jornal O Estado €Je S. J?aulo _co_m 
outras considerações sobre o lançamento antecipado de candi
daturas e, sobretudo, a virulência dos ataques_assacados contra 
a pessoa do Presidente da República, cuja atuação neste mo
mento tem sido de extrema preocupação em se debruçar sobre 
os problemas nacionais e busc;;tr para eles_a indispensável 
solução. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- PermiteRme V. Ex~ um ãparte, 
nobre Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte a 
V. Ex~, nobre Senador Epitacio Cafeteira, Líder do -pnc, 
que está na expectativa, também, de permanecer na liderança 
do novo partido. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Meu querido Líder Mauro 
Benevides, as palavras de V. _Ex"' quanto a mim são as mais 
lisonjeiras. Sou testemunha de acontecimentos que surpreen
derão a qualquer pessoa. Participei da fusão em todos os 
seus momentos, da discussão_ do programa, da discussão do 
Estatuto, da formação, da votação, sençlo orador na saudação 
a Paulo Maluf e ouvindo _as suas palavras. Não é verdade 
que o prefeito de São Paulo tenha agredido o Presidente It3.
mar Franco. Nem seria S. Ex", pela sua formação, homem 
de vir a agredir gratuitamente o Presidente da República. 
Digo IDais a V. Ex~: nem Paulo Maluf nem ninguém, na fusão 
partidária, 3.bordou de forma agressiva o Presidente da Repú
blica. É claro que aqui ·se falou de um Brasil que se quer, 
que _era o objeto da fUsão partidária, inas em nenhum mo
mento - volto a repetir - houve qualquer at8.que à pessoa 
do Presidente Itamar Franco, de cuja amiza·de pessoal sei 

- que partilho. Digo isso Com a ntâiót isenção. Na realidade 
- e é preciSo qtie fique registrâdo- --n-a OcaSiãO- da_ fusãO 
do- PDS com o PDC e com parlamentareS de vários partídos 
se filiando ao novo Partido - o PPR, aconteceu o início 
de uma certa inveja. Muitos viram ciue ali estava nascendo 
um grande partido, que, certamente, terá a sua função colo-
1994. Misturaram as coisas, colocaram na boca de Paulo Maluf 

_ palavras que S. E~ não proferiu; levaram ao Presidente uma 
colocação a qual Sua Excelência repeliu da forma mais firme 
e violenta. Foi criad~? _1}-m fato. Na realidade, quem agrediu 
mesmo o Pre~idente da República, até no "tijolaço" publicado 
aqui, foi o Governador Leonel Brizola. Este, sim. Foi a honra 
do Presidente, foi a honra do Governo. Entendo as colocações 
de V. Ex\ como Líder do PMDB, Partido que apóia o Gover
no. V. Ex• está fazendo aquilo que os outros líderes dos partiR 
dos que apóiam o Governo terão que fazer também. O que 
-dissemos na reunião do nosso Partido é que o PPR é um 
partido independente - não é nem Go:Verno nem oposição. 
Na hora em que o Presidente mandar propostas que interessém 

_ao País, segundo a nossa maneira de ver, terá o nosso voto. 
Então, digo a V. Er e váu dizer útinbém pessoalmente ·ao 
próprio Presidente da República, que Sua Excelência foi m_al 
informado. Agora, quanto a segurar a campanha presidencial 
-não vamos pensar que não existe a possibilidade da candi
datura Paulo Maluf, que S. Ex~ até desmentiu - não será 
isso que desestabilizará o Governo. Lula está em campanha, 
Erizola está em camp_?.nha, Sarney está e~ ~mpanha, Quércia 
está em campanha, Alvaro Dias está em campanha; o último 
nome surgido foi o de Paulo Maluf. E ninguém consegue 
segurar candidato perto da eleição. Será o mesmo que tentar 
segurar uma rolha de champanha depois de aberta. Retornar 
a rolha à garrafa de champanhe é impossível. As candidaturas 
estão na rua, estão exatamente porque cada uma quer apro
ye~_t_ar ao máxímo o tempo para a consecução dos seus objeti
VóS:-Parabéns a V. Ex~ pCh colocação que faz. V. Ex~ pode 
tranq_üilizai à Governo, pois nao será do PPR que virão as 
pedradas. O PPR está na posição em que se coloCOu nó dia 
da fusão: partido independente não é Governo nem oposição. 

'O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, 
nobre. Senador e Líder Epitacio Cafeteira, exatamente porque 
recoloca o seu partido na posição correta, pois, naquelas sole
nidades que marcaram aqui a fusãO do PDS com o PDC,, 
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em nenhum momento houve qualquer referência ou acusação 
ao Presidente _Itamar Franco. M_encionei apenas - não o 
flz no pronunciamento escrito- que candidatos antecipavam 
a luta sucessória e, muito mais do que isso, investiam contra 
o Presidente da República, tirando de Sua Excelência a tran
qüilidade indispensável para enfrentar os problemas nacionais. 

No que tange ao candidato do Partido de V. Ex•, a Folha 
de S. Paulo, de hoje diz: - -

"ITAMAR É INCOMPETENTE, AFIRMA 
MALUF. 

Prefeito de São Paulo evita comentar candidatura 
à Presidência mas fai elogios ao seu Vice-prefeito." 

Trata-se de uma referência en passant. FicCf-absolu_ta
mente convicto de que V. Ex~, exercenao essa brilhante atua
ção no seu novo partido, com o prestígio que lhe conferiram 
mandatos anteriores de prefeito, deputado, governador e se
nador da República, haverá de contribuir, com sua clarivi
dência e descortino, para que· não se atropelem fatos políticos 
que impeçam a govemabilidade do País. 

Não há dúvida de que V. E~ capitalizará o re-speito de 
seus correligionárioS e ·a admiração da opinião pública, que 
deseja ver o Presidente Itamar Franco realizar uma adminis
tração fecunda e que essas crises por nós vivenciadas sejam 
ultrapassadas em nome do desenvolviment9 do País. 

O Sr. Irapuan Costa Júnior- Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Com prazer, ouço o 
aparte de V. Ex•- -

O Sr. Irapuan Costa Júnior -Nobre Líder Mauro Bene-. 
vides, congratulo-me com V. Ex• pelo descortino com o qual 
faz o seu pronunciamento nesta tarde. Gostaria de acres~ntar 
que uma campanha presidencial deflagrada prematuramente 
é um desserviço à Nação. Tenho notado _que os _candidatos, 
principalmente os que já se haviam candidatado anteriormen
te, não apresentam nenhum plano capaz de levar o Brasil 
à superação de seus proble~p.as. _ CQnside~o, portanto, que o_ 

·debate acerca da sUcessão presidencial, além de prematuro, 
é vazio. Eu faria, ainda, um outrO adenda à falª de _v. E~, 
cumprimentando o Presidente Itamar Franco pelo sucesso da 
privatização da Companhia Siderúrgica Nacional. Espero que 
ocorram outras privatizações, porque, sem dúvida, esse é parte 
do caminho que se deve trilhar na luta contra o processo 
inflacionário, que, diga-se de passagem, já foi contornado 
por todos os nossos vizinhos. Muito obrigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Sou eu quem agradeço 
a V. Ex~ pela oportuna intervenção no meu discurso. Ressalto_ 
que os candidatos, por serem candidatos e assim se procla
marem, não trouxeram os seus planos, as suas programações 
ou algo que justificasse as suas presenças no tablado da compe-
tição de 3 de outubro de 1994. _ 

Aludiu V. Ex• à privatização da CSN. Lembm-me de 
que, há três meses, quando era apenas Vice-Presidente da 
República no exercício da Presidência, Itamar Franco foi acu
sado de retrógrado porque impunha condições para o proces
samento das privatizações. Agora, quando as realiza- como 
fez com coragem, altivez e sobranceria em relação à Compa
nhia Siderúrgica Nacional - recebe, também, críticas. 

Acredite V. Ex~ que, no curso do debate em tomo da 
sucessão presidencial, essas clamorosas injustiças a que agora 
assistimo-s serão reeditadas, assumirão amplitude e abrangên-

cia ainda maiores e continuarão atormentando o Presidente 
da República, impedindo Sua Excelência de_ entregar-se, em 
tempo integral, ao s_eus encargos de Chefe da Nação. 

-0 Sr .. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ ti.m aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Ouço, com imenso pra
zer, o aparte de V. Ex\ nobre Líder Eduardo SUj>licy. 

O Sr .. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Mauro Bene
vides, V. E~ se preocupa com as· críticas que ·a Governo 
Itamar Franco vem recebendo dos potenciais candidatos à 
Presidência da República. Vale ressaltar, nobre Senador, que 
a crítica, numa democracia, pode ser muitO útil a um governo. 
Poderá o Presidente Itamar Franco, inclusive, exatriiilar o 
co~teúdo dessas manifestações e verificar qual o sentido real 
de que elas se revestem. Em relação ao que ponderou o Gover
nador Leonel Brizola sobre o leilão da COmpanhia Siderúrgica 
Nacional, respondeu o Presidente Itamar Fr3.nco que, levando 
e-m consideração as recomendações de S. Ex~, abriU a possibi
li~de de c;>s fundos de pensão participarem do leilão. O Gover
nador, então, prOtestou em relação à exigüidade do prazo 
- 24 horas - com que ~ssa providência- foi tonlada, o que 
impediria que os fundos de pensão se articulassem. Se conSide
ranÍlos o que aconteceu com o leilão da USIMINAS e de 
outras empresas estatais durante o governo Fernando Collor 
de Mello, poderemos detectar, com clareza; que os fundoS 
ele pensão funciOnam de acordO Coin a coordenaÇão que o 
E.xe~utivo imprime às suas direç«;>es:- Esses fundos de pensão 
não possuem propriamente autonomia; seus diretores são de
sigD.ados pelas empresas estatais. A diretoriã. da PREVI, por 
exemplo, é escolhida principalmente pela diretoria do Banco 
do Brasil; a da FUNCEF, pelos diretores da Caixa Económica 
Federal. Portanto, ·eles não são independentes das empresas 
estatais respectivas. Não houve por parte do Governo Itamar 
Franco, ao contrário do que oco-rreu_ rio governo anterior 
a determinação de fazer com que os furidos de pensão partici~ 
passem dos leilões. Caso contrário; teríamos-assistido à partici-
pação dessas instituições que nein sequer estão inteiramente 
li~res.P.ar~ f~e~E_gpe se.us.ªs_!oc~do~ desejam. É interessante 
o fato de que, para salvar o leilão da csN; PãriiCíPou Umá 
empresa estatal, a V ALE DO RIO DOCE, através da DOCE
NAVE. Obviamente houve vontade do Executivo no sentido 
de que pelo menos umà. estatal importante, a DOCENA VE, 
viesse a participar. Não se pode, entretanto, festejar um gran
de sucesso na privatização da CSN. Afinal de contas, ela 
se deu com a venda total de 47,33 milhões de lotes de ação 
pelo preço mínimo de 605 cruzeíros- e 66 centavos. Não se 
pode comemorar uma privatização que se deu pelO preço 
mínimo. O Congresso Nacional precisa examinir-melhor esse 
assunto. Acredito que o debate proporcionado pela posição 
do_ Governador Leonel Brizola, está sendo interessante e deve 
merecer maior atenção de todos nós nesse processo de privati
zação, porque, na medida em que um património tão impor
tante com~ o da CSN, não apenas pelo seu valor simbólico 
mas pelo seu valor real, é vendidO para mãos privadas por 
um preço que parece ser relativamente baixo, isso deve ser 
qbjeto da preocupação de todos nós. Com respeito ao comen
tário do Prefeito .de São Paulo, Sr. Paulo Salim Maluf, o 
Senador Epitácio Cafeteira qiiis dizer que S. Ex' ·não criticou 
com tanta veemência ou desrespeito o Governo Itamar Fran
co. Mas é fato que S. Ex~ disse que o Governo Itamar Franc:o 
acabou. Na verdade, o que acabou foi o partido do qual era 
Presidente o Sr. Paulo Salim Maluf, o PDS. Não sei se S. 
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Ex~ quis trocar a palavra-correta,-porqoe o PPR, na verdade, 
acabou com o PDS, além do PDC. 

O SR. MAURO BENEVIDES- S. Ex• deve ter se equivo
cado com relação ao sujeito da oração. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Talvez tenha ocorrido isso. 
Com respeito à candidatura e às observações que tem feito 
o Presidente Nacional do Partido _dos Trabalhadores, Luiz 
Inácio Lula_ da Silva, quero ressaltai' que tem sido ui:n in,o:vi
mento gradativamente inaiôr, quase que_ n~t!lral, gue im~le 
os filiados, os simpatizantes desse Parti9o, a designarem S., 
Ex~....:... prOvavelmente em junho próximo, no encontro nadó
nal - para candidato à _Presidência da República. RésS3.lto
que o PT, através de .seus membros e de seu Presidente, 
tem criticado_o Governo Itamar Franco, nl.as, ainda assim, 
vem mantendo um clima de respeito, de diálogo e procurando 
ser construtiVO- em relaç~o ao que faz o Go_vetno. Temos 
apresentado sugestões~ O_ Presidente Lula levou o ?~ó~rflm:a. 
de Segurança Alimentar ao Presidente Itamar FranCo e agora 
fará uma peregrinaÇão, tieSfa·carav·ana p~la. ~if;Jadai1~~ •. se d,e;>-, 
locando pela terra do Senador Ney M~ran!'tãq~ desde Recife, 
Gáranhuns, Caetés, -até Vicente de Carvalho _e, obviamente, 
isso contribuirá para melhor diagnosticar a situação do pOvo, 
que vem sofrendo as agruras da seca e das condiç.õ'es estrutu~ 
rais que levam o Nordeste brasileiro a nãó enContrar ai:nda 
o melhor desenvolvimento sócial possível. Acredito que pode
mos, Senador Mauro Benevides, ter uma postura crítica em 
relação ao GOverno Itama,r Franco e Sua Excelência pOderá 
aproveitar _b_em essas críticas ·para melhorar a qualidade de 
seuGoverno_._ ·· ··:; .;' .• :~: 

O SR. MAURO BENEVIDES - Perfeitamente, nobre 
Senador Eduardo Suplicy. V. Ex~ colocou cQm absoluta pt:eci
são o meu propósito, que é também o_ seu. Vamos con_viver 
com_a crítica: O Pr~sidente Itamar Franco jamais seria infenso 
a esse tipo de avaliação do seu Governo, pela formação demo
crática de que é possuidor. Agora, a exacerbação, a virulência,
a intensificação dessa crítica, eni função de interesses eleitorais 
momentâneos de uma campanha que começa a ser,deflagrada, · 
isso que é o objeto da nossa preocupação, justificando, portan· 
to, a minha presença na tribuna na tarde de hoje, como Líder 
da minha Bancada, interpretando, portanto, um sentiJTiento 
que recolhi hoje na reunião da Comissão Çxecu~iva _da )lO_ss.a_ 
agremiação partidária, quando, ao lado da discussão de assun
tos de interesse interno dq PMDB, também_ trocamos impres
sões sobre o quadro político;nacional e a_necessidade de Sf! 
preservar a govemabilidade, alcançada, sobretudo, em razão 
dessas críticas que se ampli~m~ que asSumem um~ dimensão 
maior nesta hora. Queremos HUe essas cdtiças persistam, sim, 
na imprensa~ nas tribunas parlamentares, mas nunca para a 
utilização.de.candidatos com objetivos inconfessáveis, ou seja, 
as vantagens políticas eleitorais, conseqúentes dessas_críticas 
acerbas e injustificadas. 

O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte a 
V. E)C', nobre Líder Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares- Nobre Senador_Mauro Benevides, 
diria que o discurso de V. E:ç\ neste anO legislativo, pode 
ser classificado como uma das peças de oratória mais -iitlpOr
tantes, em termos, inclusive, do assunto político. O Senado, 
de modo até muito_ estranho, tem se omitido na discussão 
dos problemas fundamentais relacionados à mecânica polítiCa 

do País. E, até certo pOnto, vejõ 'ss~ 9qm ,irlquietação. Dentro 
desta Casa existem JiPeranças naciona,is definidas, vozes que 
têin. aúfórídade paí-3 pártidpar e a:ju_dar _nas SolUções. Seriti-· 
mos, de&de o momen.to em que a campanha do plebiscitO
foi deflagrada, que sérá _insUstentáVel úril clima .de rel~tiva · 
intranqüilidade após 21 de abril.· Pio!- 'airida, é evidente que 
já estainos vivendo o· clima de plena campanha eleitoral; seria 
ingenuidade, a esta altura, até do próprio Governo, pensar 
que os possíveis candidatos _vão refluir nessa marcha ascen
dente. Diria até, citando parte de um dos editoriais lidos 
por V .. Ex•: ''é como se fosse;: ,um _gesto de confraria." O 
primeiro candidato deflagra a campai-th:;t. ·e todO$ ,se,sentem 
moralmente obrigados a deflagrar suas próprias campanhas. 
Ma~ qúerO _colocai-'ho'discurso de V. E~- como s'em.pre, 
lúcido e com a reSpnnsabilidade dê Líder- do_ maior Partido 
de apoio ao Govenló -Uma preOcu-paÇão. E filio-me àqueles 
que defendem a soli.da~iedade da governabilidade: darei meu 
vÇt01 :s~I;Jlpre que fç;r necessário, para manter a governabi· 
lidàde, porque fui parte 'integrante!:; cõrit6 o fOra.:n· todos os 
Srs. S,enãdores, de um dOs prckess'o_S '_ritaís, dolorosos deste. 
País, 'e' Seri'a um criffie·, 'à esta illtm;a~ se ·colaborássemos para 
que' o GoVerno naO iiVesse, de_ maneira alguma;uma relativa 
tránq_üillqade para POder-agir. Mas quer'o manifestar·, nobre 
Uder Mauro Benevides, ·minha preóctip'a~ão em relaÇão- ao 
comportamento dol GOVerno coni.o 'u_ni 'tódo. "Governo ... '? 
-parafraseando um fllósofo- " ... tem que ser arquipélago, 
governo não pode ser ilha." E o. que está acontecendo no 
Governo Itamar --:- é preciso que 9 ,Presidente saiba disso 
- é'que a figura do. arquipélago nãO está exi'sthido; Os-condu
tos de ligação--do Governo oom_~s (qrças_repreSeritat'ivas·da~ 
classe 'pOlítica brasileira, do Congresso brasileir~o, não estão 
funCiOharido bem. Diria mesmo que o·próprio Presidente_ está 
engolfaâó Com essa.s-érie de problemas ·que .....,. todos reconhe.., 
cernas -são advindbs.de uma outra administração. O Pr_esi~ 
dente deixou muitO'à margem o diálogo político e, numa 
crise que Se avizinha agora. com a colocação das candidaturas 
na· rua, Suà Excelência precisa conversar·e, a verdade deve 
ser dita., êsSa conversa não pode ter inteJ;'Illediários, principal
men,te quando aqueles' que foram eleitos inteunediá_rioS nãó.
estão compreendendo a gravidade da sustentação do Çio.!emo 
nesta Casa. Aqui, nb- Senado-:--- quero deixar isto muitO" claro, 
para ·que não haja dúVidas- já grassa um_foco·de_insatisfação, 
que está começando-a crescer. Os números estampados aqui 
n~ placar eletrônico, quando da votação para que fossem 
aprovados os nomes.dos diretores do Banco Central, começam 
a ser in(Juiet3.ntes. Foi-ritim-cresCendo de 7 até 12 votos. Até 
fiz uma pergunta: de onde vieram esses votos? Logicamente, 
rio' tnOirterito em que··os possíveis candidatos vão tomando 
posições, há um reflexo e a atuação do- Prefeito Paulo Salim 
M3luf, de quem não sou adepto nem correligionário, já cOme
ça a preocupar, porqile S. Ex• conseguiu, dentro desta Casa, 
num tempo relativamente curto, uma bancada que já começa 
com 10 integrantes. E se essa bancada ficar contra? Vamos 
ter muitas dificuldádes. Então, Senador Mauro Benevides, 
a palavra de V. E~ é lúcida, é clara, principalmente quando 
conclama todos a refletir sobre a governabilidade. Não impor
ta a pessoa física do ;presidente Itamar Franco, um homem 
com todas as características para ser um excelente governante; 
m homem que sempre tem manifestado o propósito de cometer 
os a tos em favor deste País da maneira mais cristalina possíVel. 
Senador Mauro Benevides, se não tivermos a iniciativa -
e o Senado Federal representa, neste momento, uma Casa 
de conselho, uma- Casa que tenl uma alta responsãbilidade 
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da problemática- política do País - vamos encontrâr graves 
problerrias pela frente. ·Eu diria até, se iSSo -não machucasse 
_,_ pqrque é Um direito de Crítica que tenho-. que o GoVerno 
está agindo com relatiVo amadorismo num momento de impor~ 
tantes decisões. O Presid_ente Itamar tem de assumir a condu
ção da questão política. Neste instante rendo a minha homena
gem ao Líder Pedro Simon. O Presidente da República não 
poderia ter sido mais feliz escolhendo como Líder do Governo 
o nobre Senador Pedro Simon. S. EX" tem todas as caracte
rísticaS âe um grande Líder. Mas o que verificamos é que 
rião está havendo nenhum· diálogo construtivo e produtivo 
entie o 'Sehado Federal e o Governo do Presidente Itamar 
Franco. NUte momento em'que participo da sua preocupação 
e man~festo~-de pl;í.blico, a ril.inha solidariedade pela govema
bilidade, não posso deixar de registrar estas palavras, porque 
elas brotam do fundo do meu íntimo e têm o sentido de 
colaborar numa hora em que o PaíS atrãVessa uma criSe tão 
séria como esta. FelicitO V. Ex~ Pena que a sua peça oratória 
jã esteja praticarnerite ·no" fim. Foi um dos mais importantes 
disci.líS"oS proferidos até•ag~ra tratando do tema político, Não 
teD.ho dúvida de que· talvez seja o jnício- de uma série de 
pr0nuitCi3IilétltoS de· Líderes da sua estatura e do seu porte 
que' ·aqui vão aõõrdai" o problema político brasileiro à luz 
de uma crítiCa co-nStrUtiVa. Queira Deus que o Governo saiba 
receber essas críticas com-o palavras de solidariedade, com 
o iiltuito de ajudá-lo neste momento tão difícil. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Líder ~~~o Alvares, que apreendeu, com a sua prover
bial percuciência, os _objetivos da minha presença, hoje, na 
tribuna do Senado Federal para, de um lado, advertir os candi

. da tos que já .se lançam .à competição eleitoral de 1994 e, 
por outro. chamar o Senado a uma participação mais sàíiente, 
mais preCmliierite -mesmo--ria discussão da grande temática 
nacional. 

Não teria sentido que nós, ao lado daquelas discussões 
caracterizadament e regionais, deixássemos passar, sem a nos
~ presença na tribuna, discussões como esta, que ganha hoje 
os.,esp~ç_os da grande imprensa brasileira. Se são os jornais~ 

. ~.tçlevisão, enfim,_ o~ 9~g:í9s de comuni~ação social que nos 

. ~h~m~m- a atenç~9 P.ara esses fatos, nã_o poderíamos deixar 

. de fazê::' los repercutir ,agora, ainda mais para que o Presidente 
da República se _compenetre de que o_ diálogo com a classe 
política terá que ser permanente, ininterrupto, Constante. 

Nunca poderá haver uma quebra dessa sintonia entre 
o Congresso Nacional, por todas as suas lideranças, por todos 
os seus membros, e o próprio Presidente da República, já 
que nós ....,... Senadores e Deputados- somos co-responsáveis, 
em função daquela _decisão histórica de 29 de dezembro, pela 
ascensão do Vice-Presidente Itamar Franco_ à primeira magis
tratura do País .. 

Estou absolutamente certo de que, com este modesto 
pronunciamento da tarde de hoje, sobretudo com os apartes 
que procuraram ilustrá-lo, vamos conduzir à reflexão os candi
datos a Presidente da República e haveremos de assistir o 
Dr. Itamar Franco se debruçar sobre esse debate e buscar 
aquelas ilações indispensáveis pa-ia que- fortaleça a estrutura 
de governabilidade do nosso País. . . 

A intervenção de V. Ex~ haverá de surtir efeitos positívos, 
como sinceramente desejamos. 

O Sr. Mário C~vas- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR- MAURO BENEVJDES-Com muito prazer, nobre 
Líder Mário Covas. 

O Sr. Mário Covas -Senador Mauro B~neyides, t_a_Qtbém 
não quero deixar de trazer a minha palavra de solidariedade 
e identidade com V. Ex• Temo muito que ela possa genninar 
em terreno fértil. O que há de novo no momento político 
é exatamente o fato de que a partir deste instante o que 
se faz no País é_ um projeto de natureza eleitoral, que faz 
com que o candidato tome essa cómoda posição de, enquanto 
não se conhece bem e o quadro não está bem definido~ encon
~ar o Poder ExecutivQ CQmc;> instl:Uroe.n_to 9o se':! ataqUe. Isso _ 
faz- parte da pedagogia, da cultura_ preside~~ia~ista. A_ rigor, 
o processo exige sempre uma disputa entre pessoas, e se- essa 
disputa não pode ser vencida c_om a transmissã,o d~s qualidades 
deste ou daquele candidato, no final, ela acaba sendo vitoriosa 

· pela destruição do candidato adversário. As vezes, valores 
que não têm muito significado para o exercício da função 
passam a ser chamados à colação, exatam~nte_ porque nesse' 
processo o que fica em jogo é. o interesse pessoal. O_ drama 
desta campanha que ora se trava no País, para que o povo, 
finalmente, possa decidir se o que lhe interessa enquanto Na
ção, para efeito do seu_autogerenciamento, é o p~és~dencia
lismo ou o parlamentarismo, esbarra exatamente nessa dificul
dade. A .campanha toda é conduzida e ficamos Procurando 
explicar por que ela não atinge os seus. objetivos,_ comq se 
ela fosse uma disputa entre pessoas, quando _o_que há hoje 
é um conflito entre duas idéias. o- dramático· é ~se.-riãQ- nos 
apercebermos que, a rigor, isso não_ tem nada d~ -estratégico. 
As posições hoje já sabidas em relação ao ~GovenlQ ,!;amar 
Franco são _merfipiente tátiças .. Como aceitar que um_ prefeito 
recém-empossado.diga que o_ Gov~ino do Presidente Itamar 
Franco já tenninou? Em São·Pa1.1lo, o que se vê de_ grande 
mérito na obra do Prefeito, até agora, foi S. E~ ter aiümciado 
que não aumentaria os impostos_ e ter corrido atrá,s, do seu 
aumento assim que assumiu. Quem sabe se é isso qu~ significa 
não ter acabado? S. Ex• tem todo o direito da crítica que 
faz, com9' de resto tem o Governador Brizola ou qualquer 
outro candidato. O que parece paradoxal é que, neste instante, 
qualquer coisa é usada não para efeito de fixar a própria 
posição, mas para construir O seu lugar de resguardo em função 
daquilo que parece o_ erro dos outros. Nã-º creio que isso 
vá mudar. Tenho visto muita especulação a respeitO do qtie 
acontecerá neste País depois do dia 21 de abrii, sobretudo 
se passar o presidencialismo. Vão se exacerbar as críticas. 
Não se pode esperar, num sistema onde prevalecem as indivi
dualidades, que as pessoas ·tenham uma ,conduta de acordo 
com as conveniências da Nação. A conduta será em função 
do processo, em função do que as pessoas supõem sejam 
as causas e conseqüências daquilo que persegue~. Noto até 
ptudanças de posição, e as mudanças de posição tem um con
teúdo meramente. tático. Não importa muito a his.tória de 
govemabilidade -- este não c;; _um vocábulo que eu goste, 
ado para várias situações desde o Goverrio 'p3sSaao. Para 
mim, govemabilidade é o exerdcio pleno da democracia. 
Quanto mais democracia se tem, mais govemabilidade existe. 
E democracia, para mim, se compõe de oposição e governo. 
Não vejo mal algum que a partir de 21 de abril as forças 
políticas se definam com-fiais nitidez, com mais clareza e 
o Governo passe a ter uma cara mais visível, mais conseqüente 
_com a resultante de forças que o apóiam ou que a ele se 
opõem. 

NãO considero isso uma inconveniêilcia, pelo Contiário: 
é algo que caminha na linha de governabilidade. O que contra
ria a governabilidade - porque exacerba a crítica no terreno 
pessoal, sem o menor sentido para os destinos da Nação -
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é a posição tática de -criticar meramente porqtkpatece conve
niente; porque é de bom tom bater no GóVerné>às Vésperas 
de eleição, num País onde os problemas são múltiplos. O 
que me surpreende é que se faça isso à véspera das eleições; 
é isso ser üsado como um expediente destinado a favorecer 
uma posiÇão de natureza eleitoral. Ora, nesse instante não 
Se teria ·adotado, em relação à privatiZação de uma empresa, 
a posição- que era Vistialízadã por uin gOvernador de estado, 
que tem o mais legítimo di~eito de sustentar essa posição, 
porque detém o mandato parlamentar recentemente oferecido 
e, portanto, é parte integrante desta ·situação-. Meu Deus! 
Se a cada instante que- se decidir de maneira diferente da 
minha neste. País, isso ine expulsar para uma posição de com
pleta antinomia em relação· a quem governa, não haverá nunca 
possibilidade de algum tipo de acordo de natureza política 
- usada a expressão aí no seu melhor sentido. Faz bem V. 
Ero :em Insistir no tema, em trazei' ã ·baila este assunto. É 
preciso que a Nação saiba que há uma parte dela atenta para 
isso, qu-e-Uma pãrle está-Veiidó qUe o sentido tático da posição 
tem nada ou muito pouco com o destino da Nação. Meramente 
objetivÇ>: ~ irit,ereS$e de alguns poucos setores onde, afinal 
e com justa razão, o- débito pela situação-exiStérlfe é sempre 
atribuído ao Governo de plantão. Não tenho muita esperança 
nem muita expectativa de que essa conduta mude. Acho até 
que ela vai se e:Xarcerbar à medida que o tempo passe. Quem 
sabe ela traz como contrapartida alguma outra vantagem -
é o f;:tto de que teremos terrenos mais nítidos. Não é muito 
conveniente_ para a Nação que, neste ióstáritf:, Se tenha toda 
a vida política traumatiZada por um debate que irá Situar-se 
no planó pessoal, envolver acusações de natureza pessoal, 
juízos-·de_ valor que, neste iilstante, pouco têm a ver com 
o de_stino. Portanto, não mantenho grande esperança de mu
dança .. O máximo que posso· fazei é ·contribuir com ·a minha 
VOZ- para· alertar a Nação de que isto tem esse Sentido, esse 
conteúdo e essa direção. O" Governo Itamar nasceu das ruas. 
Ele não é Góvémo nem do quartel e nem do voto. É um 
Gove~o que saiu das ruas e, portanto, saiu com o aval da 
sociedade brasileira. Isto não nos Obrigà, ·a ne-nhum de nós 
a, chegando ele ao poder, dar-lhe sustentação de natureza 
política, màs nos obriga, ·pelo menos, a uma visão de mundo, 
a uma VisãO do_ momento político brasileiro, certa tolerância, 
certa gra~deza, certa dimensão. Espero que o Presidente este
ja bem _consciente disso, ·mas espero qUe sobretudo aqueles 
que aspiram chegar à Presidência tenham Igualmente cons
ciência disso. Enfrentar", mais ·cedo ou mais tarde, um dado 
de natureza eleitoral é uma equação que vai valer para qual
quer go~erno. Isso Sua,Excelência vai ter'qtie·e-nfrenülr~ mais 
rapidamente, porque o seu-tempo é maí'S"curto. Temos o 
direito de pedir à Nação e aos que nela faZem política de 
forma perinanente que, uma vez, tratem o processo eleitoral 
como algo normal, legítiinó, algo em que a mudança na faixa 
de poder mais elevado da Nação seja meramente um instru

·mento para que cada um possa cumprir os seus compromissos 
de natureza popular. Solidarizo-me com V. Ex• É bom que 
vozes como a de V. Ex' venham à tribuna ressaltar o signifi
cado, a importância e os desvios deste instante. É importante 
que vozes_autorizadas como a de V. Ex' nos tragam, com 
a sua_ enorme competência, sobretudo com o seu talento políti
co, o seu testeml.Ulho. E é imPortante que fique essa semente, 
que espero germine junto a cada uma das eventuais candida
turas e junto a cada um de nós, que afinal perfilamos com 
cada uma delas, a idéia de que a Nação, o País está acima 
da mesquinhez de uma disputa eleitoral. 

- O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Líder Mário Covas. Acredito _que a minha voz só poderá 
ter alguma. tonitruância na de_fesa desses princípios, se contar, 
como_efettvamente.c;ontou, com a solidariedade de V. E~ 
e de outros eminentes colegas que testemunharam a mim, 
nos apartes com que me honraram - trouxeram todos eles 
a certeza de que há uma necessidade imperiosa de tentarmos 
o arrefecimento_do ímpeto polftico-eleitoreiro que já come-ça 
a dominar o ambiente do nosso País, trazendo prejuízos àquilo 
que V. Ex' não gosta que se denomine "a govemabilidade". 
Anteriormente, a restrição que se fazia era à expressão "pacto 
de governabilidade", mas agora V. Ex• também o faz em 
re~ação à própria governabilidade. Vamo.s_ buscar o quê? O 
contexto da administração Itamar Franco que devemos preser
var, não de uma_ crítica bem orientada, bem dirigida, mas 
de uma crítica exacerbada, como se tem constatado nos últi
mos três dias, a ponto de esse fato integrar os editoriais dos 
principais órgãos da imprensa brasileira. 

, Estou absolutamente certo, Senador Mário Covas, da 
posição correta que o .Senado _assume a partir deste instante 
- digo o Senado não apenas pela minha manifestação, mas 
sobretudo pela repercussão que os apartes haverão de alcan
çar; naturalmente esta Casa pode conduzir os candidatos a 
uma postura de reflexão para que eles não obstaculizem, como · 
vêm fazendo agora, o ritmo da própria administração, obri
gando o Presidente a sair dos debates dos problemas para 
ele próprio responder a essas críticas, a esses apodos, a essas 
ac?sa_ções que lhe têm sido injuStaitiente assacados. 

·- -o-sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex' um aparte, 
nobre Líder? 

O SR. MAURO BENEVIDES .:__: Concedo o aparte ao 
riObre Senador J~~bas Passarinho, com muito prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Infelizmente não ouvi o discur
·so de V. Ex~ desd~ o começo, só consegui ouvir o final. Depois 
dos apartes que ouvi, ainda no meu gabinete, do Líder o 
PT nesta Casa e· a:gor3 do nobre Senador Mário Covas, Líder 

-do ~SD~, ocorre~-_ine pergunta~_s_~_~st~-~~vendo exacerbação 
no ata_que ou exacerbação na sensibilidadeOu "li1PCrsenSibi
lidade do Governo. O Presidente do Partido do Senador Mário 
Covas fez, já há ã.lgum tempo, críticas maiS severas do que 
aquelas que estão sendo atribuídas ao Presidente de honra 
do Partido que acabou de nasoer da fusão do PDS com o 
PDC. O Líder, inconteste, do PT nacional, aproveitando esta 
informação, que se dizia da palavra do Prefeito de São Paulo, 

·foi mais longe, disse: .. Não acabou porque nem começou". 
_1\l~O e_~t~~~o. parece que, aqui, questões políticas de São Paulo 
' fazem: com que s"e coitsidere a declaração do Prefeito de São 

Paulo - que não foi dada aqui, durante a nossa convenção 
não ouvimos isso em nenhum momento- como uma agressã~ 
intolerável, insólita, ao Presidente da República. Eu também, 
como V. EX', descordaria humildemente da opinião do Sena!. 
dor Mário Covas SObre a govemabilidade. Acho que estaría
mos comprometendo a governabilidade (o vocábulo não ape
nas existe no dicionário, mas também no jogo polític"o em 
si), caso estivéssemos, através de determinadas posições, como 
partido, fazendo uma oposição sistemática ao Governo e pu
dé~semos com isSó iinpedir que ele andasse, que ele prosse
guisse nos seus atos. A conduta do PDS e do PDC, nesta 
Casa, não é esta, não foi esta e ·esta não será. De maneira 
que não posso entender, nobre Senador Mauro Benevides, 
o excesso de sensibilidade diante de uma d~claração que, 
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por si só, se destrói, a partir do momento em que o Governo 
mostre que existe. Eu é_que estou surpreendido com essa 
exagerada exacerbação em relação a uma crítica. Fala-se tanto 
aqui em democracia! Pratica-se tanta demo_cracia! Nào é possí
vel absorver uma crítica, mesmo-que ela não seja justa, mas 
desde que ela não ofenda moralmente ninguém? Onde está 
a ofensa ao Presidente da República na expressãO utilizada 
pelo Prefeito Paulo Maluf, se a terá dito, de que "o Governo 
já-acabou"? E o outro disse que "nem acabou, porque não 
começou". São juízos de valor, ditos por pessoas lndigita
damente como candidatos -pelo menos este aqui, dur_ante 
a convenção, ainda como taLnãoJ~ra tido-, e, sinceramente, 
não sei se, considerado o GoVerno, hoje~ pela palavra de 
V. Ex~ como Líder, pela palavra do Líder do Governo, pela 
palavra do Líder do PSDB. que apóia o Governo -tem 
quatro Miriistérios dentro dO-Governo ,....:_ , não se possa fazer 
também uma declaração dessa natureza. V. Ex•, que é, acima 
de tudo, um cavalheiro, um gentleman, que nos presidiu nesta 
Casa sempre com essa postura, naturalmente .. durante as suas 
campanhas eleitorais, no nosso glorioso Ceará, dever:á. ter 
absorvido coisas dessa natureza. Não vejo onde está o ins1.,1lto. 
Aqui, del-rei! "O Governo está .senâo impedido de governar 
porque o Pre[eito de São P.aulo diz que o Governo não come
çou". Não considero isso, perdoe-me V. Ex~, capaz de merecer 
a admoestação ou a objurgatória que acaba de ser (eita. Des
culpe-me V. Ex• sC eu não incorpOro aOS apartes que V. 
Ex~ recebeu com tanto agrado aquele que, no momento, tenho 
a honra de lhe dar. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre_LíderJarbas Pas
sarinho, V. Ex~ vê que nesta Casa, realmente, pratica-se rigo
rosamente a democracia. Cada S_enad_or expressa o seu pon'to 
de vista e o faz exatamente dentro dos priilcípios, das idéias 
e da formação de cada uni. 

Acredito que um Presidente da República ou_urn Ministro 
de Estado, acusados pela imprensa de incompetente_s - e 
aqui está o Presidente do Partido de V. Ex~ .dizendo, na Folha 
de S~ Paulo, que, realmente, o Presidente Itamar é incompe
tente, com as acusações que se desdobram da lay_ra. de. qutr_oS: 
candidatos,presidenciais em relação ... 

OSf. Jarbas Passarinho-Mas veja V. Ex•, se me permi
te, por oportuno, no .momento: incompetente. Um juízo de 
valor. Veja V. Ex~ que o mesmo Dr. Paulo Maluf já reCebeu, 
de outra vez, uma resposta dizendo que ele, sim, -é que é 
competente, porque compete, compete, compete e perde. (Ri
sos.) Então, esta é uma resposta- jocoSã, é-do jOgo floral 
do Parlamento. Mas insultar? Por que considerar insUltado 
desse modo? Agora, houve insulto. Não vi o discurso ... 

O SR. MAURO BENEVIDES -Nobre Senador Jarbas 
Passarinho, conheço a formação de V. Ex' Com o seu prestí
gio, com o seu talento, com o seu tirocínio, alicerçados ao 
longo de vida pública irrepreensíveL .. 

O Sr. Jarbas Passarinho - O que é que vem depois? 

O SR. MAURO BENEVIDES- ""·~e alguém irrogasse 
à sua face_ a increpação de incompetente, eu sei como V. 
Ex• revidaria. ConhrEçó realmeri.te- a sua formação e o seu 
temperamento. V. Ex\ como homem do Acre ou do Pará, 
não levaria para casa esse desaforo! 

O Sr. Jarbas Passarinho - Conhece e acertou. Eu ia 
provar a minha competênCia para desmorãlizar -a- aciiSãção. 
Li nos jornais declaração muito mais grave, partida de um 

ilustre líder do PDT nacionaL Essa, sim, é que me pareceu ... 
Chamar de traidor? Aí é que, V. Ex~ me conhecendo_, saberia 
como eu responderia. Agora, se me chamar de incompetente, 
vou provar que sou capaz de competir e vencer. Tenho capaci-
dade para isso. Muito bem, é Uma prova. -

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Jarbas 
Passarinho, posso dizer a V. Ex~ que não tive nenhum mo
meti to de relutânCia em vir a esta -tiibuna, na tarde de hoje, 
uma terça-feira de Semana Santa, quando extraí do noticiário 
da _imprensa, e sobretudo dos editoriais dos principais órgãos 
de _divulgação do País, esse quadro de preocupação, de crítica 
e de condenação à antecipação da campanha presidencial. 
O tema central do meu pronUnciarriento, corroborado de for
ma praticamente unânime pelos Senadores que antecederam 
V. Ex~, através de apartes, foi exatamente de que temos de 
estancar o processo político-eleitoral porque, se assim não 
fu:e!ri:J.OS, ~ Presidente da República verá alcançada a governa
b}f~a!:fe _4o País_. É por isso que estou ~este_ insta:nte aqui, 
ná tribuna, para conduzir o prõprió 'S"enado Federal a essa 
pcistura-e·, muito mais que o Senado, conduzir os candidatos 
à Presidência a essa reflexão p3iã qUe reformulem o caminho 
c:Jue Começaram a trilhar como aspirantes à Primeira Magis~ 
tratufa do País. 

O Sr. Gerson Camata - V. Ex• me permite um aparte. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Co-ncedo um aparte ao 
no_brt: ~e nado r. 

O Sr. Gerson Camata - Ilustre Senador Mauro Bene
vídes, .ouvindo atentamente tanto a fala oportuna de V. Ex• 
quanto os apartes que foram aqui colocados, entendo que 
V. Exa não está apenas fazendo um discurso, um pronuncia
mento, mas está, de certa maneira, fazendo uma advertência 
diante do quadro que está desenhado no País. Essa preocu
pação de V. Ex• -certãmente não só de V._Ex~ e da imprensa, 
mas de todos nós, que somos políticos, porque nos momentos 
de reflexão vem à nossa mente, à nossa imaginação, ao nosso 
pensamento, essa advertência que V. Ex~ faz - ilós já a 
ouvimos nos corredores da Casa, nos gabinetes e mesmo nas 
ruas e .nos setores organizados da sociedade civil, como tam
bém na imprensa. como V. Ex~ mostra, há vários dias. Acre
dito que a preocupação de V. Ex~ e dos aparteantes advém 
do quadro que está armado atrás desse surgimento prematuro 
das candidaturas à Presidência da República. Se observarmos 
bem, parece que há uma conjuração, aliás muito competente 
e organizada, para levar o País a uma crise para, talvez, não 
se chegar à eleição de 94. Vamos_ começar pelo Legislativo, 
fazendoum mea-culpa: o Legislativo está devendo um pouco 
ao País em matéria de sustentação, de eStabilidade, e até 
de provocar o Governo para tirá-lo dêsse imobilismo que 
se observa. Veja V. Exa que a reforma tributária, que era 
um pouco mais profunda, que veio do tempo do Collor, refor
mulada pelo Ministro Haddad, terminou aqui no Senado -
e ainda não completa - com um tímido imposto sobre os 
cheques, um imposto de cuja eficácia até O" próprio Governo 
hoje duvida. Quer dizer, não tivemos a coragem- fomos 
conservadores nesse aspecto- de avançar para uma posição 
em que houvesse uma reforma fiscal, pelo menos um pouco 
mais adiantada, para garantir ao Governo uma margem de 
manobra de recursos financeiros- porque o grande problema 
nosso não é político, é económico - para tirar o Brasil e 
o Governo dessa situação em que se encontram. O Orçamelltci 
Geral da União só foi aprovado (?elo Poder Legislativo na 
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semana passada c é preciso que reconhcça_m_os que houve 
um atraso lastimável nesse aspecto. Há uma série de leis com
plementares que, se fossem_ votadas pelo Poder Legislativo 
com mais celeridade, prestariam ao País e ao __ P_r.esidente um 
pouco mals de sustentação, gerando um grande fat_or de estabi
lidade. Com relação ao Poder Judiciário, o País reclama da 
impunidade, do problema sério dos atra_sos nps julgamentos 
e dos processos que tramitam durante dez, vinte, trinta anos. 
No que diz respeito aos empresários, numa época como· essa~ 
em q~e a inflaçãO: oscila em torno de 26 a 27%, vemos aumen
tos de prçços_ que alcanç-am os índices de 70 a 80 mil por 
cento. No que. tange à educação, se de um lado vemos a 
falência do ensino público, do outro lado, os_colégios particu
lares estão, aumentando ~s. mensalidades eiiJ mil e tantp por 
cento, lev~ndo_ ~classe média alta a protestar nas ruas, como 
estt,t.mos vendo em to<l.o o J:>~ís. No que toca à área empresarial, 
há uma sonegação de impostos - como ·disse aqui, outro 
dia, o.Senador João Cab:non, baseado em dados da CP! da 
Son~gação _FiscaJ-:--: q!-1~ chega a 50%. É qUase uma desobe
diência ciVfl." Lâ embaixo, a maíoria da po)?Ul3Çáó-está desem
preg~d_a,. est_á faminta; está enfrentando problemas cuja _gran
de~ e intensidade, às vezes, não chegamos a imagin'ai". Come
ça um processo que t01 político quando se friiCiOU a deses~bi
lização do governo militar; quando setores mais radicais do 
PT começaram a promover os saques nos ·supermercados, 
o que agora está acontecendo quase espontaneamente, oriun
dos _da .Sitllação difícil que _a população enfrenta. Atrás desse 
quadro que V. Ex• mostra aqui -dos candidatos à Presidência 
poderem desestabilizar Q País ::--hã üiila total instabilidade, · 
um quase pântano onde se deve pisar com muita sensibilidade 
para ·que não ocorra um processo que desencadeie alguma 
convulsão social, como ns-militares vêm advertindo há algum 
tempo·. Dentro desse quadro de competência para levar o 
Brasil à crise, todos agindo competentemente para que a situa
ção se agraye, aparecem os candidatos à Presidência da Repú
blica - e o Senador Mário Covas disse bem - colocando 
o interesse pessoal acima do interesse da Nação, do_ inte_resse 
do País. E me- recordo de uma queixa amarga do Presidente 
Itamar Franco: os líderes dos partidos que estão dentro do 
Governo· entoam loas e, ao sair, fazem_ críticas dolorosas, 
pesadíssimas ao Govel'no. Não estão solidários, eSses paitMos 
que teriam mais obrigação; nesse momento que o País atra-· 
vessa. Dentro desse cenário, V. Ex• está fazendo uma adver
tência que é cabível no momento. Todos nós, ExecutivO, Le
gislativo, Judiciário,-empresários, líderes intelectuais devemos 
começar um movimento, pelo menos com um mínirrio de con
tribuição coletiva para que o País vá alcançando os próximos 
degraus· c possa chegar até 1994, onde se espera passar o 
Brasil a limpo. Começamos a "COrrer em cinl.a de uma linha 
de muita instabilidade, de muita preocupação que induz alguns 
setores a um pensamento-de dúvida: chegaremos lá com esse 
quadro que se tenta antecipar? Não vejo a fala de V. E~ 
como um pronunCiamentO, mas uma advertência que mostra 
onde poderemos chegar se nos anteciparmos, se formos por 
esse_caminho que estamos ii:J.do; e como fazer para não chegar
mos a·coisas piores que podem estar à frente, como desviar 
o caminho. Unidos, chegaremos à eleição de 1994 co_m tranqüi
lidadc~ colocando o País nos seus trilhos e nos caminhos que 
todo o povo brasileiro deseja. Cumprimento V. Ex~ pela opor
tunidade da fala e da advertência. 

O SR. MAURO BENEVIDES-Nobre Senador Gerson 
Cama ta, V. Ex~ compreendeu com admirável preciSão o obje-

tivo da minha presença na tribuna na tarde de hoje._ Acr~dito 
que essa retrospectiva que faz do quadro, do panorama nacio
nal, essas dificuldades imensas vivenciadas pelo País, tudo 
isso realmente nos conduz a um estado de espírito que deve 
estar presente no CongresSo, nas praças públicas, em qualquer 
movimento que reúna grupo de brasileiros. Em qUalquer ple
nário pequeno, médio ou grande devemos ter presentes esses 
fatos que objetivem, sobretudo, garantir ao Presidente _da 
República a ultrapassagem dessa quadra realmente adversa. 

A solidariedade a que V. Ex~ aludiu nesse insta,nte está 
realçada pela manifestação do Líder do PMDB.e pelos outros 
partidos que também trouxeram a n:tim a expressão muito_ 
clara de adesão a essas idéias, a esses princfpios. Esse é o 
posicionamento qUe desejo que o Senado assuma a partir 
deste momento, para que nunca se diga que esta Casa se 
omitiu no instante em que candidatos à Presidência da Repú~ 
blica deflagraram, antes do tempo, as suas campanhas elei
torais. -

Estamos conscientes das nossas responsabilidades e tudo 
faremos para garantir a sustentação à govemabilidade a fim 
de que ajudemos o Presidente Itamar Franco a superar, de 
fato, essas dificuldades com que nos defrontamos. 

Concluo, Sr. Presidente: 
Diante, porém, das críticas acerbas ultimamente vetcula

das, com o intuito de denegrir a sua figura e invalidar o esforço 
despendido para superar a difícil fase por que passa o País, 
entendi do meu dever instar à reflexão aqueles que, candidatos 
ou não à Presidência da República em 1994, investem, de 
maneira contundente, contra um homem que tem a seu cargo 
o comando político-administrativo do País. 

Em razão da proximidade de uma revisão constitucional, 
que deverá processar-se na data prevista pelo Ato das DiSpo
sições Transitórias, até lá os candidatos deveriam aguardar 
as alterações a serem introduzidas em nossa Lei fundaniental, 
mantendo as respectivas postulações nos líffiites do bom senso, 
sem os exageros representados por apodos e agressões despro
positados ao Presidente Itamar Franco. 

Se críticas tiverem que formular a atos governamentais 
postos em prática pela atual gestão, tenham presente, contu
do!.. o r_e~~-~_<? da imag~~ do Chefe da Nação a fim de 
qu-e o mesmo desfru,te ae Condições para prosseguir na sua 
faina diutuma de buscar solução para os magnos problemas: 
do País. -

Por sua vez, Itamar saberá manter a postura de um rnagis~ 
tfado, p-reocupado apenas em consolidar a nossa estrutura 
democrática e a oferecer_ ao seu sucessor um País em ordem, 
com perspectivas de alcançar o ano 2000 sem os gràves percal
ços da atual situação que atormenta milhQes de com patrícios. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presid_ent~. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides o Sr. 
Valmir Campelo deixa a cadeira da presidência,'-Que 
é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

· O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Tem a palavra 
o nobre Senador. 

O SR, MAGNO BACELAR (PTD-MA. Como Líder, pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do _orador.) __ -:-::,Sr. 
Presidente, Srs. Senadores,_ não tive a honra de apartear o 
nobre Sena9;o~ e ~íder Mauro Benevides, tendo em vista estar 
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ausente do plenário e ao chegar a luz vermelha assinalava 
tempo esgotado; pautado que sou a respeitar sempre o Regi
mento, aguardei para falar como Líder. 

Inicialmente, gostaria de congratular-me não só com os 
oradores, mas com a Casa, por estarmos vivendo, nesta: tarde 
de terça-feira santa, os velhos tempos em que os debates 
aqui se travavam com liberdade de crítica, e onde se tinha 
a oportunidade de ouvir grandes oradores. _ 

Sr. Presidente, assusta-me profundamente a sensibilidade 
demonstrada pela própria classe política quarido um colega 
manifesta uma opinião; eu mesmo, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, estou sendo processado não por emitir uma opinião, 
um conceito, mas por formular uma pergunta. E no momento 
em que o Governador Leonel Brizola faz uma crítica ao Senhor 
Presidente da República, a exemplo do que ocorreu também 
com o Prefeito-de São Paulo, Sr. Paulo Maluf, toda a sensibi
lidade, todos os melindres da classe política afloram; isso não 
ocorre quando é tratado pela imprensa, à qual louvo a liber
dade que tem. Mas a imprensa tem feitO críticas- cáusticas, 

, às vezes muito duras e até injustas, sem qUe se fale em defesa; 
fica-se sem reposta. -

Estamos conscientes~ Sr. Presidente, de que o País enfren
ta um grave momento da sua História; tenios essa consciência 
e estamos voltados à ~juda e ao apoio ao Governo. Sabemos 
que a gestão Itamar Franco se iniciou ·sob uma crise das mais 
graves, mas esse exemplo de democracia, praticado esta tarde, 
com os discursos e apartes, deve estender-se também ao Exe
cutivo. 

Foi dito aqui, Sr. Presidente, que os candidatoS à Presi
dência começam a trabalhar pela ingovernabilidade. Que can
didato_s, Sr. Presidente? Qual foi o Partido_ que já realizou 
convenções e lançou candidato_s'? Quando o Governador Leo
nel Briiola, que tem uma tradição política de defesa das causas 
nacionalistas, vem em defesa de um símbolo, como se consti
tuía a CSN, passa a ser cotado como um candidato. e o que 
é pior, ·sem planos. Como alguém pode ser candidato sem 
planos se ainda não existem candidatos? E reclama-se todos 
os dias da falta de planos do Governo Itamar, E fala-se da 
mesquinhez da campanha eleitoral. Que campanha eleitoral, 
Sr. Presidente? No momento, estamos vivendo uma campanha 
pelo plebiscito, campanha essa que, por ter sido colocada 
em momento impróprio, não chegou sequer a sensibilizar a 
opinião pública. 

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

O SR. MAGNO BACELAR - Tenho a honra de ouvir 
V. Ex~ 

O Sr. Jutahy Magalhães -Lamento ter que discordar 
de V. EJCO, em primeiro lugar, porque V. Ex~ faz questão 
de afirmar que não existem candidatos à Presidência. Oficial
mente, não; de fato, sim. V. Ex~ há de convir que essas campa
nhas começaram sem a preocupação de defender princípios, -
programas e idéias. O que se vê é o Sr,_ Lula, criticando 
acerbamente o Sr. Leonel Brizola, o Sr. António Carlos Maga
lhães e o Sr. Paulo Maluf; o Sr. Paulo Maluf criticando o 
Sr. Lula, o Sr. Leonel Brizola e o Sr. António Carlos Maga
lhães; .o Sr. Antônio Carlos_ M.agalhães criticando fulano e 
sicrano. Então, é uma qtiiistão pessoal. Esse lançaroe_nto de 
campanhas nas ruas do Brasil não é do interesse público. 
Mas não acredito, também- e nisso discordo de alguns com
panheiros - que esse lançamento venha a criar condições 
de ingovemabilidade. O Governo tem que ser suficierite·mente 
forte para se sobrepor a essas críticas. Admito que não é 

do interesse público- o lançamento dessas campanhas- não 
só admito como estou certo. Está muito cedo para isso. Ainda 
temos que tratar de vários assuntos, mas V. Ex~ poderá dizer: 
Nenhum partido lançou candidato. Oficialmente, não. Mas 
V. Ex~ sabe que o PT já tem um candidatÇ) assim como o 
partido de V. Ex~ tem um candidato - está fazendo uma 
campanha incrível no horário gratuito do plebiscito. V. Er 
não pode afirmar· cem por centO, mas acredito que também 
seja candidato o Sr. Prefeito Paulo Maluf1 do nov? Partido 
PPR, e outros que querem se lançar. O momento não é propí
cio para tal, não é oportuno. Mas, se quiserem se lap.çar, 
mesmo enfrentarido o interesse público, isso não vai tirar 

-- gc-.-vernabilidade de ninguém. 

· O SR. MAGNO BACELAR - Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, agradeço a V. Ex• o aparte e me permito concordar 
com duas colocações que fez. 

Quando me elegi Deputado Federal pela primeira vez, 
estava viajando pelo interior do Maranhão e parei num posto, 
às 6h da manhã para abastecer. Um caboclo, lá do sertão 
da minha terra, perguntou: Deputado, o senhor já está em 
campanha? Eu estava vindo de carro para assumir, pela pri
meira vez, o cargo de Deputado FederaL Falei: -Não. E 
ele disse: - Política, Deputado, é como agricultura, acaba 
uma safra, começa-se a trabalhar a outr!l. 

Na verdade, desde o moment.o da eleição do Sr._ Fernando 
Collor, já se presumia quem seriam os novos candidatos ao 
próximo pleito. E é democrático. 

Concordo também com V. Ex~. quando diz que não inte
ressa à Nação brasileira a discussão de candidaturas~ Junto~me 
a V. Ex~ e a todos aqueles _que consideram que o momento 
é tão grave, o povo está tão _desiludido, carente_ dt:_ tantas 
providênciaS para lhe matar a fome, lhe garantir o emprego 
e o teto, que não é oportuno discutir política, sucessão presi
dencial. 

O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex• me permite mais um 
aparte? (Assentimento do orador). Presunção de candidatos, 
acredito que_sempre tenhamos. Agora, penso que esses possí
veis candidatos não deveriam ír para campanha pública neste 
momento. Esta é a hOra de todos darm_os __ as mãos e ajudarmos 
o Presidente da República nesta fase crítica que o País .atra
vessa. 'Este é um Governo ·de transição, que não resolverá 
todos os problemas nacionais; ninguém os resolve em um 
mandato integral. muito menos em metade de um mandato. 
Mas é necessário um entendim-ento em tomo de um programa 
mínimo para que possamos caminhar para as próximas eleições 
e termos um novo PreSidente da República, porque, infeliz
mente, creio que é isso que vai acontecer neste País: teremos 
um novo Presidente da República. Por essa razão, nobre Sena
dor, eu disse que lamentava discordar, mas como princípio 
estaremos concordando. 

O SR. MAGNO BACELAR - Agradeço mais uma vez 
a V. Ex~ 

Mas, Sr. Presidente, ouviu-se também, na tarde de hoje, 
que se está obrigando o Senhor Presidente da República a 
vir ~esponder pess_oalmente as c~íticas. Neste ponto faço um 
apelo ao Presidente Itamar: que Sua Excelência, pessoalineri
te, não desça ao nível de dar resposta a críticos e políticos. 
Não que eles não mereçam, mas porque Sua Excelência tem 

_.Problemas muito mais grave_s para resolver. 
Lamentavelmente, Sr._Pfesidente, i_sso corresponderia a 

se implantar novamente no Palácio a filosofia do 4 'baÚ:~u, le
vou". 
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O Sr. Epitacio Cafeteira-V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Concedo o aparte ao Sena
dor Ep"itácio Cafeteira. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Eu começaria exatamente 
pelo término da fala de V. Ex~ O Presideiite está tendo que 
tomar essa posição de "bateu, levou", de dizer, de dar entre
vista, de reclamar, porque o Presidente Itamar Franco _está 
como um automóvel que não tem pára-choque. Ninguém, 
do Governo, se coloca como pára-choque do Governo. Ouvi
mos, hoje, o discurso do nobre Senador Mauro BeJ?.evides, 
Líder do PMDB que, -de- Certa forma, faz parte do Governo 
e veio em sua defesa. Normalmente, o que temos visto é 
que sempre aparece alguém para ser o autor das coisas boas 
que saem do Governo Itamar Franco. Por exemplo, agora, 
no adiantamento salarial do funcionalismo, quando havia três 
índices, e o Presidente optou pelos 33%, o aUtor do índice 
foi ó PT, com a Sr~ Luiza Erundina e com o Ministro do 
Trabalho; não foi O Presidente. Se o percentual fosse 13 ou 
15% com toda certeza iriam debitãAo ao Presidente Itamar 
Fran~o. _É isso o que está acontecendo. Como se tratá de 
um GoVenio sem pára-choque, a batida é sempre na lataria, 
conseqüentemente, tem que machucar por falta de um antepa
ro! Até os partidos que participam do Goyerno aproveitam 
para bater. E uma situação difícil para o Presidente. Na falta 
de quem o defenda, Sua Excelência mesmo sai em sua defesa._ 
Agora, o que é preciso que se deixe claro é que as instituições 
brasileiras estão tão Consolidadas que fOi possível tirar um 
Presidente da República sem haver nenhum arranhão nessas 
instituições. Não vai sêr, portanto, o fato de e~tarem candida
turas sendo colocadas na boca do povo ou na imprensa que 
vai criar qualquer problema de ingovemabilidade ou de falta 
de garantia de nossas instituições. P9demos ci~r, por exem
plo, o candidato Lula, que não chegou sequer a lançar candida
tura, porque, desde 1990, continuou a campanha, não parou 
um minuto sequer. Instalou logo um governo provisório, para
lelo, e seguiu em campanha. E, assim, as candidaturas vão 
surgindo. Porém, essas candidaturas não criarão dificuldades 
para o Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Peço ao nobre 
orador que conclua o seu aparte ao discurso do Senador Magno 
Bacelar, porque devemos iniciar a Ordem do Dia. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Vou concluir, nobre Presi
dente, mas o tempo dado, ainda há pouco, ao Liderdo PMDB, 
o nosso ex-Presidente Mauro Benevides, foi bem maior. Hou
ve ~ma espécie de complacência da Mesa: a lâmpada, de 
tanto apagar e acender, parecia que ia queimar;--e não houve 
nenhum problema. 

Por que, em se tratando de um Partido modesto, peque
no, tem V. Ex~ de pedir ao aparteante que conclua? Vou 
concluir, dizendo que concordo com o nobre Senador Jutahy 
Magalhães: candidaturas não desestabilizam governos; princi
palmente quando chamam mais atenção do que um plebiscito 
marcado para o dia 21 de abril e com campanha na televisão. 
O que o povo quer saber ilão é a forma de governo; o povo 
quer saber onde vai conseguir ()emprego, oiide vai encontrar 
uma escola para o seu filho e uma cama para o seu doente. 
.Isso é··que está fazendo com que o povo comece a ver que 
candidato pode trazer uma proposta que venha ao encontro 
dos seus anseios. Agradeço ao nobre Senador Magno Bacelar 
pelo aparte que me deu e ao nobre Presidente por ter me 
deixado concluir pelo menos esse raciocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Agradeço a com
preensão do Senador EpitaciO Cafeteira e· asseguro a S. Ex' 
que a mesa está funcionando~ não vai "queimar". 

O SR. MAGNO BACELAR - Senador Epitacio Cafe
teira, agradeço a honra do aparte de V. Ex~ 

Sr. Presidente, veja V. Ex~: não tive a honra de apartear 
o Senador Mauro Benevides exatamente para respeitar o tem
po que estava firido e não pude me furtar a permitir o aparte 
dos nobres Senadores que me honraram, porque é até próprio 
da democracia a contestação; quando permitimos, não sabe~ 
mos se será a favor ou contra. 
~ Sr-. Presidente, o que gostaria de deixai bem claro nesta 
tarde é que as candidaturas, ao invés de atrapalhar, fortalecem 
a democracia. O Sr. Governador Leo~~l Brizola, quando fala, 
tem legitimidade para tal, pela sua luta, pela sua vida, pela 
sua história; a maneira contundente é característica de S. Ex~ 
Até mesmo ao falar de oposição, teve o Governador BriZola 
o cuidado de convocar o Diretório Nacional, as Bancadas 
na Câmara e no Senado, par3 discutir, no dia 13 próxim·õ, 
terça-:feira, a posição a ser adotada._ _ __ 

Tenho convicção, Srs. Senadores~~-- e tª:lJlbÇm Nação 
brasileira - de que o PDT jamais se furfãfá a -apoiar o Go
verno naquilo que julga fundamental ao desenvolvimento do 
nosso País. Mas não ficará preso, por ter uma posição de 
independêncía própria do nosso partido, a não poder sequer 
fazer uma crítica. 

Sr. Presiderite, enquanto a luz vermelha acende, não só 
aqui, mas nos horizontes brasileiros, fazemos vo~os para que 
se respe"he a posição dos políticos, que têm legitimidade para 
tal, e para que se acenda uma luz de esperança para o Brasil 
de amanhã. 

Muito obrigado. 

COMPARECEMMAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - carlós De'Carli - Gerson camata 
~Gilberto Miranda- Hydekel Freitas- João França- Moi
sés Abrão - Raimundo Lira_ 

O SR. PRESIDENTE (Bel! o Parga) -A Presidência con
voca sessão conjunta a realizar-se hoje, à~ 19 horas, no plená
rio da Câmara dos· Deputados, destiriaâa à apreciação da MeM 
dida Provisória n' 314. de 12 de março de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 38 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Os itens 1 e 2 da pauta da Ordem do Dia de hoje, em 
fase de votação, ficam Com sua apreCiação adiada por falta 
de quorum. 

São os seguintes os itens adiados: 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 67, DE 1992 

COMPLEMENTAR 

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

(Tramitand<? em conjunto com o Projeto de L~x do Sena
do n' 46, de 1992 -Complementar) 

Votaçã9, em turno único, do Projeto de Lei da Çâmara 
n' ~7, de 1992- Complementar ( n' 71/89, na Casa de origem), 
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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 u::n:>o-SENADO N' 46, DE 1992 

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nos .termos dÓ _ar_t. 336, ''-c", 

do Regimento Interno) _ 
(Tramitando em conjuri.to 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 contraditório 
especial, de rito sumário, pa-ra o process-o de-ctesãpropriação 
por interesse social, para fins de reforma agrária, de -imóvel 
rural que não esteja cumprirido a sua função social. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- item 3: 

-3-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO bE LEI DO SENADO N' 179, DE 1990 

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

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n' 179, de 1990 (n'202/91, naquela 
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos 
pela iniciativa privada, previsto no art. 175 da Constituição, 
e regula a concessão de obra pública.(Dependendo de pare
cer.) 

. _Concedo a palavra ~o nobre Senador Jos{-Fogaçã, para 
ermtir parecer, em substituição à Comissão -de ConStituição, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB·RS. Para emitir parecer.). 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o parecer que orã. apresen~ 
tamos a esta Casa é sobre a Emenda Substitutiva da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei n' 202,F, de 1991 \n' 179/90,. 
na Casa de origem), que dispõe sobre o regime de prestação 
de serviços públicos pela iniciativa privada. O regime de pres
tação de serviços públicos mediante concessão é previsto no 
art. 175 da Constituíçàó. Federal e regula todas as formas 
de concessão de obras _públicas. 

Como nós sabemos, esSe substitUtivo resulta de uma lei 
de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, aprovada 
no ano passado por ~sta Casa e enviada à_Câma!a_-dos Depu
tados. Lá, sofreu uma emenda substitutíva, que não se baseou 
na estrutura, no· esqueleto formal do projeto original, mas 
propôs urna alternativa que é substancial, estrutural e formal
mente bastante distinta daquela original. 

Assim, Sr. Preside-riu! e Srs. Senadores, ãcabamos rece
bendo aqui um su bstítutivo que-, na verdade, é um novo pro je
to: Em nada o substitutivo se parece com o projeto original, 
SCJa na sua estrutura, seja na sua montagem ou- no caráter 
organizacional dos artigos. Isso nos criou um sério empecilho 
regimental: a impossibilidade de trabalhar de forma mais cria
tiva, mais abrangente, mais profunda no processo de emenda
mente desse substitutivo. Como sabemos, quando um projeto 
original desta Casa volta ao Senado, após ter sido apreciado 

pela Câmara, estamos limitados, régiiD.e'ntal~ente, a dois pro
cedimentos: ou aplicamos destaques supressivos, subtraindo 
do texto partes com as quais não concordamos, ou apresen
tamos destaques para inclusão de partes do texto origiD.ã.I. 

Ora, isso é simples, é mais fácil, é uma adequação mecani
camente mais aceitável quando o $UQstitutivo aprovado pela 
Câmara tiver se baseado, do p·onto_de. vista estrutural_e formal, 
no projeto original. Aliás, do ponto de vista éticó~ é quase 
uma armadilha. Foi quas_e uma armadilha o que _a_ Cámara 
dos Deputados preparou para o Senado. Apresentou-nos um 
modelo, uma proposta sobre a qual estamos rigorosamente 
li.mitados e impedidos de criar, de revigorar, de renOvar, de 
redimensionar. Estamos atidos estritamente ao poder de supri
mir ou de recuperar partes do texto originaL Mas es_s"' reCUpe
raç~o do texto original se dá de forma muito _can~~str~ porque 
como o novo texto, ou seja, a pi-oposta subStitUt1va'-:nada 
tem a ver com os termos do projeto original, nãO ·~á _ Como 
adequar, não há como combinar, não há comQ ,engaj11r um 
texto no outro e produzir uma proposta que tenha um mínimo 
de coerência, um mínimo de ordenamento de texto,.de sentido 
e de eloqüência. 

De modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nós, há 
algum tempo, no início deste ano, exatamente no período 
extraordinário, chegamos a propor ao então Presidente desta 
Casa, ao ilustre Senador Mauro Benevides, que déssemos 
início a um novo projeto, tal era a limitação, o aprisionamento 
que nos tinha sido imposto pela Câmara dos Deputados. Um 
novo projeto_ permitiria novos termos de negociação, novas 
bases de formulação daquilo que era tido e havido como o 
básico e essencial para a Lei das Concessões. 

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

OSR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex• çomptaú:r. 

o Sr. Mauro Benevides - Quero oferecer-lhe O. meu 
testemunho da sua preocupação permanente no sentido de 
se desincumbir da missão que lhe fora conferida e_ delegada 
praticamente no âmbito da ComiSsãO -de ConstítuiÇ3.0; JUstiça 
e Cidadania, com· ·a -chancela de todos nós, quandb exercia 
a Presidência da Casa. Desde o primeiro momento; listamos 
essa matéria como da maior relevância dentro desse -coiltexto 
-de diretrizes éticas e morais da vida pública do País. SemPre 
nos defrontávamos com implicações de natureza regimental 
para apresentação-=- quem sabe- de um outro projeto Sobre 
a matéria, já que V. Ex~ teve que se ater, exclusivamente, 
àquelas inovações introduzidas pela Câmara dos_ Deputados. 
Com a __ sua competência V. Ex~ buscou uma saída que vai 
pcrril1tir a-vrabilização do projeto". esCoimado, eXPungido da
quelas normas que não se ajustavam. realmente, ao perfecCio
nismo legislativo que todos desejamos. Portanto. no instante 
em que V. Ex~ vem à tribuna para se reportar à matéria, 
sou compelido por um imperativo de justiça a destaCar que, 
desde o primeiro momento, V. EX" aceitou essa delicada mis
são e dela certamente irá desincumbir-se com pleno êxito. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Obrigado, nobre Senador Mau
ro Benevides. V. Er-'1 com isso, encurta bastante a exposição 
que eu pretenderia fazer no início desse relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Lembro ao Plená
rio que o nobre Senador José Fogaça está a oferecer seu 
parecer. Portanto. qualquer aparte nesse sentido seria melhor 
se reservado para a discussão da matéria no momento opor
tuno. 
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O SR. JOSÉ FOGAÇA- Obrigado, Sr. Presidente. 
Reiterando o que havia dito. quero apenas deixar bem 

evidente o fato de que o comportamento, a atitude que a 
Câmara dos Deputados teve, nesta matéiia, Cfil.ebra o sentido 
mais puro da ética Parlamentar; aprisiona-nos, liniit3-nos e 
nos impede de trabalhar nas dimensões que o processo legisla
tivo criativamente permite. Estamos, praticamente, de mãos 
amarradas nesse Projetõ de Lei de Concessões. Quero dar 
até um exemplo contrário. A Câmara: dos Deputados acaba 
de aprovar uma nova Lei Orgânica ~_os PartídoS- a guar recebi 
do Presidente da Comissão de Co.óstituição _e Justi_ça para 
relatar. Poderia até proce-der do inesni.o modo, Sr. Presidente, 
ou seja, produzir um substitutivo completamente diferente, 
distinto - até do ponto de vista estrutural e organizativo 
do texto- daquele oferecido pela proposta oriUnda da Câma
ra. Na terceira fase de votação, poderia iinpi:i{-ãql.Jela Casa, 
quando o projeto para lá retornasse. um condicionamento 
quase que inevitável de que ela ou suprimisse ou recuperasse 
muito precariamente parte do texto original. 

Sr. Presidente, esse tipo de comportamento não me pare
ce recomendável_nem do ponto de vista ético nem do ponto 
de vista regimental, e não poss_o deixar de fazer es~ registro. 
Para provar que não concordo com isso, vou t;raball!ar em 
outro relatório que tenho sob meu encargo, exatamente, como 
penso que deva ser a ética regimental nesta Casá. Vou produzir 
um substitutivo? Sim. Vou alterá-lo? Sim. Mas não vou amar
rar as mãos da Câmara dos D~putados; não vou impe.dif que·· 
os Deputados trabalhem numa dimensão renovadora, criativa, 
de emendas e de destaques que possam permitir a negociação 
política, a diversidade de idéias. 

Com esta prática de inventar um projeto-completamente 
novo, embarcado no projeto origirial da Câmara. o que esta
mos fazendo é nada mais nada me_nos do que um jogo de 
armadilhas regimentais, completamente incabíveis num pro-

cesso limpo, democrático, aberto e étiCO corilo queremos ter 
neste Congresso Nac_ional. DitO isSO~ -sr. Presidente, passo 
ao conteúdo do meu relatóiiO; - --------- -- -

É preciso, antes de mais nada, dizer que a Lei das Conces
sões representa verdadeira revolução na e_strutura d_o aparelho 
do Estado em nosso País. Todos sabem_que entrou em colapso, 
nos anos oitenta - esta será uma verclade cada vez mais 
significativa nos anos noventa --,-a capacidade de financia
mento estatal, modelo que prevaleceu ao longo de muitos 
anos no Brasil, principalmente no pós~guerra, nos anos cin
qüenta, sessenta e setenta. 

Esse é um modelo absolutamente comprometido e invia
bilizado. Eu diria, Com toda tranqüilidade, que quem ainda 
sonha com isso, quem ainda pensa nisso nada mais está fazen
do do que aquilo que os americanos ·chamam de wishful thin
king. Quer dizer, é muitO mais desejar, é muito rriãis querer 
do que propriamente poder e efetiVam"ente realizar. É muito 
mais um desejo do que um fato, uma realidade. Isso não 
me agrada. Constato issO Cóm sentimento de profunda frustra

·ção. A verdade é que esse modelo de financiamento dos servi
ços de infra-e-strutura -eritrOu em colapso nos anos noventa. 
No meu Estado, por exemplo, a infra-estrutura do setor de 
energia elétrica não tem recebido investimentos nos-últimos 
dez anos. O setor de estradas está passando por .um perfodo 
altamente crítico-: O sistema de transporte rodoviário e fé:rro
viário está praticamente iilviabilizado justamente por causa 
da ausência de investimentos. - -

Estamos vendo 6 Orç<!mento da União que saiu desta 
Casa. O que temos para investimentos no Orçamento da 
União? A escassez de recursos_a,li _destinaçlos. 

Na verdade, se não mudarmos o modelo, se não mudar
mos· a sistemática de financiamento das ob_ra~ públicas da 
infra-estrutura, teremos um País sem capacidade de competir, 
isto é, a competição se dá _entre países. não apenas entre 
empresas. Posso ter a empresa mais beniOrganiZadã, enxuta, 
qualificada do ponto de vista téi::ftico e organiZativo e buscar 
o máximo de qualidade. Todavia, se _a minha empresa não 
encontra um serviço de telecomunicações ágil e adequado, 
a falta de qualidade é considerada um problema grave. Se 
a minha empresa não encontra um sistema de CoDJunicações 
de estradas e de transportes barato e acessível, é uma empresa 
que entra precariamente no sistema internaciqnal de concor
rência. 

Os mercados estão a exigíf-m.uito- dos países, ou seja, 
o País que não faz inVestimentos em jnfra-estrutura, que dá 
ao seu setor produtivo condições precárias e insuficientes de 
produtividade, não tem condições de exigir dos empresários, 
do setor produtivo privado e mesmo do estatal qualidade, 
competência, competitividade. É preciso que, pari passo com 
a busca da qualidade na empresa, haja também_ a ampliação, 
a qualificação dos serviços de _infra-estrutura._ 

É por isso que esta lei das concessões-representa uma 
revolução, uma verdadeira reforma do Estado e .da concepção 
do seu financiamento. -É-o i:eCOhhecimento de que, em certos 
setores, b Estado não tendo condições de -investir, deve atrair 

- o- capital privado, deve atrair os investimentos privados para 
_prestação de determinados serviços públicos. 

Recenteníente, a Regiíó Sul do País está ViVeri.dO a: expec
tativa da construção de uma rodovia entie o Ri.o_de Ja,n,eiro, 
São Paulo _e Buenos Aires. __ Qb,viam.ente e,ssa:. rodovia seria 
o esqueleto, a espinha dorsal do ME.RCÜSUL.___ _-

Se fôssemos esperar que Os· EStados investissem, essa 
obra nunca seria realizada, pois, nem Argentina, nem Uru
guai, nem BrasiJ têm condições para isso. Mas se a_obraJosse 
licit~da, mediailte concessão, para os grupos privados interes
sados nesse investimento, flá se torríatíá facilmente uma reali
dade. 
- _Vê-se, por exemplo, que o setor eD.ergé]ico, hoje, no 

País. está claramente -~Qb ameaça de colapso. E evidente que 
o déficit energético no Brasil ainda: não se apresentou com 
a contundência -que tem. porque viVemos um período alta
mente recessivo. Não tivéssemos a recessão-económica-que 
hoje vige no Brasil, já teríamos sentido claramente a deficiên
cia energética. A relação entre irlíra-eStruftirâ e deiil3ilda, 
numa economia em condições normais, é absolutamente pre
cária, absolutamente deficiente em nosso País. 

Portanto, há uma necessidade impostergável de atrair 
os capitais privados para uma área onde o setor público não 
-consegue mais fazer frente à demanda, pois perdeu a sua 
capacidade de financiar sozinho a expansão da oferta de bens 
e.de serviços em infra-estrutura. 

Por -isso; o Senador Fetõal).dO Henrique Cardoso, em 
boa hora, apresentou nesta Casa um projeto de lei estrutu
rando a concessão de serviçOs públicos em_ nosSo- Pªís. E, 
sem dúvida,_ se há uma decisão_ política de caminhar nessa 
difeção, torna-se abSolutamente importante, premente; ina
diável, que este País diScipline de maneira rigorosa, de maneira 
cabal, clara, insofismável,_ as relações entre poder concedente 
e conc.essionário. Essa atração de recursos privados para cobrir 
uma área em q_ue a capa_0dade de financiamen_to do poder 
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público há muito tempo vem dando mostras do seu esgota~ 
menta s6 se dará de maneira tranqüila e confiável se essas 
concessões estiverem submetidas a regras claras e induvidosas. 
A clareza e a indubitabilidade das regras é absolutamente 
fundamental para entrarmos nesse processo cOm ·tranqüili~ 
da de. 

Isso é como a privatiZação patrimonial que estamos vendo 
no Brasil hoje. Setores sérios e responsávefs da sociedade 
brasileira colocaram em questão, levantaram dúvidas a respei~ 
to do processo de privatização não por discordarem da privati
zação, mas por exigirem clareza e -indubitabilidade das regras, 

Por isso essa visão meridiana, objetiva e indiscutível das 
normas disciplinares que devem regular esta matéria é funda
mental. É fundamental, Srs. Senadoresl 

Neste sentido e nesta direção procuramos definir o" Pare
cer e o Relatório que estamos apresentando: manter a firmeza 
das regras e da disciplina. 

Os novos elementos da concessão pública no Brasil são 
agora precisos, rigorosos e exatos. São elementos constitutivos 
da concessão: 

1 ~-a delegação da prestação do serviço público; 
Isso significa que o Estado não perde o controle e _a 

titularidade do serviço. Há uma delegação e há uma concessão 
d~ prestação do serviço, mas o controle é do Estado e da 
cidadania. A concessão só poderá ser delegada a pessoas jurí
dicas. Não haverá concessão a pessoas ffsiCas. 

Esta lei passa a exigir a modalidade mais rigorosa do 
sistema de licitações que é ã concorrência. Não hã. verá nenhu
ma concessão que não seja feita mediante ~icitação. E d~ntro 
do campo da licitação, escolheu-se a modalidade mais rigorõsa 
que é a da. concorrência. Portanto, nenhuma concessão se 
dará senão mediante concorrência. 

Dois elementos passam a ser centrais no processo de 
concessão, elementos estes rigorosamente definidores do que 
será a prestação de serviços e o seu controle: o edital de 
convocação da concorrência, de Üm lado, e, de Oll;~ro, o contra
to, que passa a ser o ponto fundamental do sistema de conces
sões. É com base no contrato que se estabelecem as relações 
entre poder concedente, concessionários e usuário-S; os--quais 
são, em última análise, os cidadãos deste País. 

Um novo elemento constitutivo do sistema de conç_ess_óes 
- que é uma novidade desta lei - é a exigência de prazo 
determinado. A partir desta nova lei, não haverá mais conces-
sões por prazos indeterminados. Toda nova concessão será 
feita mediante estabelecimento do prazo determinado de 25 
anos no máximo, podendo ser revisto para o dobro desse 
tempo em caso de anuência do poder concedente. 

O segundo dado importante ao se estabelecer o preço 
do serviço é que a lei exige e impõe ao concessionário a 
conta e o risco da concessão e do serviço, ou seja, eliminã.m-se 
os subsídios que ferem e sangram de morte os orçamentos 
municipais, estaduais ou federal. Isso me parece ser funda
mental e decisivo no encaminhamento dessa questão. Só pode 
se habilitar a empresa privada que, por sua conta e risco, 
seja capaz de assumir a delegação da concessão do serviço 
pública. 

Esta lei cria também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um 
sistema de fiscalização que· não fica mais na órbita exclusiva 
do poder concedente, mas traz o usuário para um papel novo, 
mais destacado., mais ativo, que é o de fiscal do sistema de 
concessões. 

Na verdade, creio que estamos diante de uma revolução, 
repito, de uma mudança visceral do sistema de investimentos 

públicos em nosso País. Talv~z esse seja um caminbo para 
sairmos do buraco, talvez seja um caminho para sairmos da 
estagnação, desta recessão com inflação que castiga, há tantos 
anos, o nosso País. 

Todos os dias, estamos a ver, em cada Estado, em cada 
município deste imenso território brasileiro.,.os mais diversos 
setores da comunidade indo bater às portas do Poder Público 
pedir investimentos, seja para energia, para comunicações·;
para transportes, para educação ou para saúde. Nós, ~o Brasil, 
ainda estamos teimando em manter este modelo que joga 
sobre o Poder Público e sobre a sua capacidade de financia
mento a responsabilidade pela expansão do serviço de infra-es
trutura. 

Este projeto pretende mudar tal situação; um caminho 
novo pretende ser criado a partir daqui. Daí a necessidade 
de realmente manter o seu rigor e as defiiii,çQes precisas que 
o configui"am. _ _ 

Por isso, Sr. Presidente, estamos apresentando_aPenas 
quatro destaques que, como disse, ficaram limitadoS àquilo 
que o Regimento permitia nesta terceira fase de votação. 
Como sabemos, são apenas destaques de caráter supressivo 
ou destaques para_ inclusão do texto original. 

Procuramos, portanto, estabelecer critérios_mais_visíveis, 
do ponto de vista econôniico-social, Pãra o reàju~t~ tarifário. 
Entendemos que, de fato; há certas áreas do sistema de conces
sões onde a tarifa não é tão-somente preço, mas tambétp. 
um elemento de conteúdo social. 

____ Procur_:amos. utilizando termos originais do projeto do 
Sen~dor Fem~11do __ Henrique Cardoso, recuperar re_gras para 
o reajuste tarifário. 

_ ~esolvemos introduzir a permissão da subconcessão, por
que, segundo a Constituição, no setor de energia elétrica, 
os serviços devem ser prestados pelo Estado, diretamente 
ou mediante concessão, mas sempre a União em articulação 
com as Unidades da Federação; o Góverrt6 Federal em articu
lação com os Governos estaduais. Portanto, excluir os Esta
doS, estabelecendo uma relaÇão dlreta da União cOm OS. con: 
cessionários nos Estados, parece-me, de -~rta maneira, um 
exagero. 

Ao permitirmos a subconc_essão, também estabelecemos 
regras rigorosa~. A subconcessãO-Õão será um presente, uma 
doação ou uma sinecura do Governador ou da concessionária 
estadual. A subcomis~ão vai_ oÇ>edecer_ as_ mesmas regras da 
concessão: priineiro, autorizaÇãO do poder concedente; segun
do, processo de licitaçáO n~ modalidade de concorrência, que 
é a mais rigorosa; e terceiro, a subconcessão vai ter os mesmos 
q!té_rios dé reajustes de tarifas contrãtuais -de edital de convo

-caç~o _que são e,qgi_dos para a _con~são comum. 
· De -modO que, ao introduzirmoS a subcoflct!ssão, estamos 

~rmitindo uma interveniência dos Governos estaduais, que 
conhecem mais as realidades locais, que sabem onde abrir 
frentes de expansão dos serviços de infra-estrutura, frentes 
novas de investimentos. 

Em terceiro lugar, resolvemos atribuir à iniciativa do po
der concedente a extinção de concessões em caráter precário, 
que é um direito que a lei lhe confere, e aquelas de caráter 
inde~er!llinado, que, como sabemos, são em número bastante 
limitado no Pafs. 

Fe~tas essas m_udanças, através de requerimentos que 
apresentamos à Mesa, concluímos, portanto, o nosso relató
rio, com o parecer favorável ao Projeto. 

Há uma série de razões, Sr. Presidente, que nos levam 
hoje a introduzir no País uma nova sistemática na át6a de 
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concessão dos serviçOs públicos. Tódas essas razões talvez 
eu já as tenha exposto, embora modestamente. Mas, se essas 
razões não existissem, temos, sobretudo, uma que me parece 
absolutamente fundamental: a de que é ·bem possível que 
esse novo sistema venha a introduzir uma redução notável 
de custos desses serviços públicos, inclusive para o~ próprio 
usu<irio, o que me parece, não fora todas as demais argumen
tações que aqui expusemos, também uma argumentação defi
nitivã. 

A busca de mais qualidade, de mais eficiência e menor 
custo justifica plenamente esse projeto- e o recomenda ao 
voto dos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concluiu, portan
to, o parecer do Sr. Relator favoravelinente -~~_sub~titutiv? 
da Câmãra ·dos Deputados e pela apresentaçao de requen
mentos de destaques, que serão lidos oportunamente. 

Passa-se à discussão do substitutivp, em turno úrtico.-

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR, PRESIDENTE (Bello Parga) -Tem a palavra 
o_ Senador Eduardo Suplicy, para discutir a matéria. S. Ex~ 
'd1spõe de dez minutos para fazê-lo. - -

O SR, EDUARDO SUPLJCY (PT-SP. Para discutir. Sem 
revisão do orador) -Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar 
a atenção do nobre Relator, Senador José Fogaça, para algu
mas dúvidas que têm sido levantadas, em especial por diversos 
membros de organizações da sociedade civil, que têm procu
rado os Srs. Senãdores para pedir infoi'rilã.ções-a respeito desse 
projeto. 

De:htre outras entidades, o Fórum de Ciência e Cultura 
da Universidade Federal do Rió de_Janeü::o, por exemplo, 
vem realizando reuniões com representantes dos diversos 
agentes que atuam no setor elétrico, visando agregar sugestões 
~QS _pr~~tos de _!~i-que definirão seu arranjo institucional. 

Mencionam inClUsive, Senador José Fogaça, ·a correspon
dência que o coordenador desse fórum, Professor Luiz Pin
guelli Rosa, encaminhou a V. Ex~ e, t~mbém1 a visita que 
nos fez pedindo a atenção para alguns aspectos do projeto 
sobre os quais agradeceríamos se V. E:~C~ pudesse tecer algumas 
considerações. Essas são as preocupações não apenas do re
presentante Luiz Pinguelli Rosa, mas também de Fernando · 
Qüartim -B. Figueiredo, da Secretaria de Energia do Estado 
de São Paulo; de Fábio Ramos, da COPEL; Rogério da Silva, 
do Comando Nacional dos Eletricltários; Cláudio A. Scarpi
nella, da Universidade de São Paulo; Geoberto Espírito Santo, 
da Fundação Teotónio _Vile_I_a; Jayme B. de Hollanda, João 
José Cascaes Dias, do Comando Nacional dos Eletricitários; 
Allan Douglas Poole, do_ Instituto Nacional de Eficiência 
Energética; Maurício Botelho; André Roberto Spitz, do fó
rum; Túllio Cordeiro de Mello; Marcos Estellita Lins, da Asso
ciação dos Empregados da ELETROBRÁS; Sérgio Barbosa 
de Almeida, do Clube de Engenharia; Luiz Fernando Legey, 
do Programa de Planejamento Energético da COPPE. 

Particularmente em relação ao Projeto de l.ei das Conces
sões de Serviços Públicos, esse fórum alertou o Senado, atra
vés de documentos, para as conseqUências da implementação 
do substitutivo da Câmara dos Deputados, em especial dos 
capítulos que tratam das licitações - arts. 14 e 22 :--e. das 
disposições finais --e tra-nsitórias -=- arts. 40 e 44 - , bem 
como do art. 25 que veda a transferência das concessões. 

As supressões desses artigos não prejudicariam os obje
tivos maiores da regulamentação do art. 175 da Constituição 
Federal. Em face dos desdobramentos .que o fQrum cOnsidera 
negativos, resultantes da aprovação na íntegra desse substi
tutivo do projeto original, não obstante uma s_érie de emendas 
a serem apreciadas, que não contemplain as questões levan
tadas, esse fórum reiterou o_ apelo da necessidade de uma 
redação final que promova a harmonia entre.se-rviçqs públicos, 
preservando os aspectos de caráter_ geral e deixando para as 
leis setoriais as regulamentações específicas. -
- Cienie das dificuldades, ressalta o fórum a responsabi-

- lidade de um encaminhamepto que venha a agravar um quadro 
já por demais deteriorado. O Fórum de Ciência e Cultura 
encaminhou ofício ão Presidente Itamar Franco em que reitera 
a preocupação já manifestada no encontro do dia 21 de]aneiro 
próximo passado. Neste ofício, os membros do fórum alertam 
ao Presidente da República sobre os impactos danosos- do 
projeto e das emendas relativas ao_s_erviço público e, particu
larmente, ao setor elétrico- sobre o qual foi, rece-ntemente, 
emitido parecer do Senador José Fogaça - tendo em vista 
informações de que as emendas do relato_r estão em sintonia 
com os interesses do Executivo, 

-o projeto e as emendas pr~poStas; ria opinião-do fÓrum, 
colocam em risco o património público, o equilíbrio e a viabili
dade econômico-fina nceira das concessões públi~c; e priva
das. Entende o fórum que não é possível, em um úriico projeto 
de lei, estabelecer regras para a outorga de concessões e per
missões para sefv:iços públicos tão distintos quantõti"ãnsporte, 
energia elétrica, telecomunicações;portos, serviços funerários 
etc. 

Neste sentido, é preciso que a lei êm tranütáçâo ·no Con
gresso, que visa regulamentar o art. 175 da Constituição Fede
ral, abranja princípios gerais, deixando':'se para as leis -setoriais 
-algumas já em tramitação- a regulamentação específica 
para cada setor. 

Tendo em vista a urgência dO assunto, as dificuldades 
de tramitação do projeto de lei no Seiütdo Federal e a necessi
dade de torná-lo um provimento legislativo de caráter geral, 
o fórurn-encarriiiitiou algumas sugestões: supressão do Capí
tulo XII das Disposíções- Constitucio-nais Tninsit6rjás (arts. 
40 a 44); supressão do Capftulo V da Licitação (arts. 14 a 
22); e supressão do art. 25. Obviaii:J.e'iüi, a regülamentação 
das licitações e das concessões eXIStenteS e vencidas - maté
rias que o fórum sugere retirar do atual projeto _:..·deverão 
ser normativas em outros projetas- de lei específicoS- de- Cada 
setor. 

Acredito que a apreciação dessaS sugestões seria impor
tante, inclusive, para que o Senado Federal possa ainda ter 
a oportunidade de apresentar emendas ao projeto, o que pode
rá ser viabilizado se a discussão continuar, já que será difícil 
a votação desse projeto até a próxima semana, dada a sua 
complexidade e importância. 

Gostaria, assim, de solicitar ao Senador José Fogaça, 
o nobre Relator deste projeto, suas considerações sobre as 
sugestões apresentadas, relativas à questão das concessões 
porque, em seu parecer, S. Ex" salientou a importância da 
concorréncia pUblica, ou seja, a licitaç-ão ·na sua forma mais 
rigorosa para a concessão ou permissão da prestação dos servi
ços públicos. 

Entretanto, será que efetivamente teremos esse mesmo 
rigor se depois a pessoa jurídica, vencedora da concorrência, 
tiver a possibilidade de simplesmente passar o seu direito· 
de concessão para terceiros? Será que, efetivamente, isso está 
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de acordo cofn o espírito rigoroso proposto por-v. Exa na 
primeira fase da Iícitação? 

Levanto essas questões, nobre Senador José Fogaça, co
mo contribuição para que o Senado Federal aprecie da forma 
mais consciente possível este projeto. --

0 Sr. José Fogaça -Senador Eduardo Suplicy, pare
ce-me que V. Ex~ está equivocado,_po_rg~~e o concessionáno 
não pode transferir a concessão para terceiros._ É vedada a 
transferência de concessão. O que estamos permitirido é a 
subconcessão, que só se dará_ mediante~ ~u~~~izaÇá~_ ~~ p~d~r 
concedente. Portanto, .se a Cesp ou- a Cemtg resolver abnr 
urna subconcessão - o que, na verdade, signifiCa coriVOcar 
terceiros para prestar serviço- só poderá fazê-lo se a União, . 
que é a titular do poder concedente, au~9rízãr. Esse é~ prim~i
ro dado. Portanto, a subconcessão não pode_ser aberta gratuita 
e levianamente. segundo, essa subconce_s~_ão da~-se-á m~dian
te concorrência também. Então a Cemig, a Cesp, a Eletro
paulo, a Ceers, a Cesc, enfim, as,~~pre_s~s estatai_s-do set~r 
elétrico poderão, com isso, garanhr até a sua própna sobreVI
vência e a expansão dos serviços sem o _comprometimento 
das mesmas. No momento em que mantivermos a vedação 
da transferência das concess6es e abrirmos_-:- o que não cons
tava no Projeto da Câmara dos Deputados, pois foi destaque 
nosso - a possibilidade da subconcessão~ tudo aquilo que 
dizem os representantes das corporações ligadas ao Estado 
-eletricitários, professores universitários, enfim, pessoas que 
estão ligadas à estrutura do Estado mas, evidentemente~ de
fendendo os seus interesses e aquilo que entendem ser os 
interesses do País - já perde o sentido. Se obrigássemos_ 
as empresas concessionárias estaduais a saíreni completamen
te do campo em que se encontram, vedando a subconc~~são, 
aí talvez os argumentos por eles usados _ _tivessem um pouco 
mais de sentido. Mas com o instituto ~da _subconcessão está 
atendida, em boa parcela, a reivindicação desses setores. Ago
ra, é evidente -e, nesse ponto, lamento se estou colidin~o 
com esses setores do chamado fórum, o qual V. EX" se refenu 
-que as empresas que prestam serviços públicos e que pe.~ten
çarn, por acaso, ao setor estatal terão que ~ostrar q~alidade, 
competência, eficiência e baixo custo, po~que isso _será en;t 
favor do cidadãO, mesmo que, às vezeS,_ piore um pouco a 
vida do funcionário daquela empresa. ~e_nto que is~o venha 
acontecer, mas talvez seja necessário. M~itas vezes, certas 
empresas perdem a sua capacidade ger~~c:~al de red.uç~o de 
custos, de agilidade adplinistrativa e até _-{1-

0 
sua ca.pactdadc 

de investimento, dada a despreocupação, ó desprezo, a inefi
ciência de vários e sucessivos governos parà_-com essas empre
sas. Nós não podemos ser solidários com esse estado de coisas; 
temos que mudar _isso pela forma que me parece mais honesta, 
aberta e autêntica, qtie é a de não afastar essas empresas, 
não fechá~las, não mandar os funcionários embora para casa; 
exigir apenas que das prestem serviços merhores e a preços 
mais baixos para os cidadãos. Se isso cOlide com a posição 
do fórum então lamento! Parece-me que hOje não é possível 
abrir má~ dessa posição; queremos qualidade, competência 
e capacidade de concorrência também por parte das empresas 
estatais. É aquela história de dizer que o "fifet-mígnon" pode
ria ficar com o setor Privado e a "carne, de pescoço" com 
a empresa estataL Com o instituto da subcOncessão, essa possi
bilidade está eliminada. De modo que não partilharia, talvez, 
das ponderações que são feitas por êsS:e -setor, no sentido 
de que isso seria uma ameaça ao patrim~xi_i_<;) público. Talv~z 
seja uma ameaça à morosidade, à ineficiêil:cia, à estagnaçao 

e â incompetência de certos setores do serviço pú~lico; mas 
ao património público não é_porque, ao contráno, vamos 
ter uma ampliação do património público. Se u~a empresa 

. constrói uma estrada e a explora por 25 anos, mediante pedá
gio, significa uma estrada nova que temos e que se incory'ora 
ao património público. Vencido_ o prazo da_ remu_neraçao do 
capital investido, todos os própnos daquele mvestimento pas
sam· a ser parte do património público, -~ dinheiro privado 
que se torna, diretamente, patrimônio público. Vamos ter 
o inverso. Hoje, as empresas estatais; principalmente as con
cessionárias- estaduais, estão rigorosamente pa-ralisadas nos 
seus investimentos. Por exemplo: há mais de 10 ~nos q~e 
não se aumenta um quilowatt em geração de energta no Rio 
Grande do Sul, em razão da situação em que se encontra 
a concessionária estadual de energia elétrica e da própria crise 
que o País vi v e. Podemos abrir isso para investimentos do 
setor privado? Podemos, desde que mantenhamos sob o con
trole do Poder Concedente e em articulação com os Estados, 
através, também, das suas concessionárias: Não creio que 
isso venha ameaçar o património, talvez venha ~~locar em 

_ .cheque o atual modelo e venha exigir um novo comporta
mento, mas as empresas estaduais não vão ser desmanteladas 

___ com isso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Permíta-me uma indaga
ção: Se não me engano, no projeto de iniciativa do .s~~ador 
Fernando Henrique Cardoso havia também a possibthdade 
ou a exigência" de que o Órgão Legislativo respectivo do Poder 
Público Estadual e as Assembléias Legislativas_acompanhas
sem todo o procedimento de concessão. 

· O Sr. JOsé_Fogaça- Acompanhar nãO, autorízarl Acom-
i)ãnhar é uma obrigação, mesmo sem a lei. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ex•, autorizar. No pro
jeto da Câmara dos Deputados, sobre o qual V. Ex' fez o 
parecer, há uma modificação nesse sentido. V. Ex~ poderia 
esclarecer esse ponto, por favor? 

O Sr. José Fogaça- Evidentemente, o projeto que veio 
da Câmara dos Deputados não incorporou essa parte· do texto 

· e nós também não a incorporamos. Entendo que não há a 
necessidade de a Assembléia Legislativa autorizar cada con
cessão, porque são pequenas, médias e grandes; são milhares 
de c_oncessões que virão a ser feitas em todos os setores, 
desde táxi até portos, passando por aviação comercial, incluin
do estradas e o setor elétrico. _Não há como submetermos 
à Assembléia Legislativa. Além disso, se criássemos esse cartó
rio para os Deputados, talvez criássemos também uma fonte 

-de corrupção, que seria a forma de definir se determinada 
concessão sai ou não, o que poderia ser mais um instrumento 
de poder de manipulação e de corrupção que poderíamos 
evitar. Quando o projeto exige concorrência cOm base no 
pre_ço, ou seJa, aquele que for capaz de oferecer o preço 
mais baixo para a prestação do serviço, não me parece que 
seja necessária a autorização da Assembléia Legislativa. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Mas haverá a autorização 
do Poder Executivo Federal? 

O Sr. José Fogaça- Sem dúvida! 

O SR. EDUARDO SUPLICY ___: Sim, mas eu gostaria 
de mais um esclarecinlento. 

O Sr. José Fogaça - O titular do Poder Co!J.cedente 
é sempre, explicltàmente, ná áTea de energia elétricar 
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas para os- diversos 
serviços que V. Ex~ mencionou, desde a área de transporte, 
de rodovia, de energia elétrica até táxis - este último é, 
por exemplo, tipiCãrrtente um serviço ·cte âmbito municipal 
- , não seria da competência do Poder Executivo Federal 
a autorização da concessão de todos esses serviços? Ou seja, 
tipica-mente, algo de mais centralizador? Dependendo da natu
reza do s_erviço, não seria até de bom-s~nso que houvesse 
a descentralização, para que os Poderes Legislativos, a nível 
estadual e municipal, tivessem esse poder? 

O Sr. José Fogaça - Mas é o que está havendo aqui. 
O Poder Concedeote é_ o Poder Executivo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- De que nível? 

O Sr. José Fogaça- Do nível da sua_ competência. Por 
exemplo: para táxi e transporte público de âmbito municipal 
seria a prefeitura. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, no mo
mento em que entra em discussão esse projeto e que come
çamos a conhecê-lo melhor- graças, inclusive, à contribuição 
do Relator, Senador José Fogaça, em seu parecer-, avalio 
como importante um conhecimento niaiS profundo para, even
tualmente, poderem os Srs. Senadores apresentar proposi
ções. 

O Sr. José Fogaça -Senador Eduardo Suplicy, evidente
mente, não o votaremos nesta semana. Eu próprio, como 
Relator, encaminhei ao Presidente e às lideranças um pedido 
para que não votássemos. Esse não seria um ato responsável, 
mesmo que pudéssemos aprovar a matéria por voto simbólico. 
Hoje, pela manhã, telefonou-me o Senador Ronan Tito -:
que não está em Brasfiia, por estar participando de debates, 
no seu Estado, em torno do plebiscito sobre a forma e o 
sistema de governo -e eu disse a S. Ex~ que em hipótese 
nenhuma colocaríamos a matéria em votação._ Creio até que_ 
ainda teremos esta semana e a outra para discuti-la. A votação 
será feita em regime de urgência, embora isso não signifique 
obrigação de votação; trata-se apenas do direito de votar den
tro dQ prazo que está aí estabelecido. Desta_ forina, V. Ex~ 
e os demais Senadores poderão apresentar os destaques que 
entendam sejam válidos ou ... 

O SR. EDUARDO SUPLJCY - Event~ais propostas de 
emenda. 

O Sr. José Fogaça- Na verdade, Senador Eduardo Supli
cy, tecnicamente, não temos emendas para um projeto nessa 
terceira fase de votação. -Temos destaques supressivo-s ou des
taques para inclusão do te_xto do projeto original. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -.., Sr. Presidente e nobre 
-Re:tatõr, Senador José Fogaça, o meu objetivo é que sej-a 
dada suficiente flexibilidade aos Srs. Senadores para que, até 
a próxima semana, quando estivermos votando, possa haver 
contribuições por parte de todos para modificar e aperfeiçoar 
o projeto. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Continua ein dis-
cussão o substitutivo. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
Ficam também adiados, por falta de quorum, os itens 

n95 4, 5 e_6 da pauta de hoje. 
São os següintes os itens adiados: 

-4-
PROJETO DE LEI CÂMARA 

N' 13, DE 1991 
COMPLEMENTAR 

Votação, em turno i:íriico, do Projeto de Lei da Cámara 
n' 13, de 1991-Complementar (n' 223/90-Complementar na 
Casa de origem), que regulamenta o§ 29 do art. 171 da Co~sti
tuição Federal, çlispondo sob~e a edição e o processo legislativo 
das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição 
Federal, e dá outras providências, tendo 

-Pareceres, sob nç5 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 19 pronuncia· 

mento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n<?51 a 4-CCJ 
que apresenta; 2~ pronunciamento: contrário às Emen-das d~ 
n<?5 5 a 17, de Plenário. 

-s-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 7, DE 1992 
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda 

à Constituição n~' 7, de 1992 (no;. 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. 

-6'-
PROPOSTA DE 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 redação ao art. 16 da Constituição Federal. tendo 

Parecer favorável, sob n9 24, de 1992, da 
-Comissão Temporária. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

·O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois 
de uma longa espera, aqui estou. 

No dia 16 de março do corrente ano, falei da tribuna 
do Senado sobre a problemática, sobre _as preocupações dos 
governos estaduais e municipais e as conseqüênCias, presentes· 
·e futuras, na economia regional e na vida da população, relati
vamente a esses períodos de longa estiagem, como a deste 
ano, que vem ocorrendo no Nordeste dentr9 c;ta complexa 
Conjuntura caracterizada pelo fenômeno da seca. 

Um problema que tem se revelado resistente a soluções 
definitivas, embora se tenha a convicção e a esperanç_a de 
que a vontade política, a criatividade humana e os recursos 
materiais e tecnológicos, associados. a umª coorçienação tal~n
tosáe competente, possam implantar um conjunto de medidas 
e providências duradouras, ou mesmo eficazes, para conduzir 
um programa de salvamento do sertão nordestino dessas in
tempéries climáticas, qUe tantos transtornos têm causado ao 
Governo e sofrimento e perdas à população. 

Durante a-··segunda quinzena do mês de março, tivemos 
a oportunidade de assistir pela imprensa escrita, falada e televi
sada aspectos dolorosos desse cenário terrível e comovente 

-. 



3062 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) -Abril de 1993--

que é a luta da população para sobreviver nessa região bra~i
leira compreendida no chamado Polígono da Seca. 

As denúncias e OS =-srna.IS de alerta que repercutiram na 
imprensa, infelizmente, erani a prir-ã realidade da desolação 
em que se encontrava um grande número de municípios dos 
diversos Estados da região, onde até saques em feiras e super
mercados estavam ocorrendo, motivados pela fome e pelo 
desespero das famfiias atingidas pela inclemên~~a do tempo, 
já dizimando o gado, destruindo a lavoura e empurrando para 
as estradas, a caminho das cidades mais próximas, levas de 
retirantes. 

Na ocasião em que- discursei, na segunda quinzena de 
março, antecipando-me ao próprio alvoroço das reportagens 
sobre a seca, quando Sergipe já contava com 12 dos 32 municí
p~os do Polí~on_o. em estad? de emergência, comentei a oportu
mdade e o S1gmf1cado da liberação de 300 bilhões de cruzeiros 
pelo Governo Federal para o Nordeste, destinados a atender 
ao transporte e à distribuição de água, realização de obras 
hídricas, como a construção de reservatórios, cacimbas, perfu
ração de poços, consttução~de barragens e pequenos açudes 
e, oportunamente, o plantio de grãos pará·a -subsistência das 
fami1ias das regiões atingidas. 

Manifestei a minha confiança de que o Governo Federal, 
sob a diretriz do Presidente Itamar Franco, através dos órgãos 
específicos, ministérios e repartições, não negaria a 'contillui
dade do seu socorro âs populações atingidas pela seca. 

Recebi com satisfação, durante a última semana, conVite 
do Senhor Presidente da República para fazer parte de sua 
comitiVa na viagem CJ.ue fez a Teresina, no dia 2 de abril, 
para instalar a Comissão Nacional do Programa das Fi-entes 
Produtivas de_ Trabalho, quando anunciou a liberação ime
diata da primeira parcela, no valor de Cr$ 1,3 trilhão, dos 
recursos destinados ao Programa Emergencial de COmbate 
à Seca no Nordeste, como parte de um montante de Cr$ 
4,7 trilhões que serão aplicados na construção-de obras perma
nentes relacionadas com o combate à seca, utilizando a mão
de-obra local. 

Segundo declaração do próprio Presidente Itamar Franco 
em seu pronunciamento, ua Bahia e o Ceaiá. receberão 18% 
cada um; 16,33% iTãO para Pernambuco; a Paraíba terá 
12,33% do total; o Piauí receberá 10,83%; o Rio Grande 
do Norte ficará com 7 ,5%; o MãranhãO~ cõln -7 ,Os%; AlagO~ls-
receberá 4,42%, Sergipe, 2,84% e Minas GeraiS-terá"2,67%''. 

Sr. Presidente, com esse novo programa lançado pelo 
Governo Federal, Sergipe receberá Cr$133,7 bilhões, o que 
é bastante sigriificatiVo para ·as necessidades emergenciais do 
Estado. 

Durante a solenidade realizada no Centro de Convenções 
de Teresinã, à qual compareceram dez Governadores, os Se
nadores: Humberto Lucena, Presidente do SenadO, Chagas 
Rodrigues, 19 ViCe-Presidente, Jutahy Magalhães, Mansueto 
de Lavor, Mauro Benevides, Álvaro Pacheco, ·Garibaldi Alves 
Filho; militares da área; a Presidente da LBA, D~ Leonor 
Barreto Franco; o Presidente do Banco do Nordeste, Dr. 
João Alves de Melo; o Superinten.dente da Sudene, Dr. Cássio 
Rodrigues da Cunha Lima, representantes de órgãos federais; 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
e d.emais lideranças comunitárias e políticas, o Presidente Ita
mar Franco fez um pronunciamento objetivo e de admirável 
sensibilidade e conhecimento da problemática regional dentro 
do contexto da União, impressionando a todos e nos transmi~ 
tindo com a sua solidariedade, mais convicção e esperança 
na luta para solucionar esse problema. 

Quero ressaltar, Sr. PreSidente, alguns trechos do discur
so que considerei importantes, revelando as p-reocupãÇões, 
o compromisso e a elevada consideração que Sua Excelência 
tem pelo Nordeste, pela região compreendida no chamado 
Polígono da Seca, que também absorve uma parte do seu 
Estado, Minas Gerais.. 

E assim se pronunciou o Senhor Presidente da República: 
"Vim ver os problemas de perto, mas não vim apenas 

para ver: trouxe comigo, dentro das limitações do Erário, 
a ajuda do poder público, estipulada em reunião com os Go
vernadores dos Estados do Nordeste, com Parlamentares, com 
a Contag e outras lideranças da sociedade civil. Mas não vim 
com a disposição de quem vai tomar medidas heróicas ou 
pronunciar frases de efeito demagógico. Nem uma coisa nem 
outra servem para resolver o problema daqueles que, aqui, 
mais sofrem do que vivem. 

- "Sei que meu governo não resolverá em definitivo as 
dificuldades cíclicas causadas pela estiagem. Mas tenho a certe
za de que nele não estaremos contribuindo para o que se 
convencionou chamar a "indústria da seca"." 

E, fazeitdo uma retrospectiva, Sua Excelência lembrou 
_o primeifO projeto de! irrigação para a região, datado de 1911, 
de autoria do Senador potiguar Eloi da Rocha. Falou da cria
ção da Sudene por Juscelino Kubitschek, em 1960, inspirado 

··no "trabalho talentoso" de Celso Furtado. 
Valorizando e reconhecendo a extraordinária contribui

ção da Sudene para o desenvolvimento do Nordeste e do 
País, comentou o Presidente Itamar Franco que "antes da 
Sudene o País crescia 6,1%, enquanto· o Nordeste seguia a 
marca dos 3,5%. Na década seguinte, com a Sudene em pleno 
funcionamento, enquanto o Brasil cresceu 8,6%, o Nordeste 
já alcançava os 8,7%, registrando, portarito, taxa superior 
à do crescimento nacional". 

E continuou dissertando: "Nesse mesmo período, en~ 
quanto o Brasil expandia o seu PIB em 1,5%, o Nordeste 
o superava, atingindo 4%. Dos anos 60 aos anos 90, ambos, 
o Brasil e o Nordeste se desenvolveram ã taxa média de 5,4%." 

E reconhece o Senhor Presidente, em suas próprias pala
vras, o que todos nós, representantes do Nordeste no Con
gresso Nacional, temos denunciado todos esses anos, recla

-mando providências do Governo Federal. 
"Decisões governamentais desses últimos 15 anos redu

ziram para 18% do que já foram no passado os incentivos 
da Sudene. Era o início do desprestígio de um órgão tão 
bem-sucedido.'' 

E acrescenta: "A minha mensagem é de fé e de esperança. 
Acredito J;t9 Nordeste e no povo nordestino, que tem um 
passado inteiro de lutas em defesa da integridade do Território 
Nacional. Não posso me esquecer de que a descoberta do 
Brasil se deu no Nordeste, como não me esqueço de que 
foram os nordestinos que bravamente rechaçaram as invasões 
estrangeiras e iniciaram as lutas pela independência, Criando, 
inclusive, a primeira República Independente em Pernam-
buco. --

"0 Presidente da República quer dizer ao Brasil, desde 
o Piauí: o Nordeste é muito mais do que a seca e a miséria. 
Prova disso é que, apesar das intempéries, seu povo cons-eguiu 
colocá-lo em posição de destaque em vários setores da vida 
económica e social." --- -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Comissão Nacional do 
Programa Frentes Produtivas do Trabalho, instalada em Tere
sina, durante essa visita presidencial, terá sessenta dias para 
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apresentar uma Agenda para o Nordeste. visando ações de 
caráter pemtanente, -documento esse que deverá ser subme
tido a exame do Congresso Nacional. 

Em tese, Sr. Presidente, o objetivo" desse novo programa 
g?vernamental de combate às secas propç>e-se a criar meca
msmos permanentes de um processo que permita à população 
e à atividade económica regional atravessar os períodos de 
g~ande estiagem com menos prejuízos e sofrirriCntos, preve
mndo-se, com antecipação, da necessidade- de programas 
emer_genciais pela construção oportuna de barragens, poços 
artesJ.a.Dos, pequenos açúdes, àdutQras, sistema de captação 
de água, preservação das nascentes e cacimbas, enfim, fortale
cendo de forma objetiva e prática o sistema hídrico da região. 

Ao início da solenidade falou O Governador Freitas Neto 
do Piauí, que teC-eidntpoTfãilte-s-Córife-flfários soDfe a s1ti.ii1Çã~ 
do seu Estado, escolhido como cenário da visita-pféSJ.dencial 
por ser o mais atingido pela seca, quando manifestou o seu 
entusiasmo pela oportunidade daquela tão significatiVa--reu
nião. Reiterou a sua confiança na solução dos problemas rela
cionados com a seca de seu Estado e com a do Nordeste 
pela participaÇãO dos governos estaduais e federaL Agradeceu: 
se~sibiliz~d_o, a valios3: co~_~ri~uição que o Presidente da Repú
blica traz1a com a sua presença; ós recursos-previStos, ·e apelou 
à Sua Excelência no sentido da reabertura do Banco do Estado 
do Piauí, instituição impi"Cscindível na:--adminfstraçãó"âos re
cursos públicos do Estado. 

Tendo viajado para Teresina, às 8 horas da manhã, da 
última sexta-feira, dia 2 de abril, de lá retornei às 16 horas 
do mesmo dia, gratificado com os objétivós e o: s1griificado 
dessa visita, entusiasmado com o resultado que todos espera
mos que o Nordeste venha a alcançar na erradicação de grande 
parte dos efeitos devastadores que as secas, durante tantos 
anos, têm trazido para a região, parte do BraSil e de sua 
população que tem demonstrado, apesar das intempéries, uma 
extraordinária capaCidade de desenvolvimento e progresso, 
resultante de suas potencialidades económicas, dos seus recur
sos naturais, da fertilidade do seu solo e _da admirável dispo
sição do seu povo para a luta e para o trabalho. 

Sr. Presidente, desta tribuna do Senado, quero agradecer 
à Su~ Excel~ncia o Senhor Presidente Itamar Franco, alem
brança do meu nome para compor a sua comitiva, junliimente 
com os Governadores e Parlamentares que participaram do 
evento. 

Finalmente, Sr. Presidente, peço a transcrição com meu 
pronunciamento dos seguintes documentos~ 1 -Discurso do 
Presidente da República na solenidade; 2- Discurso do Go
vernador Freitas Neto do Piauí; e 3__ -- D_a_s notícias: "Itamar 
libera recursos e promete ajudar o Nordeste", ''Freitas pede 
reabertura do BEP" e "Governadores vêm com bo.a vontade", 
publicadas no jornal O EstadoJ edição de _ 
03 de abril de 1293; "Itamar libera recursos para combater 
a seca" e "Escolha do Piauí justificada", publicadas em O 
Dia, edição de 3 de abril de 1993; e "Governo libera verba 
para combater a seca", publicada no Correio Braziliense, edi-
ção de 3 de abril de 1993. . . 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Tem a palavra V. EX' 

O Sr. Ney Maranhão --Senador Lourival Baptista ouvi 
atentamente o seu pronunciamento, no qual V. Ex• des~reve, 
com muita propriedade, o momento que está vivendo o Nor
deste, castigado pela fome e pela miséria em Virfiiâe da seca 
bem como o apoio que o Governo Federal, por meio d~ 

Presidente Itamar Franco, deu à nossa região. Todos nós te
mos de nos congratular- com o Presidente da-~RepU:blica e 
apoiá-lo na luta contra a miséria erri- nossa terra, o Nordeste. 
Senador Lourival Baptista, V. Ex~ sempre teve atuação desta
cada em defesa dos altos interesses_ do Nordeste e_, principal
mente, do seu Estado, quer como ex-Governador, .quer como 
Senador, quer em todas as oportunidades em que o povo 
o escolheu como seu representante. Louvo o pronunciamento 
que faz nesta tarde, no Senado, mas queria completá-lo, dizen
do o seguinte: como seria bom se. os governos anteriores, 
desde a época de D. Pedro II, que prometeu doar até as 
_pedras d~ Coroa para ajudar a combater a s-eca no Nordeste, 
ouvissem as palavras proféticaS de Jósé Américo de Almeida, 
o grande Ministro de- Getúlio Vargas. José Américo dizia 
que o Nordeste não precisava de esmolas; o Nordeste preci
sava apenas viabilizar o rio São Francisco, J:Hlra: molhar suas 
terras calcinadas pelas secas, para tornar-se a Califórnia da 
érica do Sul, abastecer o Brasil e exportar para o mundo. 
Se, desde aquela época, os governos tivessem destinado um 
percentual do Orçamento da União para irrigação do Nor
deste, ele não seria o que é hoje. Em Israel, Cllsta 76 _mil 
dólares a irrigação de um hectare de terra; na Califó:rnia, 
quarenta e poucos mil dólares, e no Brasil, menos de 10 mil 
dólares. Aqui, não existe seca. Existe seca no deserto de 
NegCv, no deserto Saara, na Somália. No Nordeste, em qual
quer local que cavarmos encontraremos água. Então_. a água 
é a redenç_ão. É por isso que temos que dar um basta. Congra
tulamo-nos com o Presidente Itamar Franco pela sua sensibi
lidade e pelo conhecimento da situação em que se encontra 
o Nordeste. Mas, Senador Louríval Baptista, a culpa é nossa, 
porque não tomamos uma decisão _d~fiJ;t~tiva desde os tempos 
de José Américo, de Getúlio Vargas e da monar_quiã~ Deritio
dessa linha, Senador, estou apresen_tando uma emenda ao 
IPMF que será o embrião de uma solução definitiva- cOmo 
políticos que somos há muitos anos_- para a seca que vemos 
acontecer periodicamente. Essa emenda mãnda destinar_30% 
da arrecadação çlesse imposto para investimento exclusiva
mente em irrigação no Nordeste. Com a irrigação, Senador, 
não_ teríamos a popular "Asa Branca", música de Luís Gonza
ga, que canta a revolta dos nordestinos ao serem obrigados 
a abandonar suas terras e irem para São Paulo ou para outras 
plagas, porque a inclemência do tempo os obriga a sair, senão 
morrem de fome. Portanto, saúdo V. Ex~, como Senador 
do Estado de Sergipe, que considero o "Jardim do Nordeste'', 
mas que também sofre com a seca. E para ajudarmos definiti
Vamente o Nordeste, devemos colocar no Orçamento a obriga
toriedade do env_io de uma porcentagem definida de recursos, 
pois é a água que vai salvar os nossos irmãos. Obrigado a 
V. Ex~ 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato, erriinerite 
Senador Ney Maranhão, meu velho companheiro de anos 
e anos que já lá se vão. 

V. Ex• lembrou que fui Governador do Estado de_ Sergipe. 
Quero_ aproveitar para dizer a esta Casa e V. Ex~ que nós 

- iniciamos a construção de adutoras, trazendo água do São 
Francisco para o sertão e que, hoje, Sergipe é o Estado do 
Nordeste que tem o maior número de quilômetros de adutoras 
em seu pequeno território, cu já construção foi iniciada quando 
nós éramos Governador daquele Estado. 

Na verdade, a seca é uma coisa terrível. Tanto V. Ex• 
como eu, sabemos o que sofre o pobre, aqueles que necessitam 
de água oara sua subsistência, para suas colheitas, de_ água 
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para -tudÔ, enfim: para o prOgresso e para o desenvolvimento 
do Estado. 

Muito grato-a -v. E~. Senador Ney Maranhão. 
O Brasil caminha para a frente, esperamâs nós, e que 

Cristo tome conta do nosso País. (Muito b~~-! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDEN
TE ITAMAR FRANCO POR OCASIÃO DO LAN
ÇAMENTO DO PROGRAMA DE FRENTES PRO
DUTIVAS DE TRABALHO. 

Os governadores aqui presentes, as lideranças, os parla~ 
mentares, os representantes dos órgãos federais, a Contag 
e os trabalhadores acompanham as dificuldades que o País 
atravessa. Mesmo assim, desde outubro~ quando tomei posse, 
o-governo vem trabalhando dentro das possibilidades, junto 
com os governos estaduais, para minoi'ar o sofrimento da 
população atingida pela seca, que esperávamos não fosse durar 
tanto. 

Lamentavelmente ela persistiu de modo trágico e só agora 
há os primeiros sinais de chuvas, que, esperamos, virão ame
nizar o quadro terrível de calamidade. Mas não bastam essas 
chuvas. Elas trazem a seca verde. A longa estiagem causou 
problemas que ainda se arrastarão por muíto te"fnpo. Os prejuí
zos não são, no todo, reparáveis. Daí as providências que 
o meu governo toma neste momento. -

Vim ver os problemas de perto. Mas não vim apenas 
para ver: trouxe comigo, dentro das limitações do erário, 
a ajuda do poder público. estipulada em reunião com os gover
nadores dos estados do Nordeste, parlamentares, Contag e 
outras lideranças da sociedade civil. Trata-se, é claro, do míni
mo necessário para sustentar a execução de um plano de emer
gência, capaz de reduzir o sofrimento do povo e de aumentar 
o número de obras duradouras, que, somadas às já existentes, 
possam oferecer melhores condições de vida no futuro. 

Para tanto, encaminhei ao Congresso Nacional medida 
provisória abrindo crédito no valor de quatro trilhões e sete
centos e onze bilhões de cruzeiros. Desses recursos Bahia __ 
e Ceará receberão 18% cada um; 16,33% irão-para Pernam
buco; a Para1ba terá 12,33% do total; o Piauí receberá 10,83%; 
o Rio Grande do Norte ficará com 7,5%; O-Maranhão com 
7,8%; Alagoas receberá 4,42%; Sergipe 2,84% e Minas Gerais 
terá 2,67% desse montante. Esse dinheiro será aplicado nos 
estados brasileiros do Nordeste conforme prioridades também 
estabelecidas sob a coordenação dos governadores, com a 
participação de parlamentares, trabalhadores e demais lide
ranças dos Estados e dos Municípios. -

Desejo que a imprensa e toda a sociedade brasileira acom
panhem passo a passo este trabalho e façam justiça a essa 
medida que tomo, movido pela responsabilidade que tenho 
para com o bem-estar do nosso povo. -

As dificuldades do País são grandes, repito, mas como 
Presidente da República não poderia ficar alheio à calamidade 
gerada por uma das maiores secas das últimas décadas. A 
Nação inteira aptóva, não tenho dúvidas, essa minha conduta. 

Venho, como chefe da Nação, cumprir a minha obrigação 
para com uma parcela do nosso povo, submetido à inclemência 
da natureza. Venho, sobretudo, oferecer os meios mínimos 
para que o Nordeste possa atravessar esse período tão difícil 
de sua vida. 

Mas não vim com a disposição de quem vai tomar medidas 
heróicas ou pronunciar frases de efeito demagógico. Nem uma 
coisa nem outra servem para resolver o problema daqueles 
qtie, aqui, mais sofrem do que-vivem. 

Também não trago os olhos piedosos dos que chegam 
· para ofei-ecer Um adjutório a quem pede tão pouco. Seria 
escarnecer do sofrimento já atroz de uma gente lutadora e 
forte. -

Por isso~ fiz questão absoluta -e para tanto contei com 
o auxilio dos governadores aqui presentes- de que não fizés-. 
semos uma mera doação de recursos aos atingidos por esse 
fenómeno, que há tanto tempo castiga a população desta re
gião. Pedi a Suas Excelências que ajudasse-m a organizar úm 
programa em que, com a participação de todos, pudéssemos 
iniciar um trabalho de resultados duradouros. 

Sei que o meu governo não resolverá em definitivo as 
dificuldades cíclicas causadas pelas estiagens. Mas tenho a 
certeza de que nele não estaremos contribuindo para a manu
tenção do que se convencionou ch~m,ar ç:le ''indústria da seca''. 

Mais do que isso, é m-eu desejo que estejamos aqui, hoje, 
dando mais um passo na busca de soluções permanentes, que 
ofereçam ao povo do Nordeste aquilo que ele mais quer: 
a possibilidade, com o seu trabalho, de conquistar uma vida 
digna para si e para seus fllhos_. 

Essas são, portanto, as idéias que nortearam a concepção 
do programa das frentes produtivas de trabalho. Com a cola
boração de todas as partes envolvidas, iniciaremos, agora, 
obras de Caráter perene que possam trazer melhores condições 
de v~ª e de trabalho a esta re~ã_o do ~aís. 

Além do programa que estamos lançando hoje, idéias 
e soluções não faltam e algumas são até muito antigas. O 
primeiro projeto de irrigação para a regiâo data de 1911 e 
foi apresentado ao Congresso Nacional pelo senador potiguar 
Elói de Souza. O Programa de fortalecimento da infra-es
trutura hídrica do Nordeste, elaborado sob a coordenação 
da Sudene, mais atual, aí está, pronto para ser implementado. 

Ao me re{erir à Sudene, não posso deixar de lembrar 
-a figura do grande brasileiro que foi o saudoso presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira-, seu criador. Sua decisão, 
apoiada no trabalho talentoso de Celso Furtado, foi tomada 
em 1960 e fazia parte de um projeto ambicioso para a região 
norQ_~ste do pa.fs. Manifestava, com isso, o reconhecimento 
político das dificuldades vividas nesta parte do Brasil e o desejo 
de mudar essa dura realidade. 

Juscelino acreditou na viabilidade do Nordeste. Dados 
significativos atestam sua antevisão. Antes da Sudene o País 
crescia a 6,1%, enquanto o Nordeste seguia na marca dos 
3,5%. Na década seguinte, com a Sudene em pleno funciona
mento, enquanto o Brasil cresceu a 8,6%, o Nordeste já alcan
çava os 8,7% regístrando, portanto, taxa superior à do cresci
mento nacional. Nesse mesmo período, enquanto o Brasil 
expandia o seu PIB em 1,5%, o Nordeste o superava, atingin
do os 4%. Dos anos_ 60 aos anos 90, o Brasil e o Nordeste 
se desenvolveram a uma taxa média de 5,4%. 

Decisões governamentais destes últimos quinze anos re
duziram para 18% do que já foram no passado os incentivos 
da Sudene. Era o início do desprestígio a um órgão tão bem 
sucedido. Claro que a autarquia não podia continuar pres
tando os mesmos serviços, com os mesmos resultados positivos 
que obtivera no passado. 

- No que tange ao problema da seca, não faltarão ao Go
verno Federal vontade política e nem empenho para o trabalho 
necessário. O que não podemos mais aceitar é que, a cada 
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vez a seca se apresente, se insista ein enfrentar o problema 
com soluções paliativas, que só- fáZem perpetuar a miséria 
do povo. 

Nesse sentido, a Comissão Nacional do programa das 
frentes produtivas de trabalho deverá apresentar, em sessenta 
dias, a agenda para o Nordeste, que submeterei ao exame 
do Congresso Nacional. Com isso, estaremos transfoimando 
a integração socioec_onómica da região em açáo qe caráter 
permanente. _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ 

A escolha do_ Piauí para ·a lançamento deste programa 
de emergência - que espero seja o último - não foi casual. 
ESte é um dos estados mais atingidos pela estiagem e acredito 
que é por aqui que devemos iniciar não só este trabalho, 
mas, também, dar os primeiros passos na direção de mudança 
definitiva e radical nos rumos da vida do Nordeste. 

Não podemos perder estara oportunidade histórica para 
dar partida a um processo que há muito deveria ter sido inicia
do. Há mais de oitenta anos o Governo criou a primeira 
comissão incumbida de tratar do-pi'oblema da seca. No entan
to, ela continua aí, a trazer sofrimento e atraso. Não podemos 
nos permitir a repetição de fracassos que vêm condenando 
o povo nordçstino à sede, à fome e à miséria. Sei que não 
podemos acabar com as estiagens, mas podemos, coro certeza, 
criar mecanismos próprios pãra com elas conviver, proporcio
nando melhores dias para a gente desta região. 

Os nordestinos são uma grande parcela da população 
brasileira e o seu trabalho e o seu vigor se refletem por todo 
o País. O que o PreSidente da Repúblcia deseja e espera 
ver, ainda em futuro que, Deus permita, não esteja longe, 
é o Nordeste crescer, desenvolver-St{ e transformar-se em uma
região prósperã, com o -seu povo liberto da inclemência do 
fenómeno secular da seca. _ . . 

Para isso, devemos lutar pela integração nacional e para 
dar fim às desigualdades que não existem apenas entre os 
Estados do Norte, do Nordeste e do Sul, mas no interior 
de cada uma das regiões do País. Essas desigualdades, que 
podem ter origem nas condições de solo e clima, acentuam-se 
na perversa distribuição de renda. 

A minha mensagem é de fé e de esperança, acredito 
no Nordeste e no povo nordestino, que tem um passado inteiro 
de lutas em defesa da integridade do territóirio nacional. Não 
posso me esquecer de que a descoberta do Brasil se deu no 
Nordeste, como não me esqueço de que foram os nordestinos 
que bravamente rechaçaram as invasões estrangeiras e inicia
ram as lutas pela independência, criaõdo, inclusive, a primeira 
república brasileira independente em Pernambuco. 

Euclides ~a Cunha registrou, Com muita -piopriedade, 
que o sertaneJo é, antes de tudo, um forte. Exemplos da 
força moral do nordestino a História registr6u, entre outros, 
os de Frei Caneca e de Delmiro Gouveia. A cada seca que 
se repete, surgem milhões de heróis nordestinos anónimos, 
exatamente aqueles que a ela sobrevivem. 

O Presidente da República quer dizer ao Brasil, desde 
o Piauí: o Nordeste é muito mais do que a seca e a miséria. 
Prova disso é que, apesar das intempéries,-se,TpóVõ_C_Oriseguiu 
colocá-lo em posição de destaque em vários setores da vida 
económica e social do Pafs. 

Desejo, antes de encerrar, congratular-me com os gover
nadores, com o Ministro Alexandre Costa, com o Líder do 
Governo na Câmara, Deputado Roberto Freire, bem como 
com os demais parlamentares, autoridades e trabalhadores 
que têm contribuído com o meu governo, na busca de soluções 

para este grave problema nacional. Agradeço, também, a aco
lhida que recebo_ do Gove-rnador Fr_eítas Neto e do seu povo 
nesta estada em Teresina. . - -- -----

Por último, renovo mfnha ccinfiari"ça em que,· júiltos; OOns
trufremos dias melhores para o Nordeste e para o Brasil. 
Lado a lado, haveremos de fazer com que a obra imortal 
de Graciliano Ramos, "Vidas Secas", venha a se transformar 
apenas em registro de um tempo que passou. 

Muito obrigado. 

DISCURSO PROFERIDO PELOEXCELEN
TISSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO 
DO PIAUÍ, DR. ANTÓNIO DE ALMENDRA FREI
TAS NETO, POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO 
DO PROGRAMA DE FRENTES PRODUTORAS 
DE TRABALHO. 

Senhor Presidente da República, 
Registro, com imensa satisfação, embora desejasse que 

o fato pudesse ter sido ocasionado por outra circunstância, 
o orgulho de receber a honrosa visita- de V. Ex~ e sua comitiva, 
abrilhantada, ainda mais, pelas presenças desvanecedoras dos 

-senhores Govàii3.dores de Estados. 
Tenho a mais absoluta convicção de que o Estado do 

Piauí, ao ser escolhido para receber V. Ex• e aqui ser lançado 
o Programa de Frentes Produtoras de Trabalho para amainar 
os problemas da seca que castiga- todo o Nordeste, o foi sobre
tudo porque aqui está espelhada, com muita nitidez, a real 
situação de pobreza e sofrimento que caracteriza essa parte 
-do Brasil, fato- que atinge proporções ãlã.ffuántes _quando a 
Região é atirigida pelo perverso fenômeno cíclico da _seca. 

Infelizmente, senhor Presidente, os brasileiros geralmen-
. -fe só têm se Tembr-ado da -RegiãO eni _momentos agônicos 

como o que ora estamos· vivendo. MaS neste instante, com 
Vossa Excelência, a expectativa é de _mudança. desta realidade. 
Aqui se registram os piores índices_ do País em analfabetismo, 
saneamento básico, concentração de rendaJ mortalidade in
fantil e expect-ativa de vida. Fató -sócio-ec-ohônilc<>" desse qui
late se já tivesse havid_o_, realmente, decisão polftica, há muito 

·já teria sido eliminado do nóSsO-colidiano. 
Apesar de se apresentar com todos esses índices negati

vos, posso afirmar sem medo de_ erra( que o Nordeste é viável 
sim. Necessita, apenas, de uma política qti.e priorize a Região 
e a integre a um projeto nacional de desenvolvimento. 

Com efeito, -é importante o registro ode que entre 1965 
e 1985, enquanto 36 países classificados de baixa renda pelo 
Banco Mundial tiveram crescimento anuãl de renda ''per capi
ta" de 2,9%, o Nordeste se expandiu a taxas médias anuais 
superiores a 4,5%. Teima em resistir, entretanto. o descom
passo entre o crescimento estatístico e o baixO desenvolvi
. menta social. 

Há uma enorme distância a separar o Nordeste do restan
te do País. Este fosso cruel e_ injusto prec-isa de ser eliminado 
e não deve se aprofunOar mais, porque- já com limites que 
podem colocar em risco a unidade nacionaL 

A equação dos problemas nordestinos já foffeita há mais 
de 30 anos: se lhe fosse posstvel alcançar um crescimento 
superior em 40% à média nacional, estaria igualado às Regiões 
desenvolvidas do País em aproximadamente 30 anos. Entre
tanto, se apenas medidas forem tomadas para que o cresci
mento seja igual ao do restante do País, essa equiparação 
económica só haverá de acontecer. daqui a 240 anOs. 
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É inquestionável, portanto, que medidas urgentes e defi
nitivas sefam adotadas para que o modelo económico brasi
leiro possa sofrer mOdificações, ínSeiindo-se o Nordeste em 
projeto nacional, cujas ações sejam eficientes·; o bastante, 
para-eliminar o sOfrimento de milhões de famílias nordestinas, 
vivendo hoje em condições miserávC1~Ç3baixo do limite da 
pobreza. 

"Passam-se um, dois, seis meses Veilturosos, deri
vados da exuberância da terra, até que surdamente, 
imperceptiVelmente, num ritmo maldito, se despe
guem, a pouco e pouco, e caiam, as folhas e as flores, 
e a seca se des_enhe outra vez nas ramagens· mo~tas 
das árvores de.cíduas." 

Com esta extraordinária descrição, -o admirável Euclides 
da Cunha fez menção ao fenómeno da seca e, com a certeza 
que todos os presentes têm, prenunciou tratar-se de aconteci
mento cíclico, indiscutível, que tanto prejuízo tem causada 
a este torrão brasileiro, contribuindo para aumentar, mais 
aind~ a distância social que o separa do restante do País. 

b a seca, senhor_ ~residente, a perversa seca, um dos 
maiores problemas do Nordeste, seu inüiiigo público maior, 
comparável nacionalmente à fome e à inflação. Difícil de ser 
enfrentada, pois tal qual o animal, que escamotea num mime
tismo para ·escapar do algoz, a seca chega, às vezes, sorrareira
mente, escd~dendo-se até por detrás do vicejante verde que 
V. Ex• deve; ter percebido_ em nossas paragens. 

Mas ela está aqui presente. Ameaçadora, torturante,.es
faimada e cruel. E vem, ora, infligindo sol abrasador, que 
nasce e se põe, e torna ao lugar de onde partiu e retoma 

, ~m luzeiro que a tudo calcina; ou então1 apresenta-se, como 
agora,__ sob. verde manto como a querer encobrir, embora por 
pouco_ tempo, a hecatombe que por certo causará. 

Alastrada em todo o Nordeste, a se_ca, como disse, apre
senta~se este ano, corno de outras vezes, pela característica 
da má distribuição Ou da total falta de chuvas. Tomando o 
meu Estado como referência, onde o período chuvoso começa 
mais cedo em relaçao aos demais Estados-do Nordes_te, verifi
ca-se que -as ·chuvas con-centraram-se em determinados perío~ 
dos de tempo, com grandes intervalos secos entre eles, supe
rando espaços de 20-30 dias, considerados críticos para o 
ecossistema da Região. 

O povo nordestírio- e seus governaótes não ·querem mais 
ser partícipes de me-didas paliativas. Submetidos aos ditames 
da natureza, não se deseja combatê~la~ mas conviver com 
ela, harmoniosamente, retira-ndo do meio as condições de 
sobrevivência que a própria natureza oferece. Para_ tinto é 
imperioso que se adote programa cuja 1fuJ>Iementação possa 
apresentar, no futuro, resultados que apontem a solução defi~ 
nitiva do flagelo da seca. 

Não resta nenhuma dúvida para todos os que aqui estão, 
senhor Presidente, que a significativa presença de Vossa Exce
lência nesta Região apresenta-se comO Uin fato memorável, 
que renova esperanças. Sou testemunha da sua sensibilidade 
para com os problemas sociais da Nação. Todos_ os Governa
dores aqui presentes tive.i'am a oportunidade de perceber seu 
interesse em encontrar caminhos que pudessem ser seguidos 
e, a partir daí, se conseguisse bons e definitivOs resultados 
para o problema da seca. 

Não se deseja usar a retórica da pObreza para captar 
recursos. Não se quer ser acusado de industriar a seca para 
dçla se beneficiar. Não. O Nordeste deseja, e tem certeza 
de que conta com o apoio do Governo ·de V. Ex~, Senhor 

Presidente, a implementaçãodas de medidas de longo prazo, 
de convivência com o fenômeno. 

Afigura~se inquestionável que, para se atingir o que V. 
Ex• deseja, será necessário, em primeirO plano, o fortaleci
mento de instituições que desenvolvem ações de fomento na 
Região, como é o caso da Sudene e do DNOCS. Aquela 
tem que voltar a exercer o papel para o qual, pelas mãos 
do extraordinário e inesquecível homem público - conter
iãiieO de V. EX~- Juscelino Kubitschek, foi criada, precisando, 
PoiS; ser fOrtalecida para poder combater oS desníveis regia~ 
nais e inter-regionai"s. Constituída sob a feliz inspiração do 
notável mineiro, agora, com certeza, resgatará seu impôrtã:nte 

-e ineStimável papel pelas mãos de V. Ex•, outro mineiro de 
-escoL - -

O DNOCS, de igual modo, há que receber do seu Go, 
vemo o apoio de que necessita, a fím de que possa~ também, 
abrangentemente, estender suas ações, tão fundamentais, pa
ra a definitiva solução do drama causado pela seca. 

O Fundo Constitucional do Nordeste, relevante conquista 
da Região, instrumento que deve ser utilizãdo para fortale
cê~la, também, necessita de ser modificado, através da elimi
nação dos entraves burocráticos· e da redução das altas taxas 
de juros, que desvirtuam o seu objetivo, e assim tornar-se 
acessível aos pequenos e médios produtores, hoje queixosos__ 
de não poderem se beneficiar-se dos recursos administrados 
pelo BNB. 

É importante, outrossirri, priOrizar a liberação· de verbas 
orçamentárias destinadas a obras voltadas para o fortaleci~ 
mento da estrutura produtiva do Nordeste, tornando esse flu
xo de liberação representativo e permanente. 

As- sugestões- aqui apresentadas, senhor Presidente, são 
com a intenção de colaborar na formulação do seu plano 
de combate à pobreza da Regiãao, que Vossa Excelêricia deno
minou de agenda para o Nordeste. 

Senhor Presidente, 
O Brasil tem sido obrigado a se submeter a momentos 

extremamentes difíceis. A força de seu_ povo, uma boa dose 
de otimismo e a fé no futuro têm- ajudado, se não a supe
rar ,pelo menos a conviver heroicamente com os- problema. 

To do o povo brasileiro tem consciência dos graves proble
mas que Vossa Excelência encontrou ao assumir os destinos 
da Nação, abalada p-or um traumatisino generalizado. O povo 
também sabe de suas boas intenções e de sua obstinada vonta
de de mudar a feição sócio-econômic"ó do País. 

O momento, portanto, grave, reclama a união de todos 
- em torno de Vossa Excelência para, numa verdadeira corrente 
de boa vontade, poder o Brasil seguir em frente recuperar 
o tempo desperdiçado. É indispensável acordar o País; levan
tar a cabeça, ir em busca do seu destino, reacender o sorriso 
da esperança. O Governo de V. Ex~· precisa que seja-transfor
mada em realidade a vontade política de união nacional. 

Finalmente, pedindo permissão aos Governadores dos 
demais Estados, e com o beneplácito dos colegas da Paraíba 

- e Rio Grande do Norte, quero aproveitar a oportunidade 
para pedir a Vossa Excelência, senhor Presidente, sua inter
cessão no processo de reabertura dos Bancos estaduais desses 
três Estados, fechados há mais de dois anos. 

Todas as providências eXigidas pelo Governo Federal e 
especialmente pelo Banco-Central do Brasil, foram atendidas. 
Mesmo assim. permanece encalacrada nos desvãos da buro
cracia e da má vontade de_ alguns técnicos, a decisão de.suspen
der o processo de liquidação extrajudicial a que se encontram 
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submetidos e que significativOs prejuízos têm causados à eco-
nomia dos Estados. ' . __ 

Precisamos de ter o nosso caixa. Não podemos abrir mão 
disso~ ·parque imprescin-dível na adminíStração dos_ recursos 
públicos. São apenas cincO agências, em cada Estado, configu- ~ 
rando urna estrutura leve, enxuta e que nenhum esforço excep
cional exigirá, sequer de novos recursos financeiros.- -

Porque não tem o Banco, o Estado do Piauí, a exemplo 
dos outros dois, perde, mensalmente, cerca de Cr$ 25 bilhões, 
quantia 3 vezes suficitmtC ao: pagamento dos custos adminis- . 
trativos do novo-modelo de Banco estadual que se quer im- · 
plantar. 

Centenas de pais de famílias são vítimas da eXpectativa 
e da angústia; falta apenas uma decisão política que V. Er", 
mercê da sua sensibilidade, haverá de adotar. 

Em nome de todos os Governadores aqui presentes, no 
meu próprio e no de todos os piauienses, agradeço a honrosa 
presença tie V. Ex• e de toda a comitiva. O Brasil haverá 
encontrar, pelas suas mãos, os caminhos do desenvolvimento. 
Muito-obrigado. 

ITAMAR LIBERA RECURSOS E 
PROMETE AJUDAR O NORDESTE 

O Estado, sábado, 3 de abril de 1993 
Manoel Messias 

O-Presidente Itamar Franco prometeu, ontem, ao insta~ 
lar, em Teresina, a Comis-SâO Nacional do Programa das Fren
tes Produtivas de Trabalho que visa dar assistência às vítimas 
da seca no N ardeste, que vai adotar medidas efetivas para 
permitir que a região conviva com o drama da falta de chuvas. 
Isto ocorrerá, segundo ele, através do plano denominado 
"Nordeste", que transformará a integraÇãO sócio-económica 
da região em ação de caráter permanente. 

Itamar chegou a Teresina com quase· 30 minutos de ante
cedência em relação ao horário previsto ila ptogra-maçãcYdivul
gada à imprensa. Após Ser reCebido no aeroporto de Teresina 
pelo Governador Freitas Neto e outros governadores que já 
se encontravam no Piauí, ele se deslocou para o Rio Poty 
Hotel, onde teve várias reuniões, inclusive ouviu reivindi-
cações de lideranças sindicais do Estado. . 

Ao meio-dia, o Presidente se deslocou ·para o auditório 
do Centro de Convenções, onde se verificou a assinatura dos 
convênios com os estados para implantação do Programa de 
Frentes Produtivas de Trabalho. Estavam presentes tódos os 
governadores nordestinos, mais o de Minas Gerais, Hélio Gar
cia, os Ministros da Justiça, Maurício Corrêa, da Integração 
Regional, Alexandre Costa, e das Comunicações, Senador 
Hugo Napoleão, e o Presidente do Congresso Nacional, Sena
dor Humberto Lucena. 

Vontade política- Em relação ao problema da seca, Ita
mar afirmou no discurso que fez após Ouvir ó pronunciamento 
do Governador Freitas, que "não faltarão ao Governo Federal 
vontade política e nem empenho para o trabalho necessário, 
o que não podemos mais aceitar é que, a cada vez que a 
seca se apresente, se insista em enfrentar o problema com 
soluções paliativas, que só fazem perpetUar a miséria do po-. 
vo". 

O Presidente disse que "neste sentido, a Comissão Nacio~ 
nal do Programa das Frentes Produtivas de Trabalho deverá 
apresentar, em sessenta dias, a agenda para o Nordésie, que 
submeterei ao exame do Congresso Nacional". 

Piauí -Sobre a escolha do Piauí para o lançamento do 
programa de emergência, que- ele espera que seja o último~ 
Itamar explicou que não foi casual. "Este é um dos estados 
mais atingidos pela estiagem e acredito que é por aqui que 
devemos iniciar não só este trabalho, mas, também, dar os 
primeiros passos na direção de uma mudança definitiva e radi
cal nos rumos da vida do Nordeste". 

Assinalou o Presidente que sabe que "não podemos aca
bar com as estiagens, mas podemos, com certeza, criar meca~ 
nismos próprios para com elas conviver, proporcionando me
lhores dias para a gente desta região". Ele adiantou que "deve~ 
mos lutar pela integração nacional ~ para dar fim àS desigual~ 
dades que não existem apenas entre os estados do Norte, 
do Nordeste e do Sul, mas no interior de cada uma das regiões 
do País". 

Antes de concluir o seu pronunciamento, Itamar revelou 
que havia acabado de receber um fax do MinistrO da Fazenda, 
Eliseu Resende, informando que haviam sido transferidos pa~ 
ra o Ministério da Integração Regional recursos da ordem 
de Cr$1 ,3 trilhão correspondente a primeira parcela dos mais 
de Cr$4 trilhões que serão aplicados no Nordeste, no Progra
ma de Frentes Produtivas de Trahalh-o. 

FREITAS PEDE A REABERTURA 
DOBEP 

Ao fazer, ontem, discurso de 20 minutos na solenidade 
de instalação da Comissão Nacional de Frentes Produtivas 
de Trabalho, o Governador Freitas Neto disse que o Nordeste 
é viável, cobrou do Presidente Itamar Franco a adoção de 
medidas efetivas para acabar o drama da seca e fez um pedido 
em seu nome e dos governadores da Paraíba e do Rio Grande 
do Norte para que sejam reabertos os bancos ofíci_ais desses 
estados, que se encontram em liquidação extra-íudicial. 

Após registrar seu orgulho em receber o Presidente, Frei
tas afirmou que o Nordeste "tem os piores indicadores sociais 
e só é lembra-do em "momentos agônicos como o que estamos 
vivendo". Em seguida, ele frisou que a região precisa apenas 
de uma política que lhe assegure prioridade e a integre a 

. u~_ projeto nacional de desenvo~vimento. 

Medidas - De acordo com o governador, é necessário 
que sejam adotadas medidas urgep_tes e definitivas para que 
o modelo económico brasileiro possa sofrer modificações, in
serindo-se o Nordeste em projeto nacional. que tenha ações 
que elimine o sofrimento de milhões de famílias nordestinas, 
que vivem abaixo_do limite de: ~breza. 

- É a seca, Senhor Presidente a perversa seca, um ·dos 
maiores problemas do Nordeste, seu inimigo público maior, 
comparável nacionalmente à fome e à inflação, declarou Frei
tas. assinalando que "o povo nordestino e seus governantes 
não querem mais ser partídpes de medidas paliativas. Subme
tidos aos ditames da natureza, não se deseja combatê-la, mas 
conviver com ela". 

Sensibilidade- Freitas destacou a sensibilidade do Presi
dente da República para com os·. problemas sociais do país 
e pediu o fortalecimento de instituições da região, como a 
Sudene e o Dnocs, além de mudanças no Fundo Constitucional 
do Nordeste para que ele possa se tornar acessível aos peque
nos e ID:édios produtores rurais. 
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O Estado 

GOVERNADORES VÊEM 
BOA VONTADE 

Sábado, 3 de abril de 1993 
Manoel Messias 

A maioria dos governadores nordes_tJn_o_s que participa
ram, em Tercsin1i"~ da instalação da COmissão das Frentes 
Produtivas de Trabalho, disse que os recursos liberados, on
tem, para o combate à seca no Nordeste não _irão resolver 
o problema, mas ressaltaram a boa vontade do Presidente 
Itamar Franco em ajudar a região. -

O governador Antõnip Ca.rlos Magalhães, um dos princi
pais críticos do governo federal, afirmou que Itamar demons
trou que está preocupado com os problemas que enfrentam 
os nordestinos, mas ele adiantou que, até aquele momento, 
a sua posição em relação ao presidente não havia mudado. 

- Esse encontro que teremos com o presidente é muito 
importante dada a situação de emergência da região, mas 
acho que o volume de recursos deveria- ser maior. disse o 
governadot:" do Ma~C}n_~ã~1 Edison Lobão, que terá direito 
a sete por cento do dinh!;!iro liberado para,. o NordeSte: 

O goVernador de Pernambuco, Joaquim FranCiSco~ reco_~ 
nheceu que o preSidente está dando uma ajuda substancial 
à região, enquantO ó gov-ernador do Ceará, Ciro Gomes, assi
nalou que está no morilénto de serem adotadas medidas que 
possam fazer com que os nordestinos tenham condições de 
conviver com a falta_ de chu'!aS. 

Discriminação -0 governador de_Alagoas, Geraldo Bu
lhões, reclamou. que se_u Estado está Sendo discrirriinàdci por 
membros do governo, o que, em sua opinião, não é-do conheci
mento do Presidente da República. Ele adiciritoU cj_ue- Alagoas 
vai réceber menos recursos do que o Piauí. embQra _tenha 
uma população igual. 

-Em Sergipe, nós já estamos desenvolvendo o_ Projeto 
Chapéu de CoUrO, -dando assistência aos flagelados e cons
truindo pequenas obras, como barragens, adutoras e poços 
artesianos, revelou o governador de Sergipe, João Alves. 

Para o govem_a~Or do Rio Grande dq Norte~ José Agri
pino, os re_cursos- liberados por Itamar servírãõ apenas para 
melhorar a situação .que atravessa o Nordeste, "mas, certa
mente, _que não resolverão o problema da seca". 

O governador António Carlos Maga)hães teve um encon
tro com o presidente. No fínal, Itamar afiiffioü C(tie a cOnversa 
foi ariúí.vd e inSpiradora e que os assuntos tratados giraram 
em torno dos interesses nacionais. 

O Dia 

ESCOLHA DO PIAUÍ 
JUSTIFICADA 

Terezina, 3 de abril de 1993 

Ao fazer o lançamento do Programa Nacional das Frentes 
Produtivas de Trabalho, o Presidente Itamar Franco disse 
Qll;e a escolha do Piauí para dar infcio ã _-este programa nã9 
fo1 casual. Destacando que este_ é o Estado mais atingido 
pela estiagem, o presidente afirmou que hão faltarão ao Go
verno Fe.~eral v?ntade política e nem emPenho para o trabalho 
necessá~o ao co.mbate __ a_o_s efeitOS-da seca que castiga o povo 
nordestmo. 

"Vim ver os problemas· de perto, mas não vim apenas 
para ver: trouxe comigo, dentro das limitações do erário, 
a ajuda do poder público, estipulada em reunião com os gover-

--~--------------
nadares dO Nordêste, parlamentares-Contag e outras lideran
ças da sociedade civiL Trata-se do mínimo, é claro. do mínimo 
riecessário p-cira Susteiltar a eXecução de um plano de emergên
cia, capaz de reduzir o sofrimento do povo e de aumentar 
o número de obras duradouras, que, sornadas às já existentes, 
possam oferecer melhores condições de vida no futuro". afir
mou em seu discurso ,o presidente. 

Itamar lembrou ainda qU:e as dificuldades do país são· 
grandes, mas como Presidente da República, enfatizou, não 
poderia ficar alheio à calamidade gerada por uma das maiores 
secas das últimas décadas. "A Nação inteira aprova, não tenho 
dúvidas_, ess_a_ minha conduta. Çomo che(e da Nação venho 
cumprir a minha obrigação para com uma parcela do nosso 
povo, submetido à-inclemência da natureza. Venho, sobre
tudo, oferecer os meios m(nimqs para que o Nordeste possa 
atravessar esse período tão difícil de sua vida", afirmou. 

Segundo o presidente, os recursos de. Cr$ 4 trilhões 11 
bilhões de cruzeiros liberados não vão resolver o problema 
·da seca. Para isso, a União conta com a ajuda dos governa
dores e parlamentares do Nordeste para elaborar um progra
ma em que, com a participação de todos, sejam realizados 
trabalhos de- resUltados duradouros. "Sei que o meu governo 

- não resolverá em definitivo as dificuldades cíclicas causadas 
pela estiagem, mas tenho a certeza de que nele não estaremos 
contribuindo para a manutenção do que se convencionou cha
mar de "indústria da seca", assegurou Itamar. Em seu discurso 
o presidente lembrou ainda o trabalho desenvolvido pela Su
dene, destacando que decisões governamentais destes últimos 
15 anos reduziram para 18 por cento os recursos que anterior
mente eram destinados ao órgão, mas que mesmo assim a 
Sudene continua a prestar assistência, embora sem obter os 
mesmos resultados posifiVOs dó pasSado. 

Fiilalizando, Itamar disse que a sua mensagem aos nordes
tinos e aos piauienses em particular é de Fé e de Esperança, 
enfatizando que acredita no Nordeste e no povo nordestino, 
qUe tem um passado de lutas em defesa da integridade do 
território nacional. "Tenho confiança em que, juntos, cons
truiremos dias inelhores para o Nordeste e para o BrasiL 
Lado ___ a lado haveremos_ de conseguir a integração nacional 
e dar fim às desigualdades e em breve_ veremos o)~·ordeste 
crescer, desenvolver-se e transformar-se em uma região prós
pera, com o seu povo liberto da inclemência do fenómeno 
secular da seca",_ conclu}u. 

ITAMAR LIBERA RECURSOS 
PARA COMBATER A SECA 

O DJa. Terezioa, 3 de abril de 1993 
Cr$1,3 trilhão já está à disposição do Nordeste 

Ao se reunir ontem em Terei:ina com todos os governa
dores do Nordeste o presidente Itamar Franco liberou Cr$ 

· 1,3 trilhão para ajudar os estados enfrentarem os efeitos da 
seca que castiga a região como primeira- parcela da verba 
de 180 milhões de dólares. O ato de assinatura do convênio 
entre o governo federal e os governadores aconteceu às 12h30 
min no CentrO de Convenções. Segundo o próprio Itamar 
Franco o dinheiro destinado aos Estados já está à disposição 
dos governadores para que sejam aplicados imediatamente. 

Itamar desembarcou em Terezina 40 minutos antes do 
horário previsto no programa. 

Ele chegou às 9h50min. Para a reunião 12 governadores 
vieram a Terezina e a maioria foi ao aeroporto pafticipa:r 
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da recepção ao presidente. Após as honras militares, Itamar parcela dos recursos, 18 por cento cada um, equivalente a 
se deslocou até o hotel onde recebc;:u na su.üe presidencial Cr$847 bilhões. - · 
quase todos os-governadores e parlamentares convidados, en- Pernambuco receberá Cr$763,3 bilhões (16,33 porcento), 
tre os quais o da Bahia Antonio Carlos Magalhães, até então a Paraíba Cr$580,8 bilhões (12,33 por cento), o Piauí Cr$510,2 
o principal oposicionista ao seu governo quando ficou acertada bilhões (10,83 por cento), o Rio Grande do Norte Cr$353 3 
uma trégua entre Magalhães e o presidente. bilhões (7,51 por cento), o Maranhão Cr$333,5 bilhões (7,à8 

Depois de passar duas horas no hotel em conversas a por cento), Alago as Cr$208,2 bilhões ( 4,42 por cento), Sergipe 
portas-fechadas com líderes políticos, Itamar Franco se dirigiu Cr$133,7 bilhões (2,84 por c:ento) _e Minas Gerais Cr$125,7 
em um ônibus até o Centro de Convenções onde foi reCepcio- bilhões (2,67 por cento). _Os critérios utílizados para a divisão 
nado na entrada por um cordão formado por crianças cantando dC?S recursos foram baseado_s__na população atingida pela seca 
o Hino do Piauí. .Deix-ou: dc_lado as (ormalidades e passou e nos recursos hídricos existente$_em _cada estado. 
a cumprimentar os estudantes até a entrada do auditório. 
A recepção no Centro de Convenções contrastou-se" com a O SR, PRESIDENTE (Bello Parga)- Senador Lourival 
manifestação de protesto de um grupo de militantes do CCEP. Baptista, a Presidência defere as postulações de V. Ex~ 

Com a chegada das autoridades na mesa -dos trabalhos, Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, 
"d · · · · para uma breve comunicação. o pres1 ente Imciou a solenidade J~ com a--assmatura dos 

convênios com todos os governadores da região anunciando O SR. JUTAHY MAGALIIÁES (PSDB- J3A. Para uma 
o valor total dos recursos e a porcentagem que cada Estado comunicação. Sem revisão do -orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
receberá. A Bahia e Ceará, dos Cr$ 4 trilhões, terão direito Senadores, trago ao conhecimento da Casa, com a finalidade 
a 18% c·ada um; 16,33% irão para Pernambuco; a Paraíba de transcrevê-la nos Anais do Se'n3do,: a carta que o Ministro 
fOi coriteriiplada com 12,33% do total; o Piauí receberá Eliseu Resende _enviou ao Sr. RQb,erto Civita, da revista Veja. 
10,83%; o Rio Graride do Norte ficará com 7,5%; o Maranhão ~ _ No exercício do seu direito de, resposta, o Ministro Eliseu 
com 7 ,08%; A lagoas receberá 4,42%; Sergipe 2,84%; e Minas Re!iende retifica __ v_árias das iilfoiqi~ções cOnstantes de uma 
Gei'ãis com 2,67%. reportagem da. revista, que busc_o'u t~var à op'inião pública 

O Presidente Itamar Franco recebeu ainda na noite de acusações contr,a a dignidade pessoal e a ação adminiStrativa 
quinta-feira, quando estava em São Luiz, fax do Ministro do atual Ministro da Fazenda. 
da Fazenda, Eliseu Resende, comunicando que a primeira Necessáfii:)Se faz, Sr. Presidente, qUe, antes de julgarmos 
parcela dos Cr$ 4 trihõcs, no valor de Cr$1,3 trilhão, já havia os atas dos homens públicos, possamos ter acesso às informa-
sido liberada a fim de que os governadores já pudessem dispor ções dos_ dois__lados da questão. 
e iniciár iinediatamente o trabalho de atendimento da popu- · É nesse sentido, e por acreditar nas_ informações contidas 
lação atingida pela estiagem. Itamar Franco disse antes de .. _na ca~t!i que passo a ler, que a faço incluir nos nossos Anais. 
embarcar de volta para Brasília que se sentia bastante satisfeito · A :càrta é a seguinte, Sr. Presidente, Srs. Seriadóre~: 
com os resultados da reunião afirmando_ que preferia que ''Exm" Sr. 
a solução do problema da seca fosse dada através _de um Roberto Civíta 
programa permanente mas diante das dificuldades. que passa Rev~sta Veja_ Editora Abril 
o país no momento é tudo o que o erário pode oferecer para São Paulo · · · 
aliviar as ·conseqüências que a estiagem provoca na população Prezado Dr. _Roberto Civita, 
causando fome e desespero, Faço considerações, como manda a minha cons-

GOVERNO LIBERA VERBA 
PARA COMBATER A SECA 

Correio Braziliense, 3 de abril de 1993 

Tercsina (PI) - O Presidente Itamar FranCo anuncíou 
ontem a liberação imediata da primeira parcela, no valor de 
Cr$1,3 trilhão, dos recursos destinados ao Programa Emer
gencial de Combate à Seca no No_rdeste. O GOverno investirá 
Cr$4,7 trilhões no programa e os recursos serão aplicados 
na construçãO de ObraS permanentes (barragens, poços artesia
nos, açudes, adutoras, teGJJperação de estradas. escolas e pos
tos de saúde), utilizando a mão-de-obra dos trabalhadores 
rurais atingidos pela seca. 

Em solenidade, ontem, no Centro de Convenções de Te
resina, Itamar Franco instalou oficialmente a Comissão Nacio
nal do Programa de Frentes de Trabalho Produtivas, que serª-_ 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do progra
ma. A ela também caberá a elaboração da "Agenda do Nor
deste"_, um plano de longo prazo para combater e atenuar 
os efeitos da seca na região. 

Na mesma solenidade, o Ministro Alexandre Costa e os 
governadores dos dez estados atingidos pela estiagem assina
ram os convêníos regulá.merita-ndo a aplicação e a distribuição 
dos recursos na região. A Bahia e o Ceará receberão a maior 

ciência e a·re:s-pOnsabilidade-pe-rálife ã naç-ãõ-do cargo 
que atua~mente ocupo. a respefto· da reportagem sobre 

- minha pes'soa nas páginas- 22 e 23 -da revista Veja deste 
início de semana. 

A nlatéria assinala o início éle minha dedicação 
ad trabalho como contínuo de banco aos 14 anos. 

Esses· 50 anos de atividade no setor público e priva~ 
do foram vasculhados de forma impiedosa por um elen
co de repórteres dessa revi$ta_) ~eja na pequena cidade 
de Oliveirá, ao perturbarem a vida tranqüila e modesta 
de minha mãe humilde, de 86 anos, com perguntas 
que a sensibilizaram a ponto de vir logo depois a sofrer 
um derrame cerebral, ~eja na cidade do Rio de Janeiro, 
em incómodas tentativas de conta to com minha esposa, 
minha fi11).a_ e meus netos, seja· ria busca de dados nega
tivos em todos_ os órgãos p~blic_os e empresaS privadas 
onde j~f_t!i_empregado ou atrás de informações tenden
ciosas junto a amigos, correligionários, adversários po
líticos e .. CQlaboraçiores. de minha campanha eleitoral 
de 1982. · 

o resultado _de todã "essa investigação vem trans
crito_ na.,x,eportagem que~ frustrada pela não-identifi
caç_ão d~_9ualquer questão real e relevante que possa 

-fenr minhallonra e mi~l).a moral, resvala em colocações 
maliciosas _e inverídicas que me compete repelir. 
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As críticas dirigem-se primeiramente ·a6j0Vem en
genheiro civil e c_on~trutor, que nas décadas_ de 60 e 
70 dedicou-se ao programa de integração nacional e 
à construção das. estradas de que o Brasil tanto preci
sava, com os returs.os financeiros·. constitucionalmente 
vinculados a esse objetiVo. Ao invés cte-se referir ao· 
título de "Homem do Ano". escolhido em âmbito mun
dial pelo lnternational Road Federation, a ênfase é pe
jorativamente direcionada para o serviço prestado ao 
regime militar, ao conta to com empreiteiros e à cons
trução de obras "faraónicas" çomo a Ponte, Rio-Ni
terói, a Transamazônic"a e a Ferrovia do Aço. 

Cabe aqui; de passagem, _esclarecer que não fui 
o idealizador da Ferrovia do Aço, mas aquele que se 
debruçou exaustivamente no esforço de _racionalizar 
a conclusão do seu trecho prioritário, abandonando 
os investimentos anteriormente programados para os 
trechos menos importántes e para sua onerosa detri~ 
ficação. . 

A construção da Ponte Rio-Niterói correspondeu 
a um gigantes~o .e_sforço para edificação do empreen
dimento em apenas -Cinco anos, com grandes dificul
dades junto a empresas de engenharia, em época em 
que a tecnologi~ nacional era incipiente. Os benefícios 
económicos_ diretos e indiretos da cqnstrução da ponte 
estão claramente de_finidos nos estudos de viabilidade 
elaborados. A propósito, sugiro à revísta: Veja uma 
pesquisa junto às populações do Rio Janeiro e Niterói 
sobre o que seria .daquela região metropolitana se a 
ponte não tivesse sido construída .. 

A Transamazônica fez parte de um -elenco muito 
maior de estradas, financiado pelos recursos à época 
legalmente instituídos para formar o Fundo de Integra
ção Nacional. Como ela, se construíram as rodovias 
Cuiabá-San_tarém, Brasilia-Porto Velho-Rio Branco (a 
Estrada Brasília-Acre, iniciada por Juscelino Kubits
chek), Porto Velho-Manaus e Manaus~Boa Vista, além 
da pavimentação da Belém~Brastlia (criticada por Jânio 
Quadros, em 1961, que a chamou _de "estradas .. das 
onças"). A Trans&mazônica, estra4a_ cJe ~eJTa simple~, 
com nove metros_ de largura, rampas de 10%, raios 
de curvatura d~ menos de 200 metrOS, pontes de madei
ras nativas da região, foi construída _a baixo custo para 
servir como penetração pioneira na' desconhecida e in
cógnita Floresta Amazónica, cujos segredos desper~ 
tavam curiosidade e ambição no mundo inteiro. O pro
pósito era principalmente o de identificar as riquezas 
da região, conquistando-a, para sua integração aó I·. : J 

do País. Hoje, a Amazônia não é _mais desconhecida. 
A afirmação da revista de que _seu custo somou 

US$1,5 bilhão está longe de corresponder à verdade .. 
O DNER poderá comprovar que não ~a~so~ de 115 
desse valor. Isto porque os investimentos tmctats foram_ 
programados para serem menOres, desde que a estrada 
viesse a receber uma conservação :;kdequada e perma~ 
nente. O mal da Transamazónica. é a ausência de sua 
conservação. Para se ter melhor idéia das característic~s 
iniciais da estrada, poderíamos afirmaf que o· Brasil 
constrói umas três ou quatro "Transamazónicas" por 
ano, se somadas às extensões das ~stradas com C3!acte
rísticas semelhantes. 

Aliás devo dizer que o Brasil conStruiU um enorme 
patrimôni~ na infra-estrutura de energia e transportes, 

e ão- iiwéS de se dedicar tempo à crítica de obras do 
passado, deve~se refletir sobre o fato de não se estar 
sabendo conservá-las no presente, deixando deteriorar 
um valioso bem nacional, fincado no chão com pesados 
sacrifícios de muitas gerações. 

- A repOrtagem dedica granqe espaço ao esforço 
de tentar revelar que a minha gestão no DNER, há 
25 anos atrás, teria sido reprovada pelo Tribunal de 
Contas da União, pelo fato de aquela "Corte de Con

-fas'-fhaVer multado, em dois salários mínimos por exer
. cicio, todos. os ''ordenadores_ de despesa" do órgão, 
coletivamente, no exet:cício de 1964 a 1973, em decor
rê.Ocia de irregularidades formais. Não fez referência, 
no entanto, aos documentos que atestam a aprovação 
das contas pelo Tribunal de Contas da União e baixa 
de minha responsabilidade em todos os exercícios que 
dirigi no DNER, o que comprova a lisura e o comporta
mento moral no desempenho da função, embora cópias 
desses documentos tenham sido por mim entregues ao 
repórter dã. -reVista -veja, em Brasfiia, o Sr. Eduardo 
Oinegue, que, aparentei11ehte, com intenções boas e 
lhanas, me entrevistou a respeito. · 

É curioso que essa questão de 25 anos atrás venha 
a ser enfatizada somente hoje, quando se sabe que 
depois disso já tenha exercido tantas outras ativídades 
públicas. Lembro~me, Dr. -Roberto Cività, da visita 
com que, certa vez me honrou em minha residência, 
como Ministro dos Transportes; em Brasília, elogiando 
e aprovando o tra_balho_ que então dese_nv9lvia, sem 
qualquer referência de sua parte e por parte de sua 
revi$ta. à .minha.anterior passagem pelo DNER, sob 
o ângulo pelo qual agora foi destacada. 

A reportagem procura penetrar também em meu 
trabalho no setor privado; mas só destaca a minha pas~ 
sagel)l pela Organização Odebrecht. Aceitei realmente 
o coó.vite daquela Organização para, por algum tempo, 
dirigir sUas atividaqes nos ramos da petroquímica e 
da mineração, que nada tinham a ver com as funções 
por mim até então exercidas no setor público. Mas 
o flz de forma clara e transparente! registrada nas juntas 
comerciais, como pessQ3. que nada tem a temer ou 
a esconder, e .que precisa trabalhar para seu sustento 
e de sua família. Vossa Senhoria 'há de compreender 
que é muito pior quando se aventam situações de pres~ 
tações de serviços inconfessáveis e subalternos, e pior 
ainda é quan-do se sai do Governo e não se necessita _ 
mais trabalhar. 

A propósito das ilações sobre esse _aspecto feitas 
na reportagem, seria mais próprio es-clarecer ao leitor 
sobre a declaração de bens do novo Ministro da Fazen~ 
da, distribuída à imprensa e que não mereceu qualquer 
referência- da reportagem que prOcurou tão~somente 
vasculhar imaginários benefícios pessoais auferidos ao 
longo de 50 anos de trabalho. 

Embora sejam referências e.spaisas, vagas e i:Ião 
fundamentadas no texto da matéria, não posso deixar 
de refutar afirmações da revista: 

1) nunca fui sócio da empresa de projetas chamada 
CRB e não acredito que o enge'nheiro Marzo Sete Tor
res, meu ex-assistente na Escola de Engenharia da 
UFMG, tenha feito a afirmaÇão a ele atribuída; 

2) declaro peremptoriamente não ser verdade que 
a empresa COW AN, inexplicavelmente destacada na 
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reportagem, tenha feito qualquer contribuição fina_n
ceira" a miilha campanha eleitoral de 1982; 

3) é irre~;poriSável e inverídica a afirmação daRe
vista de que só em dois itens foram despendidos US$15 
milhões em minha campanha. Todos os correligionários 
que a acompanharam sabem que foi uma campanha 
gerenciada com rigor pelo próprio candidato e caracte
rizada pelo boa organização. É norrrial que este fato 
positivo da campanha tenha sido apontado pelos adver
sários políticos sob a versão de grandes gastos. Os seus _ 
custos estão registrados no Tribunal Regional Eleitoral 
e, pela natureza tendenciosa da reportagem, não pode
riam, por certo, estarem nela transcritos. 

- pela primeira vez, para interpelar o Ministro Eliseu Resende, 
na ocasião em que aqui se encontrava." Eu lhe disse que assim 
procedi em agradecimento aq que ele havia feito Pelo meu 
Estado, quando fui GOvernadOr. Naquela oportunidade, assi
nalei que o pequenino Sergipe foi o primeiro Estado do Nor
deste que teve sua principal rodovia asfaltada de ponta' a 
ponta, desde a fronteira com-- Alagoas até a- fronteira com 
a Bahia, fora as vicinais. e contou, também, com a construção 
da ponte sobre o rio São Francisco, ligando Propriá a Porto 
Real do Cqlégio. foram_ duas obras _com as quai~ Eliseu Resen
de deixou mar~ada S!J3 atuaçãq ~o Estado çlo Sergipe. V. 
Ex' está de parabéns por ter lido essa carta. Eliseu Resende 
é um homem de bem e merece o res~ito e a consideração 
do povo brasileiro. - -Finalmente desejo destacar um ponto a mais, mali

ciosamente abordado na matéria: o de_ que tería sido 
caixa das _campanhas de Itamar Franco e Aureliano , O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Obrigado a V. Ex\ 
Chaves. Abomino tal afirmação, com toda a minha Senador Lourival Baptista, por dar seu testemunho. 
veemência. Nunca fui caixa de campanha. A colabo- Nós todos estamos lembrados du momento em que_ V. 
ração que prestei aos candidatos Itamar Franco e A_ure-: Ex• chegou à tribuna - foi um moniento de emoção neste 
liano Chaves, nos campos logístiCo e político, eu a exer- - -pTeTiál-io- e feZ O -seu agraaedinêO.to pelO Üabaiho execUtado 
ci na percepção do que achava meJh_or _para Minas e pelo Ministro EliSeu Resende no seu Estado, Sergipe. 
o BrasiL Esses dois homens, cuja formação moral e Sr. Presidente~ Srs. Senadores, o objetivo da minha vinda 
patriotismo são indiscutíveis, ti vetam o meu apoio e ·a esta tribuna foi de trazer um documento, que deve ser lído 
sempre o terão-, pelo que representam como património - por todos aqueles que se interessam em buscar a verdade. 
moral e político que moldam esta Nação, É muito fácil fazer ataque à dignidade alheia, mas é sem-

Refiro-me particularmente ao Presidente Itamar pre necessáriO que se tome conhecimento dos dois lados da 
Franco, por ter-me escolhido, não sem minha relutãn- questão, para que os homens de bem deste País façam o 
cia, para a honrosa função de Ministro de Estado da seu julgamento. 
Fazenda, em momento delicado_ da vida económica do Foi esse foi o objetivO da minha vinda a esta tribuna, 
País. Em Itamar Franco, distingo o homem somente Sr. Presidente._ (Muito beml) - - · · · 
alimentado pela vontade de servir ao PaíS e ao_ seu 
povo sofrid_Q_e_caracterizado por uma conduta de vida 
extraordinariamente austera e digna. 

Peço compreender-me, Dr. Roberto Civita, ao ha
ver tomado uma parcela do sua valioso tempo e descul
par-me pela expressões, algumas vezes desabridas desta 
carta; porque tem ela o objetivó de recolocar as delica
das questões de foro íntiirio que Sempre-instruíram toda 
uma vida de trabalho e sacrifíciOs. 

Estou anexando, por certo desnecessário, por já 
estarem nas mãos dessa revista, cópias de minha decla
ração de Imposto de Renda, as comunicações do 
DNER sobre a aprovação das contas pelo Tribunal 
de Contas da União e meu curriculu_m vitae. 

Solícito a- publicação desta carta em sua revista, 
com a mesma ênfase emprestada à reportagem, permi
tindo-me levar os esclarecimentos nela çontidos ao co
nhecimento das áreas responsáveis deste País. 

Atenciosamente, 
Eliseu Resende." 

O Sr. Lourival Baptista-Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex• com 
prazer, Senador Lourival Baptista. 

O St. Lourival Baptista- Eminente Senador Jutahy Ma
galhães, quero felicitar V. Ex~ pela leitura dessa carta. O 
Ministro Eliseu Resende é um homem de bem. Quero dizer 
a V. Ex• e aos Senadores aqui presentes que somente assomei 
àquel~ Tribuna, ao lado _direito, nestes 22 anos que estamos 
aqui no Senado, uma vez. Sempre me pronunciei deste local, 
onde sentei-me quando aqui cheguei, em 1970. Subi à tribuna, 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra 
ao Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores_, neste fim de sessão, pretendo ser breve. 

. Quero tecer'comentários a· reSpeito de um memorial que 
o Senado da República assinou, a·pedido deste Parlamentar. 
é que teve o apoio· dos 81 Senadores desta Casa. O memorial 
teVe "como objetiVO o apoio de Sua Excelência. o Presidente 
Itamar Franco, à entrada da China Popular e de Formosa 
no GA TI. Tive- Oportunidade de levar esse memorial para 
o Senhor Presidente da República e o Sr. Ministro das Rela-
ções Exteriores: · - ~ 

Com o respaldo desta Casa, o Presidente da República 
deu todo o apoio àquele documento. Assim, o Brasil irá" acom
panhar de perto a luta para a entrada desses ·ctois países no 
GATT.. -

A China Popular, país de grande população, está dando 
ao_mundo um exemplo do seu desenvolvimento e está sendo 
uma espécie de laboratório para acompanharmos de perto 
seu desenvolvimento e termos, também, essa mesma identi
ficação. 

A República da China -também conhecida como For
mosa ou Taiwan - , país menor que a Paraíba, que tem 
hoje a maior reserva cambial do mundo, ao lado da República 
Popular da China se constituirão no país do terceiro rililênio. 

Dentro dessa linha, ep~minhei ao Secretário-Geral do 
Partido Comuriist3 chinês, Sr. Cheng Zimin, que hoje é Presi
dente da China, e- às autoridades governamentais de Taiwan 
a posição do Senado bxasileiro e o apoio que o. Brasil está 
dajdo à entrada desses dois países no GA TI. Tenho certeza 
de que será de grande valia para o estreitamento comercial 
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com o Brasil e o desenvolvimento das duas nações. com refie~ 
xos prinCiPalmente para nós, ·cto Nordeste, que já' estamo_s 
seO.tindO o beneficiO 'dessa ªtitude do Governo brasileiro. Es
tão sendo montadas algU.irias -iitctústríãs..- chinesas no Nordeste 
e, tenho certeza, dentro de um ano ou- dois. teremos muitas 
indústrias chinesas ___;, ta1;1io de Formosa, cotno da República 
Popular da China --nãO só no Nordeste como em todo o 
Brasil. 

Peço a transcrição nos Anais do Senado Federal de duas 
cartas que recebi. Uma, do Presidente do Yuan Legislativo 
da República da China, ou seja, do Preside~te do Congresso 
de Formosa, Liu Sung-Pan; outra, do_ Presidente da Asso
ciação de Banqueiros da_ República da China. 

Ler~i alguns trechos das cartas. 
Escreve o Sr. Liu Sung-Pan: 

"Sr. Sen-ador_ Ney Maranhão, gostaria de agrade
cer-lhe pelos gentis comentários sobre minha reeleiÇão· 
con:o Presid~nte do Yuan Legislati~o e pelo seu grande 
apOio à entrada de nosso governo no GA TI. FiZ inen

. ção de sua cart? ·a~ Sr. Frederic_-Chien, Ministro' para 
Assuntos Estrangetros, c aos meus -colegas do Legis-: 
lativo ( ... )A Répública da China de Taiwan estàbele
ceu-se para ser uma potência ecohôrriiCa na -Ásia· e 
está desejosa por assumir suas responsabilidades como 
membro da comunidade internacioital. Esta obrigação 
deve estar acima _de política e ideologia. D1;1iante o 
processo de nossa negociação com o GA TI, o apoio 
permanente de ~eu governo é de grande importâricia." 

Isso ,si,gnifícá', Sr. Presidente, que vamos Colhér 
bon_s frutps,_·c;·o~ \J apoio do GoVerno brasi!eiro_a essâ 

-pretensão de Forr:nosa. ' -
A segunda carta, ·da qual lerei parte, é do Presidente 

da Associação de BanqUeiros da República da China, uma 
espécie de Banco Central desse país que tem atualmente a 
maior reserva cambial do mundo: 94 bilhões,de dóhtres, Tçmos 
que ter Formosa como·paicéifo, sr: Presid!!ntc. 

. Leio, Sr. Presidente:-

. "Prezado sen~c,\or Ney MaranQ.ão, agradÇÇQ :q1u~t9 
sua carta_ª-miga de 27 de janeirO' último, anexa a qual 
estava a cat;.toi 'r~metida ao Pre~id~ri.tc Itamar Franco, 
devidamente. refei-endada pelOs 81 Senadores, assim 
como seu discurso, feito no dia 19 de janeiro no Con
gresso, em apoio à participação da República da China 
no GATT. 

Estamos profundamente impr-essionados pelo seu 
. alto ideal em promover a unidade e harmonia entre 
os seres humanos e pelo seu grande_conhecimento sobre 
o recente desenvolvimento da República da China e 
do conti'ncnte·chinês. -

· Na esteira das rápidas mudançaS no panOrama eco
nómico, político e- financeiro do mundo, nosso País 
está ativamente envolvido com org-:anizações de coope
ração económica multilateral. SoriloS membros do Con
selho Económico Pacífico Basin; da Conferência de 
CooperaÇão Económica do PacífiCO e do Conselho Eco
nómico da Ásia-Pacífico c estamóS.êumprindo rigorOsa
mente as nossas obrigações e arCaildo com nossas res
ponsabilidades. Pretendemos, agora. assumir nossas 
justas posiçõeS eln 'outro grupo multilateral, o GATI. 
Considerações políticas irrelevantes à parte, as qualifi
caç6es de Taipel pata membro dessa organização são 

inquestionáveis. Nós bendizemos e apreciamos seu 
apoio para que· isso aconteça e esperamos ser aceitos 
em _breve. Nosso papel será :construtivo e proveitoso. 

Agradecemos novamente a sua gentil consideração 
e esperamos ter o prazer de recebê-lo em Taipei:• 

Sr. Presidente, as ações já começaram a frutificar. O 
povo chinês e o brasileiro é que ganham com isso. 

Peço a transcrição das duas cartas dessas autoridades nos 
Anais da Casii, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

~ ~ 

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

Brasfiia, 10 de março de 1993 
Honorável Ney Maranhão, 
Gostaria de agradecer-lhe j)elõs ·gentis comentários sobre 

minha reeleição como Presidente do Yuan Legislativo e pelo 
seu grande apoio à entrada de nosso governo no G A TI. Fiz 
menção de __ sua carta com o Sr' Frederic .Chieri, M.inis!r9. para 
AsSuritos Estrangeiros e com meUs colegas do Legislativo. 
Acredito que .todos nó_s apreciamos, não só seu esforço em 
n_o_S __ ~poJ~r, _ritas também o fato de podermos partilhar de 
sua _amizade. - . 

Minha viagem para o Bnisil, ano passado, para participar 
da Eco 93, foi maravilhosa. Foi u'tn evento m"Undiàl histórico. 
Chegou-se ao consenso so.bre assuntos_ que diz~m re~peito 
à população mundial e sobre o meio ambiente. Fiquei lmpres
sionadíssimo com a imensidão-geográfica e riqueza de recursos 
de seu país assim também como com a variedade de suas 
metrópolis. Gostaria. d~ aproveitar a aportunidade para agra~ 
decer-lhe e a sel,lS colegas do Senado e calorosa recepção 
e hospitalidade. . 
· · A República da China de Taiwan estabeleceu-se para 

ser uma potência econômicã na· Ásia, e está desejosa por 
assumir §iuas responsabilidades como membro da comunidade 
internacional. Esta obrigação deve estar acima de po1ítica 
e ideologia. Durante o processo de nossa negociação com 
o GA TI,- ô apoio- permanente- de seu governo é de grande 
importância . 

Espero que a relação entre nossos países seja fortelecida 
e que breve possa encontrá-lo em Tãipei para retribuir suas 
amabilidades. Minhas melhores lembranças. --Liu Sung
Pan, Presidente do Yuan Legislativo da República da China. 

THE PRESIDENTE OF THE LEGisLA TIVE 
YUAN REPUBUC OF CHINA 

Senador Ncy Maranhão 
Senado Federal -~Anexo 11 - Gab, 27 
70160-900 - Brasüia - DF 

March 10, 1993 
Hon. Ney Maranhão, 
I wold like to thank you kind coments on my re-election 

as President of Legislative Yuan, and your strong supprt of 
our government in entering Gatt. I have referred_ your letter 
to Mr. Fredric Chien, Minister of Foreígn Affairs, as well 
as my colleagues in the Legislative Yuan. I believe that not 
only your supportive efforts would be highly appreciated, but 
your friendship be cherished. 

--~ My trip to Brazil last yer to attend the Global Parlia
mentary Earth Summit was wonderful. It was a historical wold 
event. Consensus was- reac_bed on issues whitch affect wold 
populatian and our liing enviroment. I was also impressed 
by the resourcefulness and geographical vastness and varieties 
of your metropolises. I would like to take this opportunity 
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to thank you and your honorable colleagues in the Senate 
for your wann reception and hospitality. 

Brasília, 16-3-93 
Prezado Senador Ney Maranhão, 
Agradeço-lhe muito sua carta amiga do dia 27 de janeiro 

último, anexa a qual estava a carta remetida ao- Presidente 
Itamar Franco, devidamente referendada pelos 81 Senadores, 
assim como seu discurso, feito no dia 19 de janeiro, no Con
gresso, em apoio à participação da República da China no 
Gatt. ~ ~ ~ ~o 

Estamos profundamente inipressiónados -pelo seu alto 
ideal em promover a unidade e harmonia entre os seres huma
nos e pelo seu grande conhecimento sobre o recente desenvol
vimento da República da China e do continente chinês_. 

Na esteira das rápidas mudanças no panorama econômico 
político e financeiro do ,.mundo, nosso país está ativamente 
envolvido com organizações de cooperação econômica multi
lateral. Somos membros do Conselho Económic-o Pacífico Ba
sin, da Conferência- de Cooperação Económica do Pacífico 
e do Conselho Económico Ásia-Pacífico e es-rãfilOircumprindõ 
rigorosamente com nossas obrigações e ateando com nossas 
responsabilidades. Pretendemos, agora, assumir nosSa justa 
posição com outro grupo multilateral- o Gatt. Considerações 
políticaS irrelevantes, à parte, as qualificações de Taipei para 
membro desta organização são inquestio-náveis. Nós bendi
zemos_e apreciamos seu apõio para que 'isto acoilteç3. e espera
mos ser aceitos em breve. Nosso papel será construtivo e 
proveitoso. 

Agradecemos, novamente, sua gentil consideração e es~ 
peram?s ter o prazer de recebê-los em Taipei. 

COrri minhas melhores recomendações. - Y. D. Sheu, 
Presidente da Associação de Banqueiros da República da Chi
na. 

BANKERS ASSOCIATION OF THE REI'UBLIC OF CHI-
NA ~ 

Senador Ney Maranhão 
Senado Federal 
Anexo II - Gab. 27 
70160-900 Brasília- DF 
Brasil 

Dear Senador Maranhão: 

March 16, 1993 

Thank you very much for your friendly leÜer-of January 
27th along with a letter sent to Presidente Thamar Franco 
which was duly countersingned by ali the 81 senhores Senado~ 
res, as well as your speech presented on January 19th at the 
Congress, irt strong-- Support of Republic of China's partici
pating GA TI. 

We are deeply impressed by your lofty ideal in promoting 
hum~being's unity and harmO!IY andyour thorough unders
tandmg of the recent development in the Republic of China 
and mainland China. 

ln the wake of the rapid change in the global politicai, 
~ancial ~nd en~onomic envirorrtent, oür·country is actively 
mvolved m multilateral economic cooperation organizãtions. 
We are a member of Pacific Basin Economic Council, Pacific 
Economic Cooperation Conference and Asia-Pacific Econo- . 
mie Council and we are vigorously fulfilling our obligations 
and responsabilities. We are now intent on assuming our right
ful position with another multilateral grouping, the GATI. 
Irrelevant politicai considerations a si de, Taipei's qualifications 

for membêrship in this organization are unquestioned. We. 
welcome and appreciate your support for our mémbership 
and we do look forward to participating soon. Our role will 
be construtive and helpful. . _ _ _ 

Thank you again for yoU.r kind _concern and hope I may 
have the pleasure of welcoming you here in Taipei. 

With my best personal regards, 
Sincerely yours, Y. S. Sbeu Chair:man. 

President 
Legislative Yuan 
I Chaugshan South Road 
Taipel, Taiwan, R.O~C. 

The Republic of China in Taiwan has established itself 
to be a~ _e_c~:momic power in Asia~ and is willing to pay its 
responst~:nlit_tes as a member of the international community. 
Tins obhgatlon should override politics and ideology. Dt,J.ring 
the process of our negotiation with GA TI, steadfast support 
of your govemment is of great importance. 

I hope that substantive relations between our countries 
will be further strengthened. I look_forward.to meeting you 
in Taipei so as to recipiocate your kindness. My best wishes. 

Sincerely you_rs, _ ~iu Sung~pan ....:...,.. President Le~slative 
Yuan Republic of China. ~ ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Bell;, Parga) - A Pre~idência 
aten?erá ao pedido de V. Ex~, na forma regimental. 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
0 0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT -.SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs,._ Sena_dores, gostaria de tratar de dOís' assuntOs. 

Em primeiro ltigar, quero fazer feferêOcia -a requerimento 
de informações que encaminhei ao Sr. Ministro da Fazenda, 
bem corno à Caixa Económica Federal, solicitando informa
ções relativas à DA T AMEC S/ A-Sistemas e Processamento 
de Dados. 

-- Em reunião realízada no dia 3- de dezembro de 1992 
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro: 
do dia 2 de fevereiro de 1993, o Conselho de Administração 
da Datamec determinou que fosse apresentada, dentro de 
30 dias, proposta qUe, dentie outras providências, contem
plasse a redução do prazo de 180 diaS do número de Centros 
de Processamento de Dados Regionais, mantendo apenas os 
do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte com a conse
qüente extinção das respectivas estruturas administrativas. 

Em face desta sitUação, solidtamos·, no âmbito do Minis
té?o da Fazenda, es~larecimentos, tais como que providência . 
foi adotada pela direção da empresa quanto à redução de 
CPD e extinção das respectivas estruturas administrativas 
qual o destino proposto para as instalações físicas, equipa: 
mentos e recursos humanos de Recife, Salvador, Curitiba 
Distrito Federal e Porto Alegre, se existe projeção do númer~ 
de_ demissões a serem efetuadas em virtude da deliberação 
aClDla referenciada; se existem os recurSos para e"fetuarem 
as rescisões contratUais; se existem estudos da redução de 
custo, participação e-ampliação do mercado como alternativas 
à proposta de extinção das regionais decorrente destas deter
minações e outras questões que_ se tomam importantes para 
avaliar a deliberação do Cons_ellto de Administração da Data
mec. 

Solicito seja ti'ariscrita a íntegra de ambos os requeri
mentos. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, g~staria de registrar, 
nesta oportunidade, a visita da Comissão Teõtónio Vilela, 
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-que trata das questões dos direitos humanos em instituições 
fechadas_- Comiss-áo esta que tem comO Presidente de honra 
o ex-Senador Severo Gomes'- à FEBEM (Fundação Estadual 
do Bem-Estar do Menor). 

Ainda na semana retrasada~ por ocasião do 10" aniversário 
de sua criação-, 'ela concedeu o prêmio- relativo aos direitos 
à cidadania ao Procurador-Geral da República, Aristides Jun
queira. 

Nos últimos treze anos, fiz mais de dez visitas a essa 
institUição e, a -diverSas únidades da Febem, tanto na cidade 
de São Paulo quanto em outras unidades fora do Estado de 
São Paulo. Infelizmente, ~~tem, encontrei uma situação que 
em neiihum momento mostra significatiVo progresSO eri:l rela
ção ao' que_ antes ali vi, seja há doze, há dez, oito, quatro 
ou dois anos. 

Na terça-feira" -da semana passada, ocorreu uma rebelião 
de menores na Unidade Educacional12 da Fundação Estadual 
do Bem-Estar do Menor, no bairro Tatuapé. 

No dia se-guinte, o Presidente da Febem, Joaquim Villaça 
Sotizã. Campos, que_ tinha estado presente, por oCasião da 
rebelião e das medídaS que haviam sido tomadas para contro
lar e, naquela oportuniêlade, seja a secretaria do menor, seja 
a presidência da Febem havia _relatado que cerca de cinco 
menores haviam sido feridos. Todavia, nos resultados de lau
dos médicos, solicitados pela Promototià da InfânCia: e da 
Juventude e realizados por médicos do Instituto Médico Legal, 
constataram-se ferímentOS: em um total de 75 meninos, após 
exames de corpo deli\O realiZados na sexta-feira e no sábado. 

Ontem, acompanhados da Presidente da Comissão Teo
,tônLo. Vilela, MarJ~ J~ê.s aierrenbach, do Dr. João Batista 
. Breda, do Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Menor e, 
também, do Deputado Jamil Murad, do PCdoB, constatamos 
que, de fato, dezenas de menores entre 14 e 17 anos - e 
inclusive alguns rapazes de 18 e 19 anos que ali se encontra
vam, em minoria - demonstravam sinais de espancamentos 
decorrentes de pancadas, muito provavelmente de paus e cas
setetes ou até de barras de ferro. Alguns dos menores estavam 
feridos na cabeça, nos braços, nas c_ostas, mostrando sinais 
eviden~es de que houve ali uma violência que não_ poderia 
ser justificada. . 

Por que razão se teriam -revoltado aqueles menores? 
. Trato deste problema, Sr. Presidente, porque o que se 
passa na Febem é um retrato da difícil situação de famfiias 
pobres por todo o Brasil, de familias que não têm condição 
de sobrevivência. - -- - -

Muitos dos menores, levados à Febem, por terem come
tidos algum crime, eram os que ãli estavam: menores infrato
res. Uns porque cometeram assaltos, outros porque eram sus
peitos de assaltos à mão-armada. Existiam, infelizmente, ado
lescentes com idade entre 14 e 17 anos acusados de já terem 
cometido crime de homicídio. Interessante observar que todos 
eles eram menores provenientes de família de baixfssimo po
der aquisitivo; muitos deles morando nos bairros periféricos 
da cidade de São Paulo, ou em cidades. do interior daquele 
Estado. Esses menores foram levados à vida marginal por 
causa de precaríssimas Condições de vida, decorrentes do agra
vamento _das condições sociais, do empobrecimento, do de
semprego em que vive o povo brasil. :ro. 

O Presidente da Fcn ... ·m que aL. nos recebeu, Joaquim 
Villaça Souza Campos, conlestou a inforMação de que, pelo 
menos, oito menores haviam sofrido fratUras e que estariam 
com seus braços quebrados; porém, de maneira alguma con
testou a violência que pudemos registrar e da qual fomos 

testemunhas pelo depoimento de dezenas de xnenoics, passan
do cela por cela, onde estavam em cada uma delas dois meno-
res. 

De terça-feira da semana passada, até ontem, segunda
feirá, todos os menores visitados- e eram dezenas- ficaram 
tíancafiados, sem sair para tomar sol no pátio. Segundo alguns 
deles compreendiam que ali estivessem presos pOt terem cO
metido alguma falta, algum delito, mas disseram que não 
pOdiam compreender que, além da privaçãO de liberdade, 
estavam ali sujeitos a espancirrientbs por parte dos_ que cuida
vam da sua segurança. 

Solicito aqui, portanto; a atertção do Governador Luiz 
António Fleury Filho para tal estado de coisas. Se não houver 
a· firme determináçâ6 do Governador, da Secretária do Menor, 
em apurar rigorosamente esses fatos, não será surpresa se 
aéontecer outro episódio tão grave quanto aquele que caracte
rizou a morte de 111 detentos na Casa de DeteJ!Ção do Caran
diru. É preciso, pois, que haja a fimfe-âeterminação_ do Go
verno do Estado de São Paulo em providenciar uma ínvesti
gação sobre o espancamento de 75 menores na Febern. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, é fundamental que 
nessas instituições fechadas Se Criein condições para que os 
menores, ainda que infratores, ou menores carentes, possam 
ser educados, possam ser efetivainente recuperadoS e--prepa
rados para uma nova vida em meio à .sociedade. As condições 
que ali observamos unicamente são as que levam novamente 
à revolta, à rebelião, à vontade de -:-se conseguirem, por 
ventura, de lá escapar - novamente voltarem para a vida 
com violência. 

É preciso crer na possibilidade de o ser humaõQ âCredítar 
na vida, nos aspectos positivos da vida, como o amor e a 
generosidade entre os homens.- __ . __ , 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy (PT - SP) 

Requeiro, nos termos dos artigos 50- e -49, inciso 
X, da Constituição Federal, combinados com o artigo 
216 do Regimento Interno sejam, prestadas pelo Minis
tro da Fazenda as seguintes informações, relativas à 
Caixa Econômica Federal: 

1. Possui a Caixa EconómiCa Federal um Plano Diretor 
de informática? Qual dos documentos "A INFORMÁTICA 
NA CEF: MACROA V ALIAÇÃO E RECOMENDA
ÇÕES", da SINFOR, de fevereiro/91, ou "EVOLUÇÃO DA 
INFORMÁTICA CEF- PLANO DE METAS", de autoria 
e data desconhecidas, deve ser considerado o Plano Diretor 
de Informática? -

2. Durante o período em que a INTERBANK, prestou 
serviços de consultaria à CEF, esta consultaria apresentou 
algum Plano Diretor de informática para a CEF? Em caso 
afirmativo, apresentar cópia. , 

3. O documento intitulado "A INFORMATICA NA 
CEF: MACROAV ALIAÇÃO E RECOMENDAÇÚES", da 
SINFOR, recomenda em sua fl. 20 que a CEF assuma todos 
os sistemas voltados para a Caixa, exceção feita ao sistema 
de loterias, que por sua simplicidade operacional já se encontra 
voltado para o usuário final. Pretende com isso a Caixa Econó
mica Federal assumir a responsabilidade por toda a sua área 
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de informática,-processando, desenvolvendo e agindo na auto
moção dos seus serviços? 

4. Qual a atual estrutura do departamento ou setor res.
ponsável pela informática da CEF, discriminando-se inclusive 
o Plano de Carreira específico (PCS), número de profissionais 
enquadrados no Plano· de Carreira, qualificação_ dos profis-
sionais e alocação? . 

5. Quais os sistemas iõteiram.ente· desenvolvidos_ e prQ
cessados pela CEF? Quais ós sistem;ls dest;;:nvolvidos. por _ter
ceiros e assumidos pela CEF? Quais_ as consultarias a serviço 
da CEF para atender os sistemas hoje processados? relacionar 
consultoria/sisteina. . . --

6. No documento intitulado "EVOLUÇÃO I! A .IN
FORMÁTICA CEF-PLANO DE METAS", autoria desco
nhecida, qual a metodologia utilizada pela CEF para identi
ficar os recursos ·humanos,- finanCeiroS e de equipamentos, 
levando-se em conta as diferentes etapas do desenvolvimento 
de cada projeto? Quais os prazOS âe cada etapa? Quajs as 
prioridades de cada projeto? Foram feitas aS:arüi.lises .de.facJos 
para definir- as bases de dados neces~árias para os sistemas 
definidos no documento "EVOLUÇAO DA JNFORMATI
CA CEF....,.. PLANO DE METAS?~' Apresentá-las. 

7. Qual a metodologia para planejaniCnto de capãcidade 
utilizada pela CEF e qual a demanda de memória discO, transa
ções on-UD.e, horas de CPU~ horas de l/0," no pêiíOdo de dois 
anos ';atr.áS,' na atualidade, e qual a previsão para os próximos 
cinco anos? · · · · · · 

8. Qual a configuração dós equipamentoS de graiiae; me
dio e pequeno porte e periféricos da CEF nos seguirites pêfío
dos: dois anOs atrás, na atualidade, e previsão para os próxi.:. 
mos cinco anos? 

9. Considerando que ambos os documentos que tetratatn 
a inforinática da CEF admitem a necessidade urgente de con
tratação de mão-de-obra especializada para a sua área de 
informática, quantos concursoS foram realizados no perfodo 
compreendido entre 1991 e o_ ano em curso para admissão 
de profissionais de informática? Quantos fOram os ã.prõvados 
e qual a especialização proffsSlonal dos admitidos? 

10 .. ConiO se jusitific'a o Plano Dife'tôr de Telecomuni
cações_.da CEF ericoilfrãr-Se paraliSado, coriforme documento 
"EVOf".UÇÃO DA INFORMÁTICA CEF _:PLANO DE 
METAS'.' (fi. 23), enquanto estão em andamento a restrutu
ração da rede de comunicação e da rede de tefonia (tls. 21/22), 
segundou mesmo documento? 

11. Levando-se cm consideração as· denúncias contidas 
no jornal Fenac Notícias de número 68, órgão -irifórmativo 
dos trabalhadores da CEF com tiragem ___ iiaéión31 superior a 
setenta mil exemplares-, dando conta do envolvimento de dire
tores da DATAMEC S/A em atos lesivos à CEF, qual o 
prazo de duração do contrato CEF X DA T AMEC para que 
a empresa de informática fornecesse à CaiXa Econômica Fede
ral equipamentos IBM? Que providências tomou a direção 
da instituição para apurar as denúncias de que a DATAMEC 
adquiriu, sem licitação, equipamentos das empresas IBM e 
GBM/KWI Informática para repassá-los à sua controladora? 
Cópia da fatura apresentada pela DATAMEC S/ A, em maio 
de 1992, no valor equivalente a US$3.000.000,00 (três milhões 
de dólares), referentes a aluguel de equipamentos e· que foi 
süspensa por falta de contrato específico. e que levou a desti
tuição do cargo do chefe da COSJT/Matriz, Bernardo Carva
lho de Araújo? Quais as providências tomadas, pela atual 
direção da CEF, para apurar a responsabilidade da direção 
da DAT AMEC nesse ato? . 

12 .. Nomear a diretoria da, DATAMEC S/ A. no período 
de.ma\Q, junho de 1992. E informa~:;. onde estão ~lo~qas_e~~ali 
pessoaS.na atual estrutura da DATAMEC. ~ , . . . , 

13. Quais as providências tom,adas pela em CEF face 
das denúncias de in:egularidade~ nos contratos e ,pagamentos 
efetuados para as empresas CMA, DATAMEC e INTER
BANK? 

. 14 .. Enviar ·cópia do cOntrato de parcela comercial exiS
tente entre a DATAMEC S/ A e a IBM. 

. 1.5. A empresa DATAMEC SIA necessita de.autorização 
do seu Conselho de. Administração ou ela direção. da CEF 
para,e;elebrar contratos de natureza idêntica ao existente entre 
a empresa de informática e a ffiM? Em casó positivo~ exíst.e 
autorização para a celebração desse contrato? Apre~ent~r. çó-
pias. _ , , - , 

16. A Caixa Econômica Federal continua locando equi-
.. pamentos!BM junto a DATAMEC S/ A? Em caso negativo, 

qual o destino dos, equipamentos devolvidos pela CEF? Qual 
o.toral de equipamentos devolvidos?: Qual P.valor dQ ~luguel 
dos equíparnentos?_Em caso positivo~ ql!ais equipam~ntos lo
cados, valores dos çontratos e prazo~ de locação? 

17. Cópia da dire.triz do Conselho de Administração da 
DAT AMEC S/ Aque determina a em.!'resa ampliar; em50%, 
a sua receita com. recursos oriundo$- de s~rv~ços prestados 
a outros clientes (que não CEF). 

· _ - JustificaçãO 
Em face das graves denúnci!i5 .cimi!4as ~o jqrll~l f~~ae 

N_otícias, n" 68, de agosto de 19_92~ órg_ão informativo da Fede
-raÇão Nacional dos Ec_Onomiários,-na's'eção a InformátiCa com 

. a rllaiéria intitulada "Relatório Comprova os POdefés de CO
minato na CEF', e como desdobram·ento desta gestâo as ·vãri3s 
irre-gularidades em'co'ntratos e pagamentOs, tais comO O con
trato firmado entre a CEF e CMA Consuhoria, Métodos e 
Assessoria Mercantil Ltda. CEF e INTERBANK, CEF e DA
TAMEC SI A, a contratação de-equipamentos intermediados 

· pela DAT AMEC junto as empresas IBM e GBM/KWI Infor
mática, além da decisão do Conselho de Administraçào da 

'DATAMEC S/ A que em reunião re3.1ízada no dia 3 dedezem
. bro de 1992 determinou a extinção de cinco Centro de Proces
same:qto de Dados regionais, nos Estados de Pernambuco, 
Bahia, Distrito' Federal, Paraná e Rio· Grande do 7 Su1. São 
de gran~e importância as iriformações aqui solicitadas, pois 
permitirão ao Senado exercer, em plenitude, suas atribuições 
constitucionais. 

Sala das Sessões. -Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Senador Eduardo 
· Suplicy, V. Ex~ soliCitou a transcriçãO das respostas aos reque

rimentos? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Solicitei apenas a trans
_crição d? conteúdO dos requerimentos, Sr. Pres!~<:ntt:. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -A Presidência de
ferirá o pedido de V. Ex•, nos termos regimentais. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Irapu;~m Costa Júw 
nior. 

o SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB - GO_ 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s. e Srs. 
Senadores,como ávido leitor de jornais e- Coi:n base justamente 
nos direitos do corlsumidor, gostaria que meus fornecedores 
-repórteres, editorialistas e articulistas- o_bserva_ssem duas 
-regras básicas, imjJort3ntísSim3s p-a:ra qUem quér' se-- fD:fo~ar 
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e para isSO lê·. Não as invento. Eu as conh~çi como princípios· 
de ,um dOs mais conCeít\(ados Qrgãos de imprensa do PrimeirO 
Mundo:.· · 

1 - quem reporta um fato deve fazê-lo da maneira mais 
exata e completa compatível com o espaço de que dispõe; 

2- quem opina sobre um fato deve fazê-lo com conheci
mento de causa relati~o _ao fato em_si e. à matéria a qUe 
se refere. __ _ 

No Brasil, os exemPlos doS fatos abOrdados aq arrepio
destes dois Conceito~ são muitos, e tomo um__exemplo recente. 

No dia 4 de março último, o Ministro do-Exército baixou 
porta-fia contendo normas para importação de arma~ _leves 
para uso civil, vale dizer, armas para· defesa, tiro ao alvo, 
coleção !!' .u,so policial civil. 

Foi o bastante para que parte da imprensa tecesse uma 
série de críticas inexatas em seu conteúdo e feitas com total 
descOnhecimento d~ cªç.sa, além de carga erriocional bastante 
grande, como costuma acontecer com qualqu"er aóordagém 
do assunto_da~ _arma~. Não ~e compete defender o Minis~ri;>? 
que para isso dispõe de e~celente assessoria~ mas não, posso 
deixar de emitir opinião,- até por· dever de ofício, cj.epois de 
passar dois anos como Presidente da Çomis~4q que no Senado 

· se ocupa da Defesa Nacional, e de passar muitos oufro~ estu
dando _os problemas de segurança pública e .criminalidade. 

A Portaria n" 103, a que me refiro, nasce da necessidaçlt;: 
de defender, sadiamente_, sem custos pa:r~ _o Estado e sem 
cartorialismos, a indústria nacional. Defendê-la em sua com·.::
petência e na sua capacidade de concorrer; É-xplico-rrie_-. . 

A indústria brasileira de armas leves, principalmente dé 
revólveres e pistolas semi-automáticas, que vem há m,ulto so
frendo os efeitos da rece;s~<lo.in~erna, vol~ou:se para o mercado 
externo. Vem exportando_ porcentagens cada vez maior!!$ de 
sua produção, na medida em que se moderoiza, melhora sua 
qualidade, cria e inova em seus produto&.,As duas_ empresas 
mais_ conhecidas, Taurus e Rossi, conseguiram se impor no 
mercado mundial e hoje exportam, principalmente para os 
Estados Unidos, .ceJ;caAe 9Q% da s1,1a produção. A-Taurus, 
ao que me consta, é a.segunda marca preferida nos Estados 
Unidos, batendo a tradicionalista Smith~' Wesson. , 

Este. desempenho tem incomodado m_uito os CJ)~se~va
dores_ fabricantes estrangeiros, que vêm perdendo _longe a 
corrida da competência e não sabem o qUe- fazer. Mas .desco.
briram um argumento à mão: O Brasil nãq permitia a impor
tação desse artigo que exportava tanto: o armamento leve. 
Pressionaram seu governo (refiro-me aos_ Estados Unidos, 
principalmente) para que retaliasse, proibindo, també_m, 01,1 

sobretaxando, a importação dos artigos brasileiros similares. 
Fiquei sabendo desse crescente movimento por representantes 
estrangeiros das firmas interess_adas e da iminência das medi
das de reciprocidade. 

E o que aconteceria -se houvesse a "retaliação? Com seu 
mercado encolhido para 10% do que é, só restaria às nossas 
indústrias uma reduç~o drástica de sua produção e de seu 
pessóal, ou mesmo fechar as portas. Ou, ainda, aproveitando 
o nome conquistado, mudar as fábricas para o exterior. Nada 
disso interessa ao Brasil. A portaria do Sr. Ministro calou 
a grita lá fora e tranqüilizou noss_os fabri~ntes e aqueles que 
têm seus empregos nesse ramo industrial. Só fez à bem, nin
guém poderá provar o contráriO;_ e o parabenizo por isso. 

Há quem diga que a portaria peritiitírá o aumento de 
armas em poder da população, e é preciso desarmá-la. Isto 
é um sofisma. Se noásãs f4bric-ªs competem em preço e quali
dade lá fora, sem a carga de impostos que grava a importação, 

darão de dez a zero aqui dentro em qualquer produto impor
tado. Não creio em aumento sequer de_ 1 %_ no nún;tçr:o. de 
armas em poder da população por efeito da portaria minis
terial. Além disso, a venda de armas perfeitamente legali
Zadas, sob controle policial, ao cidadão que quer- e- m:ais que 
isso, precisa proteger sua casa, coisa que_ nem sempre a polícia 
pode fazer, não é, já provaram os eStUdos mais sérios feitos 
pelas_ maiores autoridades, fator de aumento, mas de diminui
ção da criminalld.aP~~ É preciso desarmar os bandidos, não 
ós corretos. E quem mais compra armas legalizadas, regis
tradas etc., são os corretos e não os seqüt:;;stradore_s, assaltantes 
e ti-àficantés. ' · ' _ 

Este é, aliás, -um assunto qUe voltarei a discutir aqui.· 
Era o que tinha a dizer, Sr~ Preside:nte. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Bello Parga)- Conceâo a palavra 
ao nobre Senador Marco Maciel., , 

O~SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) ....:.... Sr-. PreSidente, S~ e Srs. -Senadores. 
venho à tribuna na tarde de hoje para, como representante 
de Pernambuco nesta Casa, empréstaYa minha solidariedade 
ao Diário de Pernambuco pelo lançamento da Campanha SOS 
Seca para socorrer dezenas de milhares de pemarnbucanos 
do Agreste e do Sertão, duramente castigados pela longa estia
gem que, desde 1991, vem destruindo a sua incipiente ~nfia-es-
trutura económica e social. _ _ _ _ 
---- Louvável, sob todos os títulos, a iniciativa do Diário de 
Pernambuco, que desde os primeiros triomentos vem contando 
com o apoio da Cruzada de Ação Social, dirigida eficiente
mente- por D. Sílvia CáValcante, esposa do Governador· Joa
quim Francisco, da Sudene, da- Associação Atlética Banco 
do Brasil e de outras entidade~ filaritrópicas, para arrecadar 
recursós destinados a suavizar a dramática situaÇão ein que 
se ericontram os nossos irmãos do Agreste e dó .Sertão em 
cOnseqüência do flagelo das secas. - - · -

Mais do que uma simples campanha filantrópiça, a inicia
tiva do_ tradicional DP, a meu ver, tem um alcance muito 
maio_r, no senti<;lç ~m que preteride fazer ver aos pemarnbu
canos, em particular, e aos nord~stírios, em-gei'ãl~ quê a·seca 
pode e deve ter os seus efe~to5: çQntrolados atrãvés -d'e obras 
de- Caráter permanente, quer no CampO da· infra:-esir}lbir"a so
cial, sobretudo na educação e saúde, quer ng campo 4a infra
estrutura económica ou da chamada_ infra-estrutura física, com 
perenização de rios, armazenamento de água, eletrifi.cação 
rural, construção.de_estrad~s~ inclusjve.vicinais, alénl de incen
tJ.voS. parã. o desenvolvíme_nto das _a_tividader;; ·agropecuáriaS, 
agroindustriais e doS SetQres de serviços .. 

· Na verdade, fazem-se nece_ssárias, com a maio.r_ujgência 
possível, medidas que traduzam concretamente von~de polí
tica para resolver o velho problema nordestino .que, desde 
6 ·século passado, vem desafiando a argúcia, a inteligência 
e a sensibilidade de quantos tenham alguma parcela de respon
sabilidade na administração da coisa pública. 

Diante da desventura de milhões de nordestinos, não 
há e não pode haver resignação possível. Surge, sim, a indig
nação dos que acreditam na capacidade de ação transforma
dora da realidade, que não é somente resultante de puro~ 
.cego e controlável determinismo. 

Concluindo este breve pronunciamento, gostaria: de para
benizar o Diário de Pernambuco pela sua feliz e oportuna 
iniciativa de despertar, junto à opinião pública do nosso Esta
do, a consciência de que, além das açóes emergenciais de 
sempre, se fazem necessárias urgentes medidas que viabilizem 
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a permanência do homem do seÍniRárido em suas terras, estru-
turando-o para o convíViO-produtivo com ~nreca: · · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MARCO MACIEL EM SEU DJSCURSQ:. . . . 

SOS É LANÇADO HOJE 
EM PALÁCIO 

Diário de Pernambuco, 29-3-93 
Donativos já podem ser entregues nos quartéis 

Todas as unidade.s d<i Polícia Mil_itãr- de Pernambuco, 
tanto no Grande RecifC quarito ·na· Interiói, e'starão, _a p3rtir 
de hoje, recebendo_ donativos para a campanha SOS_ Seca, 
lançada na semana pass;19a pelo Diário de Pernambuco para 
ajudar os flagelados da longa estiagem registrada no ES:tã.do. 

O coronel Romero Leite, comandante da .i'MI'E, apro
veitou o fi~al de semana.para manter cootatos com os coman
dantes de batalhões, companhia e pelotões espalhados por 
todos os municípioS pernambucanos. Ele diz que, dependendo 
da PMPE, o éxito da campanha será. total. "A população 
está consciente de que não pode ficar de fora dessa campanha 
idealizada pelo Diário e que logo recebeu_ a ade_s.ã_o de ~adas 
os setores representativos da sociedade". - · - · · ' 

Hoje, às lOh, o coronel Romero Leite, o president~ do 
Clube dos Diretores Lojistas, Geraldo Costa, e o secretário 
da Agricultura, Mendonça Filho, estarão participando de de-. 
bate na Rádio- Clube, no programa de Ribas Neta, quando 
apresentarão as principais propostas da campanha SOS Seca~-

Em seguida, às 12h30mhl;, _j~n~men·t~ CQill o. sup~rinte;n- ' 
dente da Sudene, Cássio C.unlta Lima, secretários de Estado 
e entidades já incorporados à campanha,.participarão, no' Pá
lácio do Campo das Princesas, do lançamento ~ficial da campa
nha, que será coordenada pela presidente da Cruzad~ çle A.ção 
Social, Sílvia Couceiro Cavalcanti. . . _ . 

Ontem o diretor regional da TV Globo, Cléo Nicéas, con
firmou a participação da emissora n_a c:,tmpanha. A partir de 
amanhã, a TV Globo divulgará mensagens, conclamandó a 
população a dar seu apoio às popUla,ções ãtirlgi~'!-S P,éla êStiâ
gem. Já ó diretor do Co!~g_ió _São Be~t~, _bom Héber, que 
também estará no Palácio do Campo da·s Princesas, às 12h30 
min, anunciou que, na qu·arta~feira, todos os'três mil alunos 
do estabelecimento estarão oferecendo donativos_~ _qu:np~nha,. 
uo importante é conscientizar· a tOdos da gravidade da estia~ 
gem. Por isso, a campanha do DIÁRIO surgiu em boa hora 
", elogiou. OUtrOs colégiôs-:- tanto da rede particular quanto 
da oficial- também já_estão se orgariízando para participar 
da campanha. · · 

A presidente da Legião Assistencial do Recife, Geralda 
Farias, também convidada a colaborar com a campanha, irá 
boje ao Palácio do Campo das Princesas. Segundo a presidente 
da LAR, ninguém pode ficar indiferente ao prOblema da estia
gem. "Temos que começar a pensar em uma solução definitiva 
para esse grave problema", alertou. 

Já o diretor do Bandepe, Lourenço Cunha, que igualmente 
irá hoje à solenidade no Palácio do Campo das Princesas. 
salientou que todas as agências do banco, no Estado e no 
Interior, já estão recebendo -doações através. da çonta 
6.000.000-9, e que tem o nõme·da campanha: SOS Seca. Não 
há limite mínimo ou máximo para as doações. "O importante 
é que todos participem, ressaltou Lourenço. 

Também manifestaram-se apoio, ontein, à campanha 
SOS Seca a AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil), 

através do presidente Sérgio Loureiro, e a Associação Nacional 
.<!os Funcionários do Banco do Brasil (Anabb), através_ do dire
tor estadual Felipe Moura. As duas entidades en.vj&T~m_ {ax 
e telegrama a todas as agências do Banco do Brasil no Estado 
de Pernambuco para que se engajem na campanha. "Estamos 
pedindo para que os funcionários do banco_ também busquem 
apoio jurito à população", afirmou Felipe Moura. Hoje, às 
10 horas, as duas entidades irão manifestar formalmente o 
início dos trabalh'os na campanha SOS Seca entregando à 
presidente da Cruzada de Ação Social, Sílvia Couceiro Caval
canti. uma doação simbólica. 

O SR- PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Pedro Teixe.ira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP -DF. Pronuncia o se
guliite diScu-rso.) -OS r. Presidente, sr~ e Srs .. Senadores, a 
estas alturas de seu Govern(), jfi deve o Senhor Presidente 
da República ter percebido que as "aves de rapina", qUe 
beberam o sangu~ generoso de Vargas, estão girando nos 
céus de nossa geoistória, tal como então giravam, desde muito 
antes,Os corvos do mercantilismo europeu, sobre "suas coló
nias", e. sabem bem que o Brasil sempre foi uma delas. 

Na luta desigual, entre o colonizador e o colono, entre 
o Leão do capitalismo perverso e a cabra, 'aquele vai-se agigan
tando, -cada vez mais -, para se ãlimentar da sócia_ing_énua, 
sem nunca matar a sua fome insaciável. 

"País capitalista ... por opção de suas elites Qirigentes, 
o Brasil não aprendeu a domar o capitalismo, segundo os 
interesses nacionaiS", como nos relembra Paulo Martinez, 
em sua magnífica Obra "Multinacionais -Desenvolvimento 
ou exploração?" 

. De repente, ·alguns dos dirigentes do País desfraldam 
a bandeira da luta contra os espoliadores, que há séculos 
nos exploram e sugam o nosso próprio saiigue. U os prosse
guem na batalha, chegando até o holocausto da própria vida, 
e já exaustos, sem_ forças _para ir em frente, na luta, quando 
percebem que o inimigo já adentrou as fileiras dã piópria
tropa, cercando-o, sem possibilidade de furar o cerco, chegam 
até ao suicídio, "deixando a vida, para entrar na História", 

Outros fazem promessas e as repetem, cometem batalhas 
vetbaís- Com o Lobo, que os vai apertando contra a parede, 
até se entregarem, sem luta, para serem comidos. Não saem 
da vida, nem entram na história. Eles não ·sabem, como Geor~ 
ge- Santayana, que ·~quem não olha para o passado tem o 
castigo de vê-lo repetir-se". 

Quase ninguém está entendendo por que o Governo do 
Senhor Presidente Itamar Cautiero Franco, de repente, como 
tantOS outros, através dos tempos, insiste, abertamente, em 
administrar os mesmos remédios, que nunca curaram o doen
te, mas agravaram, ou postergaram indefinidamente a sua 
cura. 

Poucos entendem por que o Presidente Itamar está inSis
tindo nas mesmas teses, p.as-IIíesrrias Qoutrina_s,__gas qtC$mas 

__ idéias, _nas mesmÇt.s leis, que sempre fracassaram, quando, 
no seu passado, deixãra algun-s sin3Is de que sua bandeira 
era bem outra! 

.Por isso confiei; p_oi iSSo esperei pensando que tudo o 
que se dizia devia fázer parte de táticas e estratégias, que 
pudessem servir a uma surpresa final, um remédio forte ade
quado ao câncer' que corrói a nossa ecOnomia. 

Mas, o Ministro Eliseu Resende vem e declara que tudo 
vai ficar como está, dentro da famosa doutrina liberalista, 
sujeito às leis do mercado, que automaticamente controlará 
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os preços. "Nada de choques e pacotes", ou seja, nada de 
se organizar um Sistenia riOriliativo, pára dar combate à subida 
desenfreada de juros, preços,- salários, tarifas, taxas, etc., etc. 

Mas, estranho quanto pareça, ele,- o Ministro que veio 
para debelar a inflação, afirma, que até dezembro, espera-se 
que a inflação não suba, nem desça, pois, "a lei do mercado 
se encarregará de equili~rar os preços; donde, a inflação será 
contida". A "oferta" do Lobo e a "procura" do Cordeiro, 
numa sociedade de irmãos, se encarregarão de solucionar a 
crise. 

A quem aproveita, na sociedade do Lobo com o Cordeiro, 
do Leão com a_ Ovelha, a adoção dos princípios '\:lesse libera
lismo da não intervenção, ·do deixa estar como está para ver 
como é que fica, da lei do mercado, da oferta e da procura? 
A quem aproveita? Há quantas décadas, os últimos Ministros 
do Planejamento e da Fazenda vêm prometendo que a inflação 
vai, necessariamente, baixar, pelo simples automatismo da 
lei do mercado? _ 

Há quanto tempo se ouve que é pecado mortal editar 
pacotes~ fixar juros baixos, congelar preços e Salários, pois, 
"a indexação- total vai dar_ certo, debelando-se a inflação, 
com paciência. pois, ó correto é esperar, até que Ha-Bruxa" 
sozinha se canse? 

"O patriótico é que o povo sofra um pouco, mesmo que 
os "tubarões", banqueiros e grandes empresários ganhem "um 
pouquinho" mais, pois, iSto é bem melhor "para nossa demo
cracia", do que as prátiCã.S iiltervencionistas dó fascismo". 

A quem aproveita esta política absurda dos JUROS AL
TOS, PARA EVITAR O CONSUMISMO, juros altos, que 
sabida, visível, matemática e necesSáiiamente foiçâ.m a alta 
dos preços, sinónimó perfeito de inflação? Há quãrítõ tempo 
estamos ouvindo essa cantilena, que não dá certo, mas, me~mo 
assim, vai sendo repetida e ouvida com a mesma seriedade 
com que se repete e se ouve um dogma de ft! apostólica? 

Há quanto tempo os "economistas" dos governos, muitos 
deles ligados, oü dependentes do ''sistema" comandado por 
nossos credores internacionais, vêm-nos ensínando suas dou
trinas e nos impondo suas_ leis, como remédio infalível para 
debelar a inflação, "causa remota, próxima e eficiente de 
todos os nossos males e de todas as nossas crises"? Há quanto 
tempo? 

É isso o que nos ensinam os bons banqueiros do_ "SISTE
MA" e seus economistas, porque, de "bonzinhos" que são 
querem "nos ajudar", e tanto, que nos emprestam dinheir~ 
a juros módicos, e aí está a dívida externa para nos provar 
sua magnanimidade. __ 

São tão pacientes nossos credores e sua grei, comandada 
pelo Fundo Monetário Internacional, que, quando não pode
mos pagar-lhes sequer os juros do principãl, nos emprestam 
mais dinheiro, naturalmente, pagando-lhes aquelesjurozinhos 
por nós conhecidos!!! Não importa a eles que cresça o principal 
acumulado! 

Eis, aqui, a REALIDADlilUSTÓRICA, MUITAS VE
ZES REPETIDA, DO COLONIALISMO, de que padece
mos hoje, por via d_o Sistema Financeiro, desde nosso desco
brimento pelos portugueses, até o aparecimento do Fundo 
Monetário Internacional, onde o Sistenia começou a agigan
tar-se, para chegar até os dias de hoje, com esse capitalismo 
perverso, com os Oligopólios Transnacionais, que -estão pre
tendendo se sobrepor à soberania das nações, para poderem 
lhes impor suas leis de comércio internãcional, como também 
pretendem e estão impondo a muitas nações as regras internas 

de sua política económica, monetária, industrial, agrícola, de 
preços, de subsídio, etc.; etc. · 

Onde se meteu o Direito Internacional e a soberania 
das nações? Onde se meteram os nossos heróicos estadistas 
para nos defender contra essa aberração histórica? 

Dentro desse quadro, vejo que o Senhor Presidente Ita
mar Franco, digníssimó Presidente da República, anda za~ga
do com os fazedores de inflação, empoleirados em sua gostosa 
liberdade de poder marcar e remarcar preços à sua vontade 
garantidos pela famosa lei da oferta e da procura e da competi: 
tividade. 

Ouvi dizer que Sua Excelência incumbiu um grupo de 
penalistas de estudar, com cuidado redobrado, uni projeto 
de lei para proteger o pobre consumidor, ou seja, mais do 
que 99,09% de nossa população! A verdade é que os banquei
ros e demais componentes do sistema não atingem nem sequer 
o percentual de 0,01 dos que restam!!! 

Parabéns ao Senhor Presidente! Imaginem se ele, de re
pente, e:onseguir passar a_ pensar, preferentemente, nos 
99,09% de nossa população, e conseguir colocar os 0,01% 
no seu devido lugar! 

Essa tarefa digna de ul!l vetdad_eiro estadista é, em parte, 
facílima. Aliás, Sua Excelência já começou a fazê-la, quando 
m·àndou os penalistas estudareni leis severas que protejam 
os consumídores, isto- é, õs 99·,-ol% da população brasileira, 
~ontra o Sistema Financeiro _e os_ Oligopólios cartelizados, 
Isto é, o resto dos 0,01 da populaçao. 

Mas acontece que seu ilustre Ministro da Fazenda e seus 
"técnicos" já andaram falando como vão fazer a coisa: 

"Vamos atuar com medidas ortodoxas. Nada de choques 
-~ pacotes, disse o Ministro Eliseu, que quer dar ênfase ao 
diálogo, o que significa, mineitamente, que "com um pouco 
de "bico" tudo se arranja". 

As "tendências" e práticas dos banqueiros, já co.nhecidas 
dos teólogos e moralistas, - como o pecado de usura-, que 
ofendem a Deus e à Humanidade,_ reduzindo os povos ao 
estado em que estão, esCraviZados pela dívídas e pela fome, 
enquanto os nababos vivem como vivem,- elas, as práticas 
e as tendências dos banqueiros, elas, as monstruosas práticas 
enraizados, há séculos, nos corações usurários dos banqueiros, 
podem, diz o ministro Eliseu, ser res_olvidas com um pouco 
de "bico", no diálogo deles, com o Senhor Ministro. 

O Cristianismo veio ao Mundo para tentar corrigir, com 
o mandamento do amor, as "tendências" inatas do homem 
caído. Ao_s perversos desobedientes das leis divin-ãS, AS PE
NAS DO INFERNO! 

EStudiosos da criminologia, psicanalistas, psicólogos e 
penalistas têm tratado do tema. Pe-nalistas vêm exigindo novos 
tipos de penas diante da sanha dos sócios do SISTEMA. 

O sétimo iiiandamellto da lei de Deus, -NÃO FUR
TAR, tein muito maíor abrangência perante a lei moral, do 
que os "tipos" conhecidos dos Códigos Penais. -

TODA A PROBLEMÁTICA DA INFLAÇÃO, DES
DE OS BANQUEIROS QUE EMPRESTAM DINHEIRO 
A JUROS USURÁRIOS PASSAND.O POR TODOS. OS 
SETORES DA PRODUÇÃO E DO COMÉRCIO: TODOS 
OS QUE "CONCORREM" DE QUALQUER MANEIRA 
PARA COM ELES, NA ORGANIZAÇÃO NORMATIVA 
DO SISTEMA,- OS LEGISLADORES QUE FAZEM AS 
NORMAS E O PRESIDENTE, QUE AS SANCIONA, SÃO 
LADRÕES, PARA A LEI DE DEUS. TODOS OS QUE 
PARTICIPAM DE FORMAS DE EXPLORAÇÃO DO PO
VO PERTENCEM A UMA MÁFIA, QUE PRECISA SER 
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ESTUDADA E REPENSADA PARA SER iMPLANTA
DA ADENTRO DE UMA NOVA ORDEM JURÍDICO
PENAL, COM NOVOS TIPOS,- NOVAS DEFINIÇÕES 
DE CRIMES E NOVAS PENAS. 

Mas o Sr. Ministro Eliseu Resende não pensa assim. Delw 
xa a coisa com ele. 

Convoca banqueiros, empresários e trabalhadores, e diz 
que consertará toda a tendência universal e histórica -dos ban
queiros para a teologia do furto, com o "bico". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, problemas de tamanha 
complexidade, podem ser resolvidos, sem que antes tenha 
sido modificado o SISTEMA PARTIDÁRIO? Sem que antes 
o Governo tenha uma maioria sólida, depois de implantada 
a fidelidade partidária? -Sente-se, de imediato~ qUe não. 

Então, permitam-me que eu termine relembrando-lhes 
que o Senhor Presidente tem pouquíssimo tempo para-gover
nar e tamanhos problemas para resolver. 

Poderia dedicar-se inteiramente ao prOblf:ma transcen
dental de fazer a grande, re:volucionária, -prioritária e neces
sária REFORMA PARTIDÁRIA, que lhe daria o título, em 
nossa históriã., de estadista do século, por ter dado governa
bilidade ao que vier depois do plebiscito! 

Sua Excelência pOderia dar carta branca os senhores mi
nistros e reservaria para si o'título de MJNISTRO DA-RE
FORMA DO SISTEMA PARTIDÁRIO. . .. 

Isso é muito mais importante do que tudo o -mais. Tão 
importante, que eliminaria as -crises do Presidencialismo que 
vêm por aí, pois o certo é que não é o PresidenCialismo o 
grande culpado de nossas crises. É o Sistema Partídário inserto 
nele, que não lhe dá govemabilidade ... São os políticos, as 
cúpulas partidárias, que não o querem mudar. Verão como 
o fOgo revisor dessa campanha plebiscitárias Se apaga"rá, coiit-o 
sempre, após ele! 

Confie o Senhor Presidente, inteiramente, aO Ministro 
Eliseu Resende as coisas de seu Ministério, para ver se ele, 
com essas surradas teorias consegue domar a fera. Eu já me 
incumbi de gritar, daqui desta tribuna, duas vezes, que, antes 
do fim do ano, teremos claros sinais de hipcrinflação. 

Não pertenço à situação, mas só entendo a missão de 
um representante do povo, torcendo para o bem do povo. 
Por isso é que Sua Excelência, o Senhor Presidente da Repú
blica, pode sempre contar comigo no Senado, quando eu achar 
que Sua Excelência está no camínho certo, ou quarido a ques
tão não for fechada no meu Partido. 

Que Deus ilumine ao Senhor Presidente Itamar Cautiero 
Franco, para que ele tenha a coragem de tornar esta decisão: 
Tentar reformar já, sem perda de tempo, o Sistema Partidário. 
É tão gigantesca a obra, que ele terá a consagração dl:). HistOria! 

Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - CÓncedÓ a· palavra 
ao -nobre Senador Valmir Carnpclo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB....: DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr Presidente, Sr~ e Srs.-Séiãdores, 
a economia brasileira voltou a apresentar fracos resultados, 
no ano passado, graças à política recessiva que foi erigida 
como instrumento principal de combate à inflação, nós últimos 
três anos. Com a economia paralisada por diversos fatores, 
neste período, registrou;.se um crescimento negativo de 4% 
do Produto Interno Bruto, em 1990, 1,2% em 1991 e uma 
queda de 0,2 pontos percentuais previstoS para o ano--de 1992 
pelos próprios órgãos técnicos do Governo. 

Ã eCOnomia Sofreu, no ano passado, os reflex~s negati-vos 
da- crise política que se abateu sobre o País, face ao lento 
e complexo processo de impeachment promovido pelo Con
gr~sso contra o Presidente da República, por crime de respon~ 
sã.bílidade. A instabilidade gerada pelas dificuldades políticas 
acentuou a _estagnação económica e agravou a inflação, os 
índices de desemprego e de queda brusca na atividade indus
trial. Só a agricultura e as exportações tiveram desempenho 
razoável, aliviando a situação de penúria do País. 

Surpreendentemente, a reativação do setor de exporta
ções, no final do ano passado, respondeu por um aumento 
da produção em relação ao ano anterior, embora não tenha 
sido suficiente para reverter as tendências de queda no empre
go industrial, que se mantiveram ao longo de todo o ano. 
A insegurança gerada pela morosidade do processo de im
peachment fez com que a economia patinasse em meiQ ~sérias 
difíEuldades, em quase todo o a_!lo passado. Só no último 
tiim~stre de __ 92, em razão das COJ!lemorações de fim de ano, 
registrou-se ligéíra recuperação da atividade industrial, insufi
ciente, no entanto, para alterar o panorama recessivo que 
domina a economia brasileira. 

Assim é que a indústria brasileira fechou o ano de 1992 
sem vislumbrar perspectivas de retornada do QeseTivolvimen~ 
to, pelo menos a curto prazo. A manutenção de altas taxas 
inflacionárias, já praticamente na metade do ano de 1993,cons
titui o_sintoma mais evidente de desorganização da economia, 
na medida em que conserva a insegurança em toda a sociedade 
e desestimula e inibe os investimentos. Porém, há razõe_s para 
realimentarmos nova onda de esperança na recuperação da 
economia nacionaL 

A posse definitiva do Presidente ltamar Franco permitiu 
-ó estabelecimento de diretrizes e _estratégias que produzem 
maior confiança na sociedade. Já se sabe que as ações de 
curto prazo do Governo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
abrangem o controle da inflação,_corno meta prioritária, a 
reforma fiscal, a reforma do sistema financeiro, o equaciona
mento da reforma do setor público e o aprofundamento das 
reformas estruturais. 

_Acredita-se que, com essas providências, o Estado restau
re sua capacidade de regulação macroeconómica. Existe um 
consenso nacional de que o Brasil precisa dar novo impulso 
ao .seu desenvolvimento econô!Jl.ico, venc~r a recessão, que 
o asfixia, sanear a sua economia e fõrtalecer a moeda,-alnpliar 
o. me_rcado interno mediante o aumento do poder aquisitivo 
dã. população e estancar o sucateamento de seu parque produ
tivo, abrindo perspectivas para a incorporação dos rápidos 
avanços tecnológicos que o mundo desenvolvido experimenta. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar das notórias difi
culdades que o País vem enfrentando, nos últimos anos, temos 
obtido avanços significativos no que concerne às reformas 
estruturais- ainda que, em alguns casos, o progresso obtido 
tenha Se reve_lado inferior às expectativas alimentadas. A apro
vação pelo Cong-resso e a sanção presidencial da lei de moder
nização dos portos representam, a curto prazo, a garantia 
de aumento de competitividade dos nossos produtos nos mer
cados mundiais, na medida em que permitirão sensível redu
ção nos custos operacionais do sistema portuário nacional. 

Já _se disse, com razão, que a continuidade do e~forço 
para abrir a economia brasileira a uma maior competição 
internacional obriga as nossas empresas a se ajustarem às 
novas realidades do mercado. A disposição governamental 
de estimular as exportações constitui a opção mais adequada, 
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que ·contribui substancialmente para modernizar os nossos 
processos produtivos. 

As dificuldades macroeconómicas _inibiram o aumento 
das importações, ainda que tenha sido antecipado o crono
grama de reduções tarifárias, o que permitiu, de alguma for~ 
ma, que o setor industrial se estruturasse d_e maneira adequa~ 
da. Estamos certos de que, no ano passado, os nossos empre
sáríos consolidaram a consciência de que uma ênfase especial 
deve ser conferida à melhoria dos níveis de qualidade e compe
titividade. Isso produziu uma série de mudanças no nosso 
parque industrial. Já ninguém contesta que a continuidade 
do processo de modernização é uma opção imperativa para 
os destinos do BrasiL 

Somente assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, será possf~ 
vel promover a retomada do crescimento económico, sem 
o que é inútil qualquer esforço para a superação dos nossos 
graves desequilíbrios sociais e regionaiS. Para que atinjamos 
esse objetivo, não existe outro meio mais seguro e eficaz 
senão reduzindo drasticamente os altos índices Inflacionários, 
a fim de pôr ordem na casa, estabilizando a economia para 
injetar confiança nos agentes cconômicós 'e em toda a socie
dade brasileira. 

A exemplo do que ocorreu no plano nacional, o desem
penho do setor industrial no Distrito F~deral, no último trimes
tre de 1992, foi moderadamente superior aos demais períodos. 
Invariavelmente, para a indústria, a fase do ano que apresenta 
melhor desempenho é o terceiro trimestre, que foi duramente 
prejudicado pelos reflexos da crise política. Os sinais de branda 
recuperação viriam a ocorrer_ no quarto trimestre, repetindo 
fenómeno registrado no plano nacional. 

Tivemos um balanço razoável dos resultados da atividade 
industrial, no ano passado, segundo dados da Federação das 
Indústrias de Brasflia (FIBRA). Embora em patamar conside
rado baixo, o nível de atividade da indústria brasiliense apre
sentou estabilidade, registrando tendência de melhoria na 
maioria dos indicadores pesquisados. Elevou-se significatiVa
mente o percentual de empresas que tiveram aumento na 
produção~ durante o ano, reduzindo-se o das que registraram 
queda. Gráficos comparativos de desenvolvimento do setor 
industrial no DistritO Federal mostram, no 49 trimestre, que 
predominou a estabilidade na maioria das empresas. 

De tal sorte, Sr. Presidente, Srs. SetJ.ãdores, que a utiliza
ção da capacidade instalada passou de cerca de 60% nos últi
mos trimestres de 91 para 68% no mesmo período de 92. 
Em relação às vendas, prevalecia uma inquietante tendência 
de queda. Todavia. tanto no terceiro quanto no quarto trimes
tre tal situação se inverteU, piedominando o percentual de. 
empresas que registraram uma evolução positiva nas suas ven
das. 

No setor do emprego, a tônica foi a da estabilidade. Pou
cas empresas, cerca de 16%, realizaram contratações ou de
missões. Embora enfrentando o conhecido conjunto de dificul
dades com que convivemos, no Brasil, as empresas se esforçam 
para evitar a dispensa de pessoal. A margem de lucro continou 
caindo, mas com taxas gradualmente menores. Tanto os esto
ques como a liquidez permaneceram estáveis na maioria das 
empresas pesquisadas. O desempenho industrial no quarto 
trimestre respondeu pelos indicadores positivos registrados, 
comparativamente ao resto do ano. 

Frente a este quadro, acredito que as perspectivas para 
o setor industrial do Distrito Federal são otimistas. Tivemos 
a sanção de uma série de leis que abrangem simplificação 
tributária para as microempresas. concessão de incentivos 

através do Prodecon e flexibilização do zoneamento urbano, 
além da divisão" das compras governamentais em pequenos 
lotes, com vistas à dinamização do setor industrial. 

Agora mesmo, o Governador Joaquim Roriz está lançan~ 
do um pacote de medidas que simplifica e favorece a microem
presa nos campos tributário e creditício. É um novo Estatuto 
para a Microempresa, que vem acompanhado da regulamen
tação do Fundo de Desenvolvimento Económico do Distrito 
Federal c, o que é mais importante, ensejará a aplicação de 
4 milhões de _dólares no incremento da atividade industrial 
em Brasília. O empresariado brasiliense, por sua vez, apóia 
com entusiasmo a estratégia de reduzir a dependência do Dis
trito Federal em relação aos recursos federais, mediante um 
conjunto de medidas já concebidas e em vias de implemcn~ 
tação. 

Estou convencido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que 
este ano poderá registrar o marco de mudança substancial 
no panorama económico do Brasil, levando-se cm conside
ração o esforço empreendido pelas empresas e a firme dispo
sição- de luta contra os oligopólios e cartéis, Que represent3.m 
grave anomalia. 

O Brasil continua a ser encarado pelas mais respeitáveis 
institUiÇOes de estudos no mundo como uma Nação rica em 
potencial económico, à qual está destinado lugar de relevo 
no futuro. Precisamos romper o círculo vicioso que opriffie 
nossas energias, há tantos anos, para que o caminho do desen
volvimento económico e do bem-estar social deixe de ser um 
lance de retórica para se transformar numa realidade sorri
dente e palpável. 

Era o que eit tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Álvaro Pacheco. 

O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
são incontáveis as vezes em que a tribuna do Senado Federal 
foi ocupada para pronunciamentos acerca do que parece ser 
a condenação eterna da Região Nordeste do Brasil: conviver 
com problemas crónicos que a natureza impõe e que, não 
equacionados e resolvidos, impedem a alavancagem definitiva 
do seu desenvolvimento económico e social. 

Lá parece ter havido uma infeliz c permanente união 
entre o flagelo da seca e o descaso humano, sobretudo dos 
governantes. Para lá se voltam apenas ciclicamente, como 
nas epidemias, as atenções da sociedade brasileira, mas não 
as soluções definitivas, não o crescimentO duradouro. não 
o progresso como sinônimo de participação, de qualidade de 
vida, de fortalecimento da cidadania. 

E_Tn~gáveCque ·iniciativas- têm sido -tomadas, ao longo 
das décadas, para minorar os problemas daquela região de 
miséria. Mas, e este é o cerne do problema, essas iniCiativas 
representaram, quase s-empre, ações meramente circunstan
ciais e de alívio efêmero, e não soluções definitivas. 

Repete-se, agora, toda a mímica de rompimento do deses
pero, no ato cíclico tantas vezes repetido. 

Na última sexta-feira, o Presidente Itamar Franco assi
nou, em Tcrcsina, diante de 16 Governadores e representantes 
do Congresso Nacional, em um belo espetáculo para as câma
ras de televisão, ato criando a Comissão Nacional do Programa 
Frentes Produtivas de Trabalho, e proclamou a entrega, aos 
Governadores do Nordeste, de cerca de 4 trilhões de cruzeiros, 
um fundo de emergência para tentar reduzir o flagelo da estia-
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gem que assola nossa área neste momento. Cada_ Estado rece~ 
berá um percentual desse fundo, de acordo com sua população 
- e terá de oferecer urna contrapartida de 30%_ para cada 
parcela que lhe for destinada. 

São aparentemente louváveis a disposição e os atas do 
Presidente. Mas a realidade dos fatos mostra que essa verba 
corre-sponde, em média, a apenas meio salário mínimo para 
cada habitante da área flagelada e, obviamente, é puramente 
circunstancial. 

Não irá, mais urna vez, como é claro, resolver o terrível 
problema dos nordestinos vítim3.s da seça. Repete-se a ação 
de momento, e quase demagógiCa, já tantas vezes encenada 
- e que em quase nada resultará. Um mero paliativo. E 
a Comissão Nacional- bem, nós sabemos o que representam 
comissões ·governamentais constítuídas Para estudar proble
mas sociais e coletivos e nO que invariavelmenfe resultam. 

O Presidente anunciou, também, que a Comissão Nacio
nal recém-criada, na qual o Senado está competentemente 
representado pelo ilustre Senador Garibaldi Alves Filho, tem 
o prazo de 60 dias para ~presentar sugestões de medidas que 
venham, a médio e longo prazo, equacionar e debelar de 
vez esta cíclica e centenária tragédia que atormenta nossos 
conterrâneos. 

É de se prever, pela sua constituição, qtie -á Comissão 
conclua seus trabalhos no prazo fixado, e apresente propo
sições pragmáticas. Mas nos permitimos duvidar, pela própria 
natureza e temporaneidade do Governo Itamar Franco, que 
essas proposições sejam levadas a cabo e as recomendações 
consubstanciadas em resultados. 

Presidente Presidente da República, que pareceu demonstrar 
em Teresina sincera preocupação com a mísérlã do Nordeste, 
e ao Sr. Ministro çla Fazenda, par~_ q~e determinem aos_órgãos 
governamentais envolvidos a liberação imediata das verbas -
específicas previstas no Orçamento da União para os Estados 
e Municípios do Nordeste. E, se possível, integralmente, mes
mo porqUe o Orçamento 4e 1993 já entrª em vigor no mês 
de abril, quase 4 meses depois do prazo constitucional, quando 
pelo menos 30% desses recl!-rsos já dev_eriam estar sendo apli
cados, 

Estou certo de que, prioriZada a liberação dessas verbas, 
Governadores e Prefeitos, que sã-o -os--comandantes na frente 
de batalha, abrirão iinediatarnente ·centenas, talvez milhares 
de frentes de trabalho em toda a área flagelada - e não 
precisaremos·de nenhuma medida de. emergéncia que corra 
o risco de se-iofnar inóCuiComo a que anunciou o Presidente 
da República em Teresina. -

Não é necessário repetir que o povo do Nordeste precisa 
de trabalho, necessita dos recursos a que tem direito e que 
lhes são devidos insofismavelmente pela União, até- mesmo 
em nome da integração nacional. 

• É um povo que resiste, que luta, que pede trabalho e 
não esmolas que nada resolvem, que exige e espera soluções 

---e não paliativos e discursos, que precisa apenas da necessária 
ajuda para enfrentar e transformar uma natureza áspera e 
hostil, que o atormenta há séculos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Na semana passada, o Congresso Nacional fin3.lmerite --_ 
aprovou o Orçamento Geral da União para 1993. Os Estados 
do Nordeste foram contemplados com ver~~s específicas para 
estradas, hospitais, barragens, escolas, asSistência social e 
obras públicas, da ordem de Ci-$284 trilhões, que representam 

.. ~ Q SR. PRES)i),ENTE (BeÚo Pârgà)- Concedo à palavra 
a nobre Senadora Júnia Marise. · -- -- - ---· 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Pr~sidente, Sr•s e Srs. Senadores, 
a situação da educação brasileira, sem nenhum exagero, ainda 
se constitui num desáfió~que precisa- com urgência ser resga
tadO, para que o Pafs-vi"va: plenamente o conceito de cídadçmia 
e caminhe no seu desenvolvimento tecnológico e económico. 
os· problemas críticos que afligem nosso sistema educacional 
perpassam todos os níveis e vão desde a pré-escola até o 
ensino superior. T ada via, -nosso interesse nesse pronuncia
mento centra-se na escola de P grau, que fundamenta toda 
a hiperestrutura educacional~ 

menos de 2% do orçamento. _ _ __________ _ 
Se es_sas verbas forem liberadas prioritàtiamente dentro 

dos próximos 30 dias, tendo em vista o estado de ca!amida~e 
pública em que se encontra o Nordeste, serão abertas irhe_dia
tamente frentes de trabalho capazes_ de absorver, de uma só 
vez, toda a mão de obra .ociosa na região, e dar ocupação, 
fixando à_ terra, aos que d~pendem das meras_ culfuras de 
sustento familiar destruídas pela seca. Haverá maciça injeção 
de recursos na terra nordestina, dinamizando a economia e 
assegurando trabalho e s~bsistência, pelo menos noS próximos 
doze meses, a milhões de pessoas desesperadas e famintas. 

E será uma solução bem mais lógic3 e consistente, inclu
sive para a União, do que uma verba gratuita, puramente 
ernergencial e extraordinária, inacessível talvez?- muitos Esta-
dos, devido à exigência da contrapartida de 30%. -

Divúsos-Governadores,-tendo à frente os Srs. Governa
dores João Alves, de Sergipe, Joaquim Francisco, de Pernam
buco, Freitas Neto, do Piauí e Edison Lobão, do Maranhão, 
já declararam, no fim de semana em Teresina, que não têm 
corno dar essa contrapartida. P-aralelamente, pe"tgunto: por 
que exigi-la de uma região debilitada, em situação de calami
dade pública, às portas da aiiição, como_se fosse cqmpreensível 
exigirmos de um acidentado inconsciente pagamento prévio 
para gue fosse atendido em um hospital? 

E por estar, corno representante do Piauí, aten-to à fome 
e à m.iséria dos píauieiises· e -de todos os_seus vizinhos, ao 
sofrimento sem-fim do povo nordestino e à visível aflição 
de seus governantes_, que venho, Sr. Presidente, como tema 
básico deste discurso, fazer um apelo e propor ao -senhor 

O primeiro resultado que emerge do exame do ensino 
___ básico é o in_ter-relacionarnento das problemáticas existentes, 

repercutindo urna sobre as outras em todas as suas conexões, 
como por exemplo: a persistência do analfabetismo, a má 
qualidade do ensino, a formação incipiente dos docentes·, sua 

. _remuneração indign_a, a escassez de escolas, a desatualização 
âos currículos de formação, quer dos docentes quer dos discen
tes. Isolados dessas interconexões analíticas os problemas edu
cacionais ficam muito difíceis de ser analisados e COmpreen
didos. 

Na verdade, temos no enSino báSico uma rede de proble
mas graves que se repetem há muitas décadas, ganhando carac
terísticas próprias através do tempo. Consideremos, por exem
plo, o problema do alto nível de analfabetismo que ainda 
enfrentamos. Se avançamos sensive.lmente na quantidade -
hoje cerca de 90% das crianças em idade escolar ascendem 
à- e·sc<?la - enfrentamos ainda problemas qualitativos clamo
~o~os, pois o aproveitamento do 19 grau não alcança os 50%, 
signifiçando não só um desperdício insustentável, mas, sobre
tudo, uma agressão frontal ao dispositivo constitucional que 
torna obrigatório o ensino básico, público e gratuito. 
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Assim, Srs. Senadores, resulta dessa análise que se o 
País alcançou uma cobertura quantitativa, (Jue tende à univer
salização, por outro lado, enfrenta graves problemas de quali
dade, em que a evasão e a repetência de alunos atingem 
números alarmantes. Se buscarmos as causa,s_ çlesse fracasso, 
dessa incapacidade de a escola reter e formar as crianças que 
para ali se dirigem, vamo-nos deparar com uma rede de causas 
inter-relacionadas. Em parte, é verdadeiro que isso ocorre 
pelas precárias condições sócio-econômicas dos alunos e suas 
respectivas famflias. Mas, em parte, deve-se também aos bai
xos teores qualitativos do sistema, em particular a má-for
mação do professorado, principalmente em algumas regiões. 
Por outro lado, não se pode escamotear que esse mesmo 
professorado recebe remuner(!.çáo indigna e que, portanto, 
isso afasta as pessoas mais qualificadas do magistério, levan-
do-as a buscarem outras alternativas profissionais. · 

Nessa época de início de ano, quase sempre de forma 
cíclica, junta-se ao quadro de dific~ldades perversas de nossa 
escola a carência crescente para obtenção de vagas na rede 
de escolas públicas. É nessa época que os diferentes meios 
de comunicação exploram o fato lamentável de pais dormirem 
nas filas das escolas, a fim de garantirem vagas para seus 
filhos na rede oficial. É vergonhoso que crianças queiram 
estudar e o Poder Públíco não cumpra sua obrigação constitu
cional de abrigar e conduzir os alunos para as bases_ sobre 
as quais possam alicerçar suas cidadanias. 

Segundo o Ministro da Educação, existem hoje no País 
cerca de 1,5 milhão de crianças em idade escOlar - de 7 
a 14 anos- fora da sala de aula. A sitl!açáo agrava-se nas 
regiões onde são mais eVidentes os problemas sociais. O déficit 
é maior nas comunidades com renda inferior a dois salários 
mínimos, na zoria rural e no Nordeste, mas também está pre
sente nos centros urbanos. 

As estatístiCas oficiais não são verdadeiras, A_ realid.ade 
educacional do País mostra um quadro q~~ ~ão chegam aos 
olhos das autoridades do Governo. 

Nos grotões deste País, nos distritos municipais e regiões 
mais longínquas não existem escolas, as "érianças passam pela 
idade escolar. e chegam à idade adulta sem a oportunidade 
de sentar no banco de escola.,__ ,- .. . . . 

Os 40 milhões de analfabetos adultos no País formam 
um contingente de brasileiros que não tiveram a sorte, na 
idade própria, de acesso às escolas públicas. 

Recente pesquisa vai rftais aléin: apontam 12 milhões 
de crianças em idade escolar fora de escola. São_ ~las que 
jogadas à própria sorte perambulam pelas ru~ _gos grandes 
centros, expostas à mendicância e à marginalidade. 

Integram ainda crianças· que morain no meio rural, vol
ta·m-s-e pará o trabalho e não dispõem de escolas para a sua 
educação. --

Propomos o mapeamento dessas áreas de demanda inten
sa, a construção de pequenos módulos escolares capazes de 
atender à necessidade de escolarização sem grandes desloca
mentos entre a moradia e a escola~ No Brasil, há mais de 
200 mil escolas para o ensino básico com 26 milhões 800 
mil alunos matriculados. Há cerca de 21% de analfabetos 
em sua população e cerca de 35 milhões de meninos e meninas 
de rua. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a hora não é apenas de 
discursos bem-intencionados sobre o social, mas exige provi
dências rápidas e enérgicas visando a reverter esse quadro 
dramático. É questão pacífica que o desenvolvimento anda 
de mãos dadas com a educação e a cultura. Falta discernimento 

necessário para ·avaliar a importância da educação corno ala
vanca do progresso, corno· já foi confirmado por grandes po
tências do Oriente e do Ocidente que foram capazes de seguir 
uma política educacional na formação de seu povo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Brasil tem um encontro 
inadiável com a educação. Sem buscar urna verdadeira revolu
ção cultural, o País vem-se limitando apenas a falar dC:: cidada
nia, de modernidade, de direitos humanos, sem vivenciá-Ios 
realmente. Essa crise de educação por que passamos se mani
festa diretamente nos altos índices de analfabetismo, na falta 
de escolas, no desprestígio social e económico que se abate 
sobre o magistério e, de forma mais indireta, na propagação 
de violência contra crianças e adolescentes, no aumento de 
criminalidade, no desrespeito ao velho, na violência do trân
sito - aspectos de relevância tal_ que não nos permite ficar 
omissa, razão pela qual viemos à tribuna, no dia de hoje, 
trazer nossa preocupação, na defesa de um projeto educa
cional para o Brasil de analfabetos.. 

Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (llellol'a-rga)- Lembro aos Srs. 
Senadores que o Congresso Nacional está convocado para 
uma sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, no plenário 
da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Não há mais orado
res inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, 
d~signando 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) 
(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 
n9 67, de 1992- Complementar (n~-7-1/89, na Casa de Oiigem). 
9-ue dispõe s.obre o processo judicial de _desapropriação por 
mteresse socral, para fins de reforma agrária, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Alfre
do Campos, favorável, na forma de Substitutivo que apre
senta. 

-2-
PROJETQ DE LEI bci SENADO No 46, DE 1992- COM

PLEMENTAR 
(Em regüne de urgência nos 

termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conj~nto com o Projeto de Lei da Câmara 
n' 67, de 1992 - Complementar) 

Votação, em tJlrnO 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 social, para fins de reforma agrária, de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua função social. 





3084 .. Q,Uarta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1993 

Projeto de ResolUção n» 30,--de 1992, de autoria do Sena
dor Humberto Lucena, que institui o Código de :Ética e Décoro 
Parlamentar. Sessão: 11-3-93 (25} · 

Projeto de Resolução n• 14, de 1993 (apresentado pelo 
Senador Ney Suassuna, como conclusão de seu Parecer de 
Ple'nário), que autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro a emitir e colocar no mercado, através de ofertas 
públicas, 3.303.000.000.000 Letras Financeiras do Tesouro 
Municipal (LFTM:-Rio), destinadas ao finanCiãriferito de pla
nos, programas e obras prioritárias, necessários ao desenvol
vimento económiCo-SOcial do Município. Sessão: 11-3-93 (25) 

Projeto de Resolução n' 10, de 1993, de autoria do Sena
dor Magno Bacelar e outros Senhores Senadores, que dá nova 
redação ao art. 2• da Resolução n•32; de 1991. Sessão: 16-3-93 
(28) 

Projeto de Resolução n' 15, de 1993 (apresentado pelo 
Senador Nelson Carneiro,· como conclusão de seu Parecer 
de Plenário), que aü_toiiza a Prefeitura da Cidade do_ Rio 
de Janeiro a emitir e colocar no mercado, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM
Rio}, para os fins que especifica. Sessão: 16-3-93 (28) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 89, de 1992 (n' 142/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o- ato que renova 
a concessão outorgada à Televisão Bagé Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão _de sons e imagens (televisão) na Cida
de de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul. Sessão: 18-3-93 
(30) . 

Projeto de Decreto Legislativo n' 91, de 1992 (n' 209!92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Constitutivo do Iqstituto Interamericano para Pesquisa em 
Mudanças Globais, firmado em Montevidéu, em 13 de maio 
de 1992. Sessão: 23-3-93 (35) 

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 crédi
to no valor de Cr$3.446.700.000,00 junto ao Banco de Desen
volvimento do Estado de Santa Catarina SIA - BADESC, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Municípios de Pequeno 
Porte do Estado de Santa Catarina - PROURB. Sessão: 
23-3-93 (35) 

Projeto de Resolução n' 23, de 1993 (apresentado pelo 
Senador Odacir Soares, como conclusão de seu Parecer de 
Plenário), que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba 
- PR a contratar operação de crédito no valor de até US$ 
30,000,00Q,OO~ como subtomadora de parcela de enipréstimo 
externo contratado pelo Estado do Paraná, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD. Sessão: 23-3-93 (35) 

MATÉRIAS APROVADAS E ENVIADAS 
À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Retificação encarriii1hada pela Câmara dos Deputados, através 

Projeto de 'Lei do Senado n" 62, de 1992, de autoria 
do Senàdor Valmir Campelo, que altera o inciso VI do art. 
2• da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990. Sessão: 25-3-93 
(decisão terminativa) -

Projeto de Lei do Senado n' 201, de 1991, de autoria 
do Senador Darcy RibeirO, que dispõe sobre a utilização das 
vias públicas, acidentes de trânsito e dá outras providências. 
Sessão: 25-3-93 (decisão terminativa) 

MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS 
À ESCOLHA DE AUTORIDADES 

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 
João Carlos Pessoa Fragosõ;-Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto ao Reíno da Bélgica, exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Grão-Ducado de 
Luxemburgo. Sessão: 23-3-93 .(36) 

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 Classe, 
da Carreira de Diplomata para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Árabe do Egito, 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República 
do Sudão. Sessão: 23-3-93 (36) 

Mensagem n' 93, de 1993 (n' 36/93, na origem), de 21 
de janeíro 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 Carreira de Diplomata, para exercer o cargo· de Embai
xador do Brasil junto à República do Peru. Sessão: 23-3~93 
(36) 

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 es_colha 
do Senhor Paulo Card9s0 de Oliveira Pires _do Rio, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer. 
a função de_Ernbaixador do Brasil no Japão. Sessão: 23-3-93 
(36) . . 

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 Sergio de Queiroz Duarte, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil no Canadá. Sessão: 23-3-93 (36) 

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 Senado a escolha 
do Senhor Paulo Cesar Ximenes Alves Ferreira para exercer 
o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. Sessão: 
24-3-93 (38) Extraordinária. 

do Ofício n' 84, de 1993, do Presidente daquela Casa, solici- PARECER APROVADO 
tando seja incluído no texto do Projeto- de Lei da Câmara 
n9 157, de 1992, apóS o inciSo V do art. 1~, o seguinte inciso Parecer n" 12, de 1993, da Comissão de ConstítuiÇâó, 
VI, renumerando-se os -demais: "VI - Ministro de Estado JustiÇ-ã -e Cidadariia, sõb_i:e -req,1rso iriterposto pelo Senador 
da Previdência Social". Sessão 18-3-93 (30}" ·· ·· · · · Cid Sabóia de Carvalho contra a decisão tomada pela Presi-

Projeto de Decreto Legislativo n" 2, de 1993, de autoria dência desta Casa por ocasião da votação do destaque para 
do Senador César Dias, quC regulamenta a indicaç-ão de Minis~ a reje1Çã6 do inciso IV e § 29 do art. 37 d_o Substitutivo ao 
tros do Tribunal de Contas da União pelo Congresso Nacional. Projeto de Lei da Câmara n" 11. de 1991. Sessão: 18-3-93 
Sessão: 24-3-93 (37) (decisão terminativa)····· · - (30) 
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PROJETOS DECLARADOS PREJUDICADOS 
E ENVIADOS AO ARQUIVO 

Projeto de Lei do Senado n• 206, de 1991, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que regulamenta a execução do 
disposto no art. 14, itens, I, II e III da Constituição Federal. 
Sessão: 12-3-93 (26} -

Projeto de Lei do Senado n' 4, de 1991, de autoria do 
Senador Wilson Martins, que dispõe sobre a convocação de 
plebiscito, a autorização Qe referendo~ a iniciativa popul'!r 
e dá outras providências. Sessão: 12-3-93 (26) 

PROJETO RETIRADO PELO AUTOR E ARQUIVADO 
NOS TERMOS DO ART. 256 
DO REGIMENTO INTERNO 

Projeto de Lei do Senado n' 164, de 1991, de autoria 
do Senador Nelson Wedekin, que isenta as e-ntidades filantró~ 
picas declaradas de utilidade pública do pagamento das tarifas 
de energia elétrica. Sessão: 18-3-93 (32) Extraordinária 

PROJETOS APROVADOS E ENVIA_DOS 
À COMISSÃO DIRETORA 

(art. 98, V, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Câmara n' 39, de 199l.(n' 7.127/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre águas subterrâneas, define critérios de ou
torga de direitos de seu uso e dá outras providências. Sessão: 
16-3-93 (28) .. 

Projeto de Lei do Senado n' 230, de 1991, de autoria 
do Senador Dario Pereira, que autoriza o uso do gás natural 
como combustível para veículos automotores destinados ao 
uso no transporte urbano de passageiros, na segurança pública 
e no atendimento hospitalar. Sessão: 16-3-93 (28) 

Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1992 (n' 61/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção 
n' 141 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
relativa às organizações de trabalhadores rurais e sua_ função 
no desenvolvimento económico e social, adotada em Genebra, 
em 1975, durante a 60"- -SesSão da Conferência Internacional 
do Trabalho. Sessão: 18-3-93 (30) 

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 do preço para aquisição de bens a serem 
alienados. Sessão: 18-3-93 (30) 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS 
PELO SENADO FEDERAL 

(mês de março de 1993) 

Emenda Constitucional promulgada pelas Mesas do Sena
do Federal e da Câmara dos Deputados·~········---···············! 

Decreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Sena-
do Federal ............................................... - ............... 1 

Projetas aprovados e enviados à sanção ...................... 5 
Projetas aprovados e enviados à promulgação ............ 11 
Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados 

................................................................ -... ~ .... .4 
Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades 

.......................................................................... , ... 6. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 48, DE 1993 

Dispõe sobre atendimento médico e odontológico 
aos Senadores. 

A Comissão Diieiora do Sénadõ Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulanlcntares, resolve: 

Art. to Fica alterado o disposto no art. 2\ inciso I, 
do Ato da Comissão Diretora n~ 30, de 1989, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2" As despesas decorrentes deste Ato, por conta 
do Senado Federal, somente serão autorizadas ou ressarcidas 
_dentro dos seguintes limites: 

I- os honorários profissionais não poderão ultrapassar 
aS (cinco) _vezes o valor d~s tabelas da .Associação Médica 
Brasileira (AMB) ou da Associação Brasileira de Odontologia 
(ABO); e" .. . 

Art. 2" Ficam revogadaS as disposições erh contrário. 
Art. 3~ Este {\~o_entr_a em vigor na data de s_ua publi

cação. 
Senado Federal, 1" de abril de 1993. - Beni Veras -

Humberto Lucena- Nabor Júnior- Júlio Campos- Levy 
Dias - Carlos Patrocínio. 

ATO DO PRESIDENTE N• 255, DE 1993 

O Presidente do Senado FeQeral, no uso 9e 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 n~ 
005.724/93-7, resolve nomear Leda Maria Meneguzzo para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlam_entar, 
Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Sen~do Feder~!, com 
lotação e exercício no Gabinete do Senador;Magno Bacelar. 

Senado Federal, 5 de abril de 1993.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. -

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 31-A, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de su~ compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo_ n9 016.212/92-4, resolve' 
alterar o Ato desta Presidência n~ 18, de 1993, publicado 
no DCN, Seção II, de 27 de janeiro de 1993, para manter 
aposentada a servidora MARIA DO CARMO RONDON 
RIBEIRO SARAIVA, Diretora da Subsecretaria de Admi
nistração de Pessoal, em comissão, código SF-DAS-101.4, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, no cargo de Dire
tora, DAS-4, efetivo, nos termos do art. 40, inciso fi, alínea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 67, 186, inciso III, alínea a, e 250, todos 
da Lei n" 8.112/90, e art. 517, inciso VI, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem assim com o art. 
11 da Resolução SF n9 87, de 1989, com proventos integrais 
do cargo efetivo de Diretora DAS-4, acrescidos de 20%, a 
partir de 23 de novembro de 1992, observado o disposto no 
art. 37. inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 26 de janeiro de 1993.-Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

("')RepublicadO ~or h~versaído com incorre~o no DCN (Seção II~ de 28-1-93 . 
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10' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DIRETORA REALIZADA 
EM 1' DE ABRIL DE 1993 

Às onze horas e dez minutos do dia prime-iro --de abril 
de um mil, novecentos e noventa e três_reúne-se a Comissão 
Diretota do Senado Feder_al, na Sa~a de Reuniões da Presi
dência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Sena
dores HUMBERTO LUCENA, Presidente, LEVY DIAS, 
Segundo Vice-Presidente JÚLIO CAMPOS, Prín;eírO Secre
tário; NABOR JJlNJOR, Segundo Secretário; JUNIA MA
RJSE, Terceira Secretária, NELSONWEDEKIN, Quarto Se
cretário, CARLOS PAJ'ROCfNIO e BENI \lERAS, Suplen
tes. 

Não compareceu, por motivo justicado, o Senho"r Senador 
CHAGAS RODRIGUES, Segundo Vice-Presidente. 

O S-enhor Presidente dá início i) reuni~o _e su.bmete ~os 
presentes os seguintes assuntos: _ 

a) Projeto _de Resolução n' 103, de 1992, que "altera 
o Regulamento Administrativo do Senado Federal, cria cargos 
que especifica, e dá outras providências". 

É designado_ o Senhor Quarto Secretário para relatar a 
matéria. 

Os presentes, após discussão, aprovam o parecer. 
d) Parecer favorável à renovação do_ contrato firmado 

entre o Senado ·Federal ~ a Empresa Brasileira de Infra-Es
trutura Aeroportuária- INFRAERO. 

Os presentes, após discussão, aprovam o· parecer; 
e) Processo n• 013481/92-4, em que a Subsecretaria de 

Administração de Material e Patrimôni6 Solicita informações 
quanto ao interesse na deflagração de novo processo licitatório 
destinado à contratação de firma prestadora de serviços de 
manutenção e conservação dos jardins do Senado Federal, 
durante o ano de 1993. 

Após debate, a Comissão Diretora deliberou 
1~- prorrogar, em caráter excepciOnal, até 30 de abril 

de 1993, o contrato em vigOr, com dispensa de licitação, por 
se tratar de serviço indispensável; 

2~ - determinar à Subsecretaria de Administração de 
Compras, Contratações e "Alienações a realização de diligên
-cias em torno do assunto, especialmente no tocante _à licitação 
a que se_ refere o Processo; 

O Por último, o Senhor Primeiro Secretário subme.te a 
exame o Projeto de Resolução referente ao Plano de Carreira 
dos Servídores do Senado FederaL 

O Senhor Presidente, então, usa da palavra e··raz um 
relato sobre o assunto, pedindo a Diretora da Secretaria Admi
nistrativa, Doutora Paula Cunha Canto de Miranda, que com
plemente as informações. 

b) Projeto de Resolução n;··li3, de 1992, que "altera 
o Regulamento Administrativo do Senado Federal e reestru
tura a Subsecretaria-Técnica Eletrônica e o ServiÇo de Teleco~ 
municações". 

É designado o Sen_ho_r Quarto Secretário para relatar a -O Ptojeto-f6i assinado e, a seguh;--sefl enc~~uTI.inhado-
matéria. A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra à Secretaria-Geral da Mesa 
ao Senhor Primeiro Secretário-, -que apresenta as __ seguintes Em seguida, O Senhor Pfesidenfe coricede _a Palã.vra ao 
matérias. _ Senhor. Segundo Secretário, que emite parecer favOrável ao 

a) Proposta do Grupo Apoio, Marketing e Editora Ltda, Projeto de Resolução n• 62, de 1991, que "altera dispositivos 
no sentido de que esta Casa assine a "Lista ~çle Autoridades do Regimento Interno do Senado Federal". 
Governamentais''. · ·· ··-os presentes, após 'debates, aprC:ivaffi à pà.recer. -· 

A solicitação é rejeitada pelos preSentes·: Por fim,-0 ·senhor DiretOr:..Geral apreSenta proposta de 
b) Estudo da Subsecretaria de Administração de Pessoal, Ato, que ''dispõe sobre atendimento médico e odontológico 

que trata do abono de faltas dos Senhores Senadores, em aos Senadores". , __ 
vista da inexistência de determinação formal sobre a matéria. Os preSentes, após discussão, aprovam a proposta e assi-

FiCa mantido o procedimento atual, adotado desde ages- nam o respectivo Ato, que vai à publicação. 
tão do Senador Nelson Carneiro. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 

c) Parecer contrário ao Processo no 020566!91-8, em que encerrada a reunião, às d(_?ze _horas, pelo que eu_.._ MANOEL 
o servidor Antônio !homé solicita enquadramento de sua VILELA DE MAGALHAES, Diretor-Geral e Secretário da 
situação funciona._!, de ocupante de cargo em comissão de Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depms de assi-
Asscssor do Quadro de Pessoal do PRODASEN; e contrário nada pelo Senhor Presidente, vai à publicação~ 
ao Projeto de Resolução que extingue os cinco_ cargos em Sala da Comissão Diretora, lo de abril de 1993~=-senador 
comissão de Assessor do Quadro de Pessoal do PRODASEN. ____ Humberto Lucena, Presidente. 
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SUMÁRIO 

1- ATA DA 53• SESSÃO, EM 7 DE ABRIL DE 1993 
1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Meosagem do Senhor Presidente da República 
- N• 153/93 (n' 169/93, na origem), de agradecimento 

_de comunicações. __ _ _ - _ __ '_ -
1.2.2- Oflcios do Primeiro Secretório da Câmara dos 

Deputados 
- N~'$ 106 e 107/93, coinunicando o arquivamento dos 

Projetos de Lei do Senado n~ 16, 79, 205 e-332, de 1980; 
28 e 240, de 1983; 91, de 1984; 91, de 1986; II. 60, 111, 
112 e 137, de 1989. 

- N• 108/93, comuiúeando a aprovação do Projeto · 
de Lei do Senado n~' 99, de 1991, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, que dá nova redação ao art. 184 do Código 
Penal. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo dascse .. 
guintes matériaS: -

-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do sena
do n' 180. de 1989 (n' 3.592/89, naquela Casa), de autoria 
do Senador Mauro Borges, que dispõe sobre a reparação 
de natureza económica prevista noart. 39 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias. - - --- -

-Projeto de Lei da Câmara n' 50, de 1.993 (n' 
1.396/91, na Casa de origem), que exclui a Empresa Brasi· 
!eira de Aeronáutica S. A. - EMBRAER, da abrangência 
da Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, que criou o Programa 

·Nacional de D~sestatização. . 
1.2.3- Comuoicações da Presidência 
-Deferimento do Requerimento n• 323; de 1993, do 

Senador Magno Bacelar. 
-Deferimento, ad referendum do Plenário, dos Re-

querimentos n" 322 e 324, de 1993. ~ ~ 

1.2.4- Comunicação 
-Do Senador Magno Bacelar, comunicando que se 

ausentará do País, no período de 6 a·ZO de abril do corrente 
ano. 

1.2.5- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Parabeni

zando o Governo do Estado da Bahia pela conclusão_ da 
primeira etapa das obras de restauração do centro histórico 
de Salvador. 

SR. PRESIDENTE - Fala associativa de regozijo 
pela conclusão da primeira etapa das obras de re_stauração 
do centro histórico de Salvador, pelo Governo do Estado 
da Bahia. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY "-Solicitação à 
Mesa de providências necessárias para o recebimento de 
demonstração fmanceira dos estados e municípios exigida 
pelas resoluções do Senado de autorização de emissão de 
letras financeiras do Tesouro, ein especial da~ relativas 
ao Governo de Sergipe e ao Município de São Paulo devido 
a discriminação contra a:s minorias negras, nordestinas e 
homossexuais, levada a cabo por ~pos radicais den._omi
D.ados sido beads~ Corislderações sobre o episódio que cul
minou com a demissão do diretor do DNOCS. referente 
à abertura de poços em propriedades particulares. Transpa
rência na utilização dos recursos da chamada "Indústria 
da seca••. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Justificando Pro
jeto de Lei n"' 43/93, de sua autoria, que adita parágrafo 
ao artigo 2• da Lei n' 8.641, de 31 de março de 1992, 
que estabelece normas de contribuição-ao INSS aos Oubes 
de Futebol, parcelamento dos débitos e dá outras provi--
dências. · 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Conside
rações sobre a acusação do Governador Leonel- Brizola 
ao Presidente Itamar Franco relativa à privatizaç~o da 
Companhia Siderúrgica Nacional- CSN. 

1.2.6- Leitura de projeto . 
-Projeto de Lei do Senado n' 43/93, de autoria do 

Senador Ney Maranhão. que adita parágrafo ao artigo 2"' 
da Lei n• 8.641, de 31-3-92, que estabelece normas de 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GiUPICO DO SENADO PI!DERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dire:l0r.Oera1 do Seudo P•deral 

. AGACJEL DA SILVA MA.1A 
DirelOr E:u:uavo 
CARLllS HOMERO VIEIRA SINA 
Direlor Adaiaiatrat:vo 

DIÁRIO DO CONGIU!S!O NACIONAL 
lapre110 1ob r•pouabiHdad.e ela Mua d.o S.ud.o Pedual 

ASSINATURAS 

lUZ CARLOS BASTOS Seaaual ......•.............. ·······························································-- C4 "7a000.00 
Daraux ladutnal 
~LORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretot Adjuto 

contribuição ao INSS dos ClubeS de Futebol, parcelamento 
dos débitos, e dá outras providências. -

1.2. 7- Requerimentos 
- N' 332/93, de autoria do Senador Ruy Bacelar, soli

citando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa a 
partir de 9 a 23-04-93, pelo prazo de 15 dias. 

- N• 333/93, de autoria do Senador Oarcy Ribeiro, 
solicitando licença autoriiada dos dias 6, 7, 11, 12 e 13 
de abril do corrente ano. Votação adiada por falta de quo
rum. 

1.2.8- Comunicação da Presidência 
-Dispensa da Ordem do Dia nos termos do art. 174 

do Regimento InternO. 

1.2.9- Apreciação de matéria 
---RequerimentO n~ 332193,lido anteriormente. Vota

ção adiada por falta de quorum, após parecer da comissão 
competente. 

1.2.10- Designação da Ordem do Dia da próxima ses
são. 

1.3 -ENCERRAMENTO 
2- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CCIN

GRESSISTAS 
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária, 

a realizar-se no dia 14 de abril de 1993. 
3- MESA DIRETORA 
4- LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 

At:t da s1:1 Se..;s~in. C'm 7 de abril de 1993 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 499 

Legislatura 

Presidência do Sr. Carlos Patrocínio 

ÀS 14 flORA<; T' :lO MINUTOÇ, 1\rlf..\M-ÇT' PRT'
Sl!N1T!S OS SR> .. <;FN/\DO/U'S: 

'Rcni Vcras - Carlos Patrocfnio - CíU "Sãhoia de Carva
lho- Elcto Alvares- Jartms Pa~'l>.1rinho- .Jo.."'to França- José 
Rlcha- Jutahy Magalhncs- l.ourival llaptL,ta- Marco Ma
ciel - Mauro Bcncvides - Nabor Júnior - R..1.chid Saldanha 
Der1i- Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A lista de 
presença acusa o comparecirilento de 14 _S_rs. 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 _ _ 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 

· N• 153, de 1993 (n' 169/93, naorigem), de 6 do corrente, 
referente à aprovação da matéria constante .da Mensagem 
SM n• 46, de 1993. - · 
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OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRET_ÁRlO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 106e 107/93, de 5 do corrente, comunicando o arquivaM 
mento dos Projetes de Lei do Senado n<.>'ô 16, 79, 205 e 332, 
de 1980; 156, de 1982; 28 e 240, de 1983; 91, de 1984; 91, 
de 1986; 11, 60, 111, 112 e 137, de 1989, de autoria, respectiva
mente, dos Senadores Murilo Badaró, Henrique Santíllo, 
Humberto Lucena, Passos Porto, Jorge Kalume, Gastão Mü~ 
ller, Nelson Carneiro, Fernando Henrique Cardoso, Mauro 
Benevides, Maurício Corrêa, Jutahy Magalhães e Jarnil Had~ 
dad. 

N' 108/93, comunicando a aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n' 99, de 1991, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda, que "dá nova redação ao art. 184 do Código Penal". 

(Projeto enviado à sanção em 16~3-93) 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das seguiu~ 

tes matérias: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE 
LEI 

DO SENADO W180, DE 1989 
(N• 3..592/89, na Câmara dos Deputados) 

Dispõe sobre a reparação de natureza económica 
prevista no § 3~ do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

O Congress_o_Nacional decreta: _ _ 
Art. 1" Os aeronautas, os aeroviário"s-e ós militareS atin

gidos por atos institucidiiãis ou- complementares, impossibi
litados de, na vida civil, exercer atividades específicas de aero
nautas ou aeroviários, -em função das Portarias Reservadas 
números S-50-GM 5, de 19 de junho de 1964 e S-285-GM, 
de 19 de setembro de 1966, do Ministério da Aeronáutica, 
farão jus à reparação de natureZa -ecoriôinlca preVistã- nesta 
lei. _ 

Art. 29 A reparação de que trata o artigo anterior con
sistirá: 

I- na indenização pecuniária dos díreitos feridos pela 
impossibilidade de ter exercido na vida civil, as atividades 
profissionais específicas citadas nesta lei; 

II- na concessão de aposentadoria a que, por via de 
conseqüência, teriam feito jus -naturalmente,- na-- inatividade, 
caso não tivesse ocorrido a impossibilidade de exercer tais 
atividades profissíonais.- - -

Art. 39 A indenização de que trata o inCíSO I do artigo 
anterior será calculada da seguinte forma: - ---- ---- ----- -

I- para os pilotos civis de qualquer categoria, os oficiais 
aviadores e os oficiais aviadores-engenheiros corresponderá 
um _salário de comandante de Boeing 737 - equipamento 
básico da aviação brasileira - Vigente na data do efetivo 
pagamento da reparação, multiplicado pelo número de meses 
transconidos entre a data em que o benefiCiáriO da reparação 
sofreu a sanção imposta e o mês de maio de 1979, quando 
cessou o impedimento; ' 

II- para os demais aeronautas, os militares que perten
ciam aos quadros e subespecialidades de Espl. Av. EspCOM 
e Q AV, os aeroviários e os militares que pertenciam aos 
quadros e subespecialidades de AT-MAV, AT-A V AT-MR, 

AT-PA, AT-SH,}\T-CE, AT-SL, AT-MO, AT-SE, AT-CM, 
AT-HE. AT-IT, AT-PI, AT-CP. MR-MEAU, MR-SEAtJ, 
MR-SHAU e MR-CMAU e os militares que pertenciam aos 
quadros e subespecialidades RT-TE, RT-VO e AT-CV, aos 
quais se equivalem, também, respectivamente, os comissários 
de bordo, os mecânicos de vôo, os mecânícos I e os despa
chantes de vôo, no âmbito da aviação comercial, correspon
derá um salário idêntico ao do topo da sua categoria, vigente 
na data do efetivo pagamento da reparação,-multiplicado pelo 
número de meses transcorridos entre a data em que o benefi
ciário da reparação sofreu a sanção imposta e o mês de maio 
de 1979, quando cessou o impedimento. 

Parágrafo único. O valor do salário de que tratam os 
incisos deste artigo será fornecido por certidão pelo sindicato 
da categoria a que pertencer o beneficiário da reparação. 

Art. 49 A aposentadoria de que trata o inciso II do 
art. 29 será concedida após a apresentação de requerimento 
firmado pelo benefiCiário da reparação na forma do art. 10~ 
e paga pela Previdência Social, por conta da União, através 
do órgão de pagamento de benefícios mais próximO do domi
cílio_do requerente, com vigência a partir da publicação desta 
lei. com recursos adiantados em contas trimestrais, compen
sadas as eventuais diferenças. 

Art. 59 O pagamento em moeda corrente naciOnal de
corrente do quanto vier a ser calculado, na fo(ma do art. 
39, isento de qualquer tributo, far-se-á em até 60 .(sessenta) 
dias da data da promulgação desta lei, através de Crédito 
liberado em conta, a favor do beneficiário da reparação, que 
indicará, no requerimento a que se refere o art. 10, a Agência 
do Banco do Brasil S.A. onde pretende seja realizado ·o depó
sito. 

Art. 69 A reparação de que trata o inciso I do art. 29 
será considerada crédito de natureza aUrut::ntícia e estende-se . 
aos herdeiros e aos dependentes dos béneficiários falecidos, 
devendo ser calculada na forma do art. 3" até a-data do faleci
mento ou na data ali indicada se ~o falecimento tiver sido 
posterior, e ser paga de acordo_ com o estabelecido no artigo 
anterior. 

Art. _79 O valor da aposentadoria de que trata esta lei 
- corresponderá aos salárioS constantes dos incisos I e II do 
art. 39, para as respectivas categorias, cujos reajustes salariais 
serão informados pelos siridicatos dos aeronautas e aeroviá
riosJ s~_IIl:e!e ~ue ocorrerem. 

Art. 89 Os herdeiros e dependentes dos beneficiários 
já falecidos ou dos que vierem a falecer, desde que como 
tal sejam conside_radas pela Previdência Social, farão jus, ain
da, a uma pensão cujo valor será o da aposentadoria de que 
trata o artigo anterior, a ela habilitando-:se por intermédio 
do requerimento a que se refere o art. 10, devendo apresentar 
os documentos que façam prova de sua condição sucessória. 

Art. 9~ As despesas decorrentes desta lei correrão à 
conta de dotação própria dos Encargos Previdênciários da 
União- Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazen~a. 

Art. 10. Os beneficiários conteniplados por-esta lei, a 
partir de sua promulgação, habilitar-se-ão à reparação econó
mica a eles destinada mediante simples requerimento que com
prove esta condição, dirigido ao Ministro de Estado-da Fazen
da no caso do disposto no inciso· I do art. 29, e ao Ministro 
de Estado da Previdência Social para os efeitos_ do inciso 
II. também do art. 2", entregue nas respectivas Delegacias 
Regionais mais próximas dos seus domicílios. 
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Parágrafo único._ Os dOcUnlentos- COiri()Tobatórios de 
que trata o- caput deste artigo serão: 

I- para os aeronautas e aeroviários, a cópia do Diário 
Oficial que publicou a sanção iniposta aO ·requerente, por 
ato institucional ou complementar, a cópia da licença ou certi~ 
ficado fornecido pela Diretoria da Aeronáutica Civil do Minis
tério da Aeronáutica e a certidão pelo sindicato respectivO. 

II -para os militares, as cópias das folhas de alterações 
do histórico militar que comprovem ter o- reque-rente perten
cido ao Quadro de Oficiais Aviadores, Oficiais A víãdores
Engenheiros. ou aos quadros e subcspecialiadades referidos 
nesta lei, assim como a data em que sofre_u a sanção imposta 
por_ ato institucional ou complementar, ou cópia do Diário 
Oficial que publicou a referida _sanção e a certidão do salário 
vigente _de sua categoria fornecida pela sindicato respectivo. -

Art. 11. Esta lei entra em vigor na--data de sua publi~ 
cação. 

Art. 12. Revogam~se as disposições em contráfíô.-

(.À Comissão de Constituição, JUstiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 50, DE 1993 
(n• 1.396/91, na Casa de origem) 

Exclui a Empresa Brasileira de Aeronáutica 
S.A. - EMBRAER, da abrangência da Lei n• 8.031, 
de 12 abril de 1990, que criou o Programa Nacional 
de Desestatização. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O § 3' do art. 2' da Lei n• 8.031. de 12 de 

abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"ArL 2\' .•...... ••• ... • ... -. • • • .~ ... ••• •••u• ~·-::._~ .. ~~-•ro~r~H-. 

§ 3.,. Não se aplicam- os dispos.itivoS- deSüi lei às 
empresas públicas- ou socie'dades de economia mista 
que exerçam atividades de competência exclusiva da 
União, de acordo com os arts. 21, 159, inciso I, alínea 
c, e 177 da Constituição Federal, ao Banco do Brasil 
S. A., ao órgão oficial ressegurador referido no inciso 
II do art. 192 da Constituição Fed~ral, e à EtriPresa 
Brasileira de Aeronáutica S.A. --EMBRAER." 

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

Art. 3"' Revogam~se as disposições em contrário. 
(À Comissão de Assuntos EconómicOs.) -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O Expe· 
diente lido vai à publicação. 

A Presidência -comunica 3õ Plenário que, nos termos do 
art. 41 do Regimento Interno, defere, na presente data, o ' 
RequerimentO n"' 323, de 1993~ do Senador Magno Bacelar, 
lido em 5 do corrente, por não ter 5ido votado em duas sessões 
ordinárias consecutivas, devido à falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Presidên· 
cia comunica ao Plenário que, nos terrilos do art. 43, § 2~. 
do Regimento Interno, defere, ad referendum do Plenário, 
os Requerimentos n~s 322 e 324, de 1993, dos Senadores Di
valdo Suruagy e Marco Maciel,_ respectivamente, lidos em 
5 do corrente, por não __ terem sido votados em duas sessões 
ordinárias consecutivas, devido à falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Sobre a me
sa, comunicação que será lida pelo Sr. 1 ~> Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasflia, 31 de março de 1993 
~ Senhor "Presidente: . 
De acordo com o disposto rio artigo 39, a.línea a, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comuniCo a V. Ex~ 
que me ausentarei do País, no periodo de,. 6 a 20 de abril 
do corrente ano, com destino a Nova Delhi~India, para parti~ 
cipar da 89~ Conferência Interparlamentar, curnpr~ndo deter
mrnação oficial da Presidência desta Casa. 

Atenciosamente, --:--Senador Magno Bacelar. 

. OSR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O expediente 
lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomei 
conhecimento, com grande satisfação, de que o Governo da 
Bahia concluiu uma etapa importante na restauração de um 
dos locais antigos de maior expressão cultural e histórica de 
Salvador, cidade quase cinco vezes centenária e berço da na
cionalidade. 

No dia 30 de março último, em solenidade festiva,· com 
expressiva participaÇão de personalidades do mundo cultural 
e político e com a presença de grande número de populares, 
õ Governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, inaugu
rou a primeira etapa das obras de restauração e reconstrução 
do Pelourinho, um centro )listórico compreendendo, nessa 
fase, 104 casarões, aos quais se sornarão outros tantos numa 
fase posterior, que foram recupe-rados com admirável esforÇo 
de originalidade, procurando preservar as principais caracte~ 
rfsticas desse património constituído de construções dos sécu
los XVII e XVIII, alguns. portanto, com mais de 300 anos, 
marcos import~ntes da história de Salvador e do Brasil. 

O trabalho d~ restauração da parte antiga da cidade, 
desenvolvido pelo Governador da Bahia, já alcança, em vários 
locais, um total de 251 imóveis, o que representa um esforço 
extraordinário do poder público em preservar na cidade nova, 
que se expànde a cada dia, as relíquias Valiosas de suas origens, 
do seu passado. . _ 

O. Pelourinho, sua ladeira, seus casarões e monumentos 
foram cenário de grandes acontecimentos na vida de muitas 
gerações que viveram na Bahia. Ali também fica o Terreiro 
de Jesus. local da antiga sede da histórica Faculdade de Medi
cina da Bahia_. a prirr,teira C§.CO!a de medicina i;Ja__ América, 
fundada ainda no tempo de D. João VI. 

Foi ali no Pelourinho que se formaram várias turmas 
de médicos de todo o País. Ali, na Faculdade de Medicina 
localizada no Terreiro de Jesus, também estudou Antônio 
Carlos Magalhães, de cujo pai, o ilustre e saudoso Professor 
Magalhães Neto, tive o privilégio e a honra de ser aluno 
e, posteriormente, amigo e admirador. 

Sr .. Presidente e_ Srs. Senadores, se a capital da Bahia, 
antes, já tinha tant~s atrações turíSticaS, agora, cOm a recupe~ 
raç_ão inaugurada de sua parte antiga, que ora se apresenta 
como nova, em suas cores originais, atravessando o tempo, 
certamente oferecerá aos seus visitantes um cenário magnífico 
e peculiar. 
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Desta tribuna, Sr. Presidente, quero parabenizar o emi
nente Governador Antônio Carlos Magalhães pela realização 
dessa obra monumental, que vem atender não apenas às aspi
rações da comunidade intelectual e artística, que- tanto ·pleitea
va esses trabalhos, mas também às de toda a população, de 
todos os brasileiros que amam a Bahia como berço desta 
Nação. · ·- ·--

Gostaria·, tambénl,-Sf. Piesidente, de fazer um veemente 
apelo ao insigne Governador para que lance os seus olhos 
para o antigo conjunto arquitetôníco da velha Faculdade de 
Medicina da Bahia, o Anfiteatro Brito e outras valiOSãs-depen
dências. Lá estudamos na mocidade, e por lá passaram tantas 
gerações de médicos brasileiros, como o seu saudoso pai, 
o consagrado Prof. Magalhães Neto, que pontificou cOm admi
rável talento e abnegação ao ensino, e ele, AntôniO- Carlos 
Magalhães, brilhante aluno e üder estudantil, sendo médico, 
tornou-se também um grande político. 

Há vários anos tenho reiterado aqui no plenário desta 
Casa as manifestaçóe_s das expectativas da sociedade baiana, 
professores, ex-alunos e membros da classe médica, no sentido 
de que o referido conjunto da antiga faculdade seja recupe
rado. Com a restauração do Pelourinho, iniciativa que revela 
a sua extraordinária visãO de estãdista, a8:0ra é uma-excelente 
oportunidade para que tão importante obra seja realizada. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço à transcrição, com meu 
pronunciamento, dos seguintes artigos: "Muita Festa no Cen
tro Histórico", publicado em A Tarde, edição de 31-3-93; 
e ''A Escola e o Pelourinho", de autoria de Lamartine Lima, 
publicado em A Tarde, edição de 3-4-93. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCUR:!O: 

MUITA FESTA NO CENTRO HISTÓRICO 

A Tarde Quarta-feira 31-3-1993 
O Pelourinho reconstruído e multicolorido serviu, ontem 

à tarde, de cenário panf a inauguração da primeira etapa 
de recuperação do Centro Histórico de Salvador. O ato inau
gural foi presidido pelo Governador Antonio Carlos Maga-
lhães, que esteve acompanh~do do Presidente ~as Organi-
zaçóes Globo, Roberto Marinho, o homenageado da festa. 
Marinho recebeu do Governador placa de prata-_ reprodução 
em miniatura do casario do Centro Histórico ....::..., onde se 
lê: "A Bahia homenageia Roberto Marinho pelo muito que 
tem feito pela cUltura -bfaSUeirã.". --

Marcada para as 16 horas, a inauguração só aconteceu 
às 16h50inin, quando o Governador descerrou placa com a 
inscrição "O futuro pertence a quem sabe amar o seu· passado. 
Esta recuperação é uin ato de -fé, conigem e amor". A soleni
dade aconteceu no quarteirãO "2~M", destinãdo a abrigar ativi
dades culturais. O pano de fundo da- festa ficou por conta 
das bandas dos blocos afros, como o llê Aiyê, que fez ressoar 
seu ritmo por todos os becos e vielas daquela parte da velha
nova Bahia. Na ocasião, o Governador aproveitou para anun
ciar a recuperação de mais ·de 100 imóveís nos próximos oito 
meses, numa segunda etapa do trabalho. 

Público eclético 

Nessa primeira etapa-de trabalho, o Governo do Estado 
investiu US$ 12 milhões (Cr$ 324 bilhões) na recuperação 
de 104 imóveis localizados em quatro quarteirões nas ruas 
Leovigildo de Carvalho, Alfredo Brito, João de Deus, Gregó
rio de Mattos, Inácio Acioli e FrancisCo Muniz Barreto. A 

restauração, iniciada em agosto/92, deu uma feição completa
mente nova ao Pelourinho. Tais mudanças puderam ser obser
vadas de perto, ontem, por artistas, intelectuais, autoridades 
ciVis e militares e pOlíticos, que partiCiparam da festa. 

Jorge Amado e sua mulher Zélia Gattai, o ·artista Caribé 
e outros convidados especiais, revefara:rn.=-se surpreendidos
com a transformação "quase milagrosa" realizada no Pelou
rinho .. Ao longo da rua João de Deus, grupos de capoeira, 
baianas estilizadas, os convidados, e a ala de_ desavisados e 
''Penetras'', se misturav_am e se comprimiam para ver o cortejO 
solene do Governador passar. A rotina do Peló foi quebrada. 

Durante seu pronunciamento, Antonio Carlos Magalhães 
disse que queria homenagear -alg~ém_ que tivesse prestado 
relevantes serviços à cultura brasileira, daí ter escolhido Ro
berto Marinho. Da inauguraçâo também participou a--Oficina 
Coral da Bahia, sob a regência do maestro Keiler Rego, _com 
a participação do Quarteto !barra. O trabalho de recuperação 
do Centro Hist6ríco -que abriga casarões dOS--séculOs XVII 
e XVIII - está sendo coordenado pelo Instituto do Patri
mónio Artístico e Cultural (!PAC) e Companhia de Desenvol
vimento da Região Metropolitana do Salvador (CONDER). 

Edital garante continuidade 

A recuperação dos casarões coloniais do Centro Histór-icO
continua com uma segunda etapa formada por mais 48 imO~ 
veis, já em fase de apresentação das propostas, e prosseguirá 
com mais 59, cujo edital de licitação foi lanç3d0 ontem. Está 
em execu_çã_o ainda a restauração de 27 sobrados da _Praça 
Cayru, que compõem a fachada do Elevador Lacerda, na 
Cidade Baixa, além de ter sido concluída a reforma de 13 
arcos na Ladeira da Cohceição. No total, a intervenção no 
Centro Histórico já alcança 251 imóveis. 

Coordenados pela Companhia de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana do Salvador (CONDER) e pelo Insti
tuto do Património Artístico e Cultural (!PAC), os trabalhos 
envolvem também a revitalização comercial da área, com a 
instalação já confirmada de restaurantes, bares, ateliês, gale
rias· de artesanato, livrarias, jOalherias;esfúdicis e -institUições 
públicas. Também foi garantida moradia digna para os habi
tantes do Centro Histórico que não quiseram-deixarsuas casas. 

O_ Governo do Estado melhorou ainda a infra-estrutura 
da área já recuperada e prepara-se para fazer o meSino nas 
demais. No Pelourinho, foram recuperadas as redes de abaste
cimento de água, de esgotós e de energia elétrica (que a:dotou 
um·sistema subterrâneo de distribuição). Também foram ins
talados hidrantes e adotadas medidas de prevenção contra 
iilcêndios e de segurança pública, com a instalação no Terreiro 
de Jesus da Delegadia de Proteção ao Turista, aléin de se 
reformular a distribuição de policiais, que agora ficam respon
sáveis, erri grupos de 10, por áreas-específicas. 

"Show" lotou o Pelourinho 

A festa de inauguração das obras no Centro Histórfco 
de Salvador. ontem à noite, levou milhares de pessoas·à Ladei
ra do Pelourinho, onde foi realizado um grande "show", no 
palco armado em frente à Casa do Benin. O Peló foi pequeno· 
para tantos foliões que tiveram uma terça-feira da Bênção 
muitO inais agitada. O espetáculo foi ã.berto com uma apresen
tação conjunta do instrumentista Armandinho e da Orquestra 
Sinfónica da Bahia, num exemplo tie como o popular e o 
erudito podem se reunir e conc;eber frutos maravilhosos. 

A aglomeração de pessdas fazia lembrar um "caldeirão 
fervendo". O espaço era pouco até mesmo para o -desloca-
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menta na multidão. A Polícia Militar organizOu um trabalho 
de prevenção, revistando_ foliões em· diversos pontos, como 
Aquidabã e Terreiro de Jesus. Mesmo assim ainda foram 
notados alguns incidentes~- Armaridinho -e a OSBA deram 
ânimo à multidão e a aprese-ntação T€'presehtou muita emoção 
para o maestro Silvio Barbato, âeSâcostltmado a _esse tipo 
de evento. "A cultura em nosso País está sempre em dia, 
só não podemos dizer o mesmo do res~O'', 'disparou. 

Após o popular/erudito foi a vez do afoxé Filhos de GanR 
dhy preparar a multidão para a apresentação da cantora Da
niela Mercury, com participação do Ilê Aiyê. Depois vieram 
Olodum, Tiinbalada e Levada dei Pclô.' Em ritmo de festa, 
o folião póde admirar o Novo Centto•HiStórico. De cára rioVa 
e com atrações de primeira qúalidade, a Terça-(eira da Bênção 
de ontem à noite pode ser considerá da" êóni:o inesquecível. 

A Tarde 

',','. ·' 
Sábado 3-4-1993 · ' 

A ESCOLA E O PELOUR,Ú'IHO 
Lamartine Lima 

Agora, quando o mundo Culturàl' áplaude a restauração 
do conjunto arquitetônico do Pelourinho-, o pavilháo do velho 
InstitutO Médico-Legal Nin~ Rodri-gues, no antig'o edifício 
da Faculdade de Medicina da Bani~.~ históriCo prédio do 
Colégio do Terreiro de· Jesus, datado de 1551, merece atenção. 

A faculdade, fundada como Escola Médico-Cirúrgica em 
1808e modificada em 1832, recebera reforma em 1893. Depois 
do incêndio ocorrido durante o Carnaval, em março de 1905, 
atingindo suas dependências que davam para o Terreiro de 
Jesus (inclusive o Laboratório de Med4:ina Legal) e algumas 
casas vizinhas do lado_da_rua do Pelourinho, a congregação 
mobilizou-se, liderada. pelo Diretor, Professor Dr. Augusto 
César Viana, e pelos catedráticos, ProJessor Dr. Raymundo 
Nina Rodrigues, Professor Dr. Alfred<? _-r:orné de Brito, Pro
fessor Dr. Diocleciano R?"nos, Professor Dr._ Braz Herme
negildo do Amaral, dentre outros, e, junto ao Ministro do 
Interior, Professor Dr. José Joaquim Seabra, conseguiu dQ 
Presidente da República, Dr. Francisco âe Paula Rodrigues 
Alves, a reconstrução, seguindo o traçadO arquitetônícO ·do 
Engenheiro Theodoro Fernandes Sampaio, decorado com pin
turas do Professor Manoel Lopes Rodrig·ues, em que a frente 
do novo edifício tinha um jardim em tomo de u_ma rotunda, 
onde ficavam estátuas de importantes mestres daquela casa, 
ladeadas pela ala da diretoria com entrada pelo Terreiro de 
Jesus, e pela ala da biblioteca, com entrada pelo Pelourinho, 
para onde estava voltada a verdadeira frente da faculdade. 

Em 1906, o Professor Nina Rodrigues lançou a pedra 
fundamental do Instituto Médico-Legal a ser construído em 
pavilhão do lado externo da ala da biblioteca, que só seria 
concluída em 1908. Naquele ano, em julho, ele faleceu, em 
Paris. Seu discípulo·e sucessor;o Professor Dr. Oscar Freire 
de Carvalho, em 1907, firrilou convênio, qUe foi mantido até 
1978, entre a cátedra de Medicina Legal e o Serviço Médico
Legal da Polícia, para a realização de perícias no pavilhão_, 
que foi inaugurado em 1912 já anexo ao andar térreo da 
biblioteca c_omo Instituto Nina Rodrigues, com entrada tam
bém pela rua do Pelourinho, que seria depois, através de 
movimento da Sociedade Acadêmica, denominada Alfreto 
Brito. 

Transferindo-se o Professor Oscar Freire, em 1918, para 
São Paulo, onde faleceu em 1922, teve· CO"i:ilo seu sucessor 
efetivo, em 1926, no Professor Dr. Estácio Luiz Valente de 
Lima, que logo construiu nos fundos do instituto o prédio 

do Laboratório Afrânio Peixoto. inaugurado pelo seu patrono, 
também discípulo de Nina. em 1929, e. depois, refez. já no 
porão da biblioteca, o museu, ampliação da coleção de peças 
iniciadas por Nina Rodrigues e continuada por Oscar Freire. 
Sob a égide do Professor Estácio de Lima, durante 40 anos,_ 
foram realizados os trabalhos de perícia e ensino de Medicina 
Forense aos estudantes de Medicina e Direito, aos cadetes 
da Polícia Militar e a componentes da Polícia.Civil, e_desenvol
v"idas pesquisas também em Etnografia e Antropologia Cri
minal. 

Ali, várias gerações acadêmicas acompanharam e partici
param do engnindecimento da Escola de Nina Rodrigues, 
uma das denominadas "Luzes do Norte"-. Nada mais justo, 
diante da História, na ocasião do renascimento cultural do 
Pelourinho, através da extraordinária e admirável determi
nação do. ex-aluno daquela faculdade e Governador Antonio 
Carlos Magalhães -cujo pai, o Professor Dr. Francisco Peixe

- to de Magalhães Neto, nela exerceu com brilhantismo uma' 
catedra -, que o velho e belo prédio de linhas neoclássicas, 
com suas estátuas, seja recuperado e, no vetusto pavilhão~ 
instalada, como merece, a Fundação Estácio de_ Lima, dedica
da, dentre outras atividades, a zelar pela Escola Médico-Legal 
da Bahia. 

Lamartine Lima é médico. 

O SR: PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Mesa do 
Senado associa-se" âs manifestações do effiinente_ SenáOor Leu
rival Baptista e cumprimenta o povo baiano por esta iniciativa' 
feliz dos seus governantes. 
- ·concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT --, SP. Pronuncia o 
seguinte discurso: -Sem revisão do orador.) --=Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, considerando a Resolução do Senado Federal 
n• 92/92, alterada pelas Resoluções n•·' 7193 e15/93, que auto
riza o Governo do Estado de Sergipe a elevar, temporaria
mente, o limite· de endividamento, nos anos de 1996, 1997 
e 1998, a fim de atender ã emissão de 395.369.000.000 (trezen
tos e noventa e cinco bilhões e trezentos e sessenta e n2..,ve 
milhões) de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de ;:,~r
gipe (LFT-SE), cujos recursos, segundo dispõe seu art. !•, 
parágrafo único, ''serão destinados à realização de ações na 
área de educação, saúde e segurança, bem como de obras 
de infra-estrutura, de relevante significação sócio-eConómica 
para o Estado"; 

Çonsiderando a Mensaget:n do Governador do Estado 
de Sergipe n• 10/93 à Assembléia Legislativa do Estado, que 
autoriza o Poder Executivo a realizar operações de crédito 
de emissão e colocação de Letras Financeiras do J'esouro 
do Estado de Sergipe (LIT-SE), com- a finalidade de: a) forta
lecer o setor industrial implantando o pólo cloroquímico de 
Sergipe; b) implantar o programa de desenvolvimento do turis
mo no Nordeste: ecodesenvolvirnento do litoral sul de Sergipe 
e construção da estr_ada litorânea SE-1.00; c) implantar o pro
grama estadual de irrigaç<!o - projeto "Platô de Neópolis" 
e "Jacarecica II"; 

Considerando a ResOlução do Senado Federal n"' 13/93, 
que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir-
287,692.851.896 (duzentos e oitenta e sete bilhões, seisceqtos 
e noventa e dois milhões, oitocentos e cinqüenta e um inil 
e oitocentos e noventa e seis) Letras Financeiras do Tesouro. 
do Município de São Paulo. para o pa.e;amento de precatórios 



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 8 3093 

judiciais~ como dispõe seu art. 1< item g: ''destinaçclo: -
pagamento do 4Q oitavo de precatór-ios judiciais: 
136:521.190.600 LFTM-SP; - pagamento do oomplemento 
do 39 oitavo, conforme sentença expedida pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo: 5.749.397.094 LFTM-SP; 
-pagamento do complemento do 1", 2", 3" e 4" oitavo, confOr
me decisão judicial: 145.422.264.202 LFTM-SP; 

Considerando o Projeto de Lei n' 01-0147/93-4, do Sr. 
Prefeito do Município de São Paulo, encaminhado à Câmara 
Municip-al de São Paulo, que solicita: autorização para abertura 
de crédito adicional suplementar, objetivando à complemen
tação de recursos para o prosseguimento das obras de pavi
mentação da estrada MpBoi Mirim: de duplicação da estrada 
de Itapecerica da Serra, do Viaduto Perus, do Viaduto José 
Diniz; do Mini Anel Viário do Túnel sob o Rio Pinheiros, 
do Sistema Viário- Jaco-Pêssego, da construção de diversos 
pontilhões, do Viaduto da Mooca, da canalização do Córrego 
Borges de Figueiredo e da ampliação da rede de iluminação 
pública, e oferece como cobertura os recursos provenientes 
de excesso de arrecadação, conforme a tabela constante do 
anexo único do referido projeto (tabela esta reproduzida neste 
ofício). - _ 

Na tabela aparecem três colunas de receitas. A primeira, 
a preços de junho/1992 (orçamento original); a segunda -
é o orçamento original multiplicado por 18,34, ou seja, as 
receitas são alt_e_radas em função da_mudança do patamar infla
cionário; e a terceira ___:: mostra a nova projeÇão de receita 
do ExecutivO, atuãlizando valores e incorporando "as tendên
cias da evolução real das receitas ... 

A comparação entre a receit~ Corrigida (x 18,34) e a 
esperada mostra uma queda real da ordem de 28,21%, ou 
seja, decresce de Cr$230 trilhões para Cr$165 trilhões. Perce
be-se, entretanto, que as únícas receitas que apontam cresci
mento na nova projeção do__Executivo _SãQ-0 JCMS (cresci
mento de apenas 5,30%) e LFTM precatórios (crescimento 
de 204,96%}, serido que- esta última advém da autorização 
do Senado Federal na forma da Resolução n" 13/93. Este 
item- de receita estava previsto no orçamento original com 
valor de Cr$358,6 bilhões, os quais, corrigidos, chegariam 
a Cr$6,577 trilhões. Pela autorização -do Senado,_ as emissões 
atingem Cr$20;06 trilhões,_proporcionando um excesso_ de 
arrecadação da ordem de Cr$13,483 trilhões, que estão sendo 
alocados como fonte de recursos para pagamertto-de despesas 
diversas da sua destinação original. As emissões autorizadas 
para cobertura de precatórios são especiais poiS~ de acordo 
com a Constituição Federal e com a Resolução n9 36/92, tais 
emissões estão fora dos limites estabelecidos para todas as 
demais emissões que não tenham como finalidade pagamentos 
de precatórias. 

Considerando-se, portanto, as evidências de que os recur
sos autorizados pelas Resoluções n•' 92/92 e 13(93 poderão 
ter destinação diversa daquela aprovada por esta Casa, solicito 
à douta Mesa Diret_ora _d_Q_ $~-nado Federal adotar as_provi
dências necessárias no sentido d.e fazer cu_mprit o disposto 
nas normas aqui mencionadas, em especial solicitando ao Go
vernador do Estado de _Sergipe e ao PrefeitO de SãQ Paulo 
a demonstração clara de_ que a emissão de títulos por seus 
governos atenderá rigorosamente àS finalidades previstas, res
pectivamente, nas referidas resoluçõe~. 

Ressalto, Sr. Presidente, que o pretendido pelo presente 
requerimento de maneira alguma pode ser interpretado como 
intenção de prejudicar a realização de obras no interesse públi-

co, maS de que as mesmas se façam através de meios corretos 
·e sem qualquer desobediência ao· estabelecido. 

Está claro que quando uma prefeitura pede licença para 
emitir títulos, com a finalidade constitucional de fazer paga
mentos de precatórlos judiciais, e depois utiliza esses recursos 
para outras finalidades que não aquelas aprovadas pelo Sena
do, isto é algo que causa estranheza. Ainda não houve a 
irregularidade~ Os títulos não foram emitidos, mas pela inten
ção das mensagens, do Governador de Sergipe à Assembléia 
Legislativa daquele Estado e do Prefeito de São Paulo à Câma-. 
ra Municipal, há evidências de que aqueles recursos poderão 
ser destinados a outros fins que não os que aqui foram objeto 
da autorização do Senado. 

Acredito que diante do indício, preventivamente cabe 
essa solicitação por parte da Mesa do Senado, tanto ao Gover
nador de Sergipe, quanto ao ?_refeito .de São Paulo, para 
que S. Ex~ demonstrem com clareza que vão cumprir o estabe
lecido naquilo que foi autorizado pelo Senado Federal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, a imprensa: destaca 
que estudante foi morto por 30 skinheads em Santo André. 
Diz o jornal O Estado de S. Paulo: 

''O grupo Skinheads carecas do ABC voltou a 
atacar na noite de domingo e na madrugada de segunda
feira, matando um estudante em Santo André e esfa
queando outro em São Bernardo do Campo. Fábio 
Henrique Oliveira dos Santos, de 15 anos, o Fabinho, 
sofreu traumatismo craniano ao ser espanCado por 30 
skiobeads (cabeças raspadas, em inglês) e morreu duas 
horas após a agressão no Pronto-Socorro de Santo An
dré. Roberto Donii:ete Alves, de 20 anós, foi espãiltado 
e esfaqueado na madrugada de segunda-feira por cinco
carecas. Ele foi reconhecido pelos agressores por ter 
dado entrevista à televisão criticando os skinheads." 

Trata-se de ação violenta qlle precisa_ ser severamente 
condenada por todos em nosso País. 

Infelizmente, com tristeza constatamos qu_e desde o ano
passado vêm surgindo alguns episódios que têm como alvo 
os nordestinos, os negros, os judeus e os homossexuais. 

"Em novembro, Aécio dos Santos, negro, foi sur
rado por oito skinheads. Durante a surra, Aécio dos 
Santos ouvia coisas como "negros, judeus e nordestinos 
têm de morrer••. Um dos carecas, Adriano, de 16 anos, 
chegou a dizer: "Os judeus querem ter poder, eles 
se infiltram nos lugares para fazer pressão e dominar 
todas as situações". 

Dois meses antes, em setembro, dois judeus orto
doxos haviam sido agredidos. Com a origem eviden
ciada pelo solidéu e pelas franjas da. camisa ritual, Jairo 

· Varella e Carlos Dymant apanharam de seis jovens 
do grupo Carecas do ABC ao deixar um bar de Santo 
André.'' 

Novamente _o ato foi acompanhado de palavras ofensiVas 
aos judeus, por parte dos espancadores. 

"No dia 24 do mesmo mês, as paredes da Rádio 
Atual, emissora dirigida ao público nordestino, ama
nheceram pichadas com fras~s racistas." 

Recentemente, homossexuais e travestis chegaram a ser 
· esfaqueados e assassinados em São Paulo. É importante que 

venhamos a levantar a voz para que esses a tos de discriminação 
contra os nordestinos, os negros, os judeus, os homossexuais, 
sejam severamente condenados. 
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Ainda, hoje -à -tarde o COnselho de DesenvOlviinento e 
Participação da Coinunidade Negra, no Estado de _são Pa_ulo, 
realizará entrevista COlC!tiVa. Na ocasião serão díVU.lgactas-me~ 
didas a serem tomadas pela entidade em protesto quanto a 1 

morte de Fabinho, Fábio Henrique de Olivdra. de 15 anos, 
que sofreu traumatisino craniãno ao ser---eSpancã.do põr-30 
"cabeças raspadas,.. skinheads, vindo a morrer duas horas 
após a agressão no Pionto-Socorro de Santo André. 

A nossa solidariedade à famílía de FáDio, bem como a 
Roberto Donizete Alves, espancado e esfaqueado na madru
gada de segunda-feira, por um grupo de ciri.cO "carecas" que 
o agrediu em função de ter concedido uma entrevista -à televi
são critiCando o skinheads. 

Não é possível se admitir no Brasil tal tipo- de procedi
mento, Sr. Presidente. 

Completando minha oração de hoje, Sr. PreSidente, o 
episôdio que levou o Presidente da República a demitir o
Diretor do Departamento Nacional de Obi:as- contra a Seca 
(DNOCS), por haver determinado fossem ·realizadas obras 
de perfuração de poços em propriedade do Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado InocênciO de Oliveiál, 
trouxe à luz um outro fato de grande gravidade, ou seja, 
a maneira como o DNOCS realiza as obras contra as_ secas. 

A Folha de S. Paulo, de hoje, noticia que a maioria dos 
poços do DNOCS, na verdãde, são de propriedade particular. 
Mais da metade ou 60% dos poços profundos, perfurados 
pelo DNOCS, em 1992, foi"ãm feitos em terrenos partículares, 
apesar de portaria determinando que as áreas_ públicas devem 
ter prioridade. Dos 710 poço-s perfurados nos nove Estados 
nordestinos e em Minas Geraís, 422 foram·em-·prõpríedades 
particulares. Subsidiados peJo Governo, os poços do"DNOCS 
chegam a custar a metade __ do preço cobrado por empresas 
privadas. 

Ora, Sr. Presidente, temos, aqui, um eXemplo de verbas, 
destinadas, principalmente, a minimiza{-as ·agrUráS da popu
lação mais pobre em nosso País, beneficiando, antes, àqueles 
que têm maior rrque:la'. - - - ""=--

Aí a razão pela qual se fazem necessáriaS algt!-mas provi
dências. Uma delas, o acompanhamento rígoroso dos critérios 
para a destinação de recursos, agora· direcíonãdos às obras 
ou às populações que· estão sofrendo devido a seca no Nor
deste. Também é preciso que O--Congresso Nacional tenha 
possibilidade de acompanhar, com· a mais absoluta transpa
rência, a destinação desses- recursos, para que abusos não 
sejam cometidos em nOme daquilo que, historicamente, se 
convencionou chamar "indústria da seca". Que a miséria de 
grande parte da população brasileira não seja o caminho para, 
mais uma vez, distorcer as--disparidades que caracterizam a 
situação de nosso Pafs. Em outro ponto - prir1'cipalmente 
-, que tenhamos meios de canalizar recursos mais direta
mente àqueles que efetivamente precisam pela sua condição 
de pobreza e de miséria. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ero uiil aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Ouço o aparte do nobre 
Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão --'Noore Senador EduardoSuplicy, 
quando V. Ex• fala Sobre essas denúncias ligadas ao DNOCS, 
espero e tenho a certeza de que o Presidente da Câmara 
dos Deputados, meu conterrâneo, que estã- VOltando de Nova 
Iorque, onde estava em missão oficial, deverá dar as explica
ções devidas a seus Pares na Câmara dos Deputados~ Mas 
V. E~ referiu-se à indústria da seca e, dentro desse prisma, 

Senador Suplicy, concordo co:ffi V. Ex~ Creío que se· deve 
dar um basta a es_se_prob~~ma. Anteontem, tive a ?PO!!_u_n_idade 
de falar sobre esse problema, lembrando até o nosso D, Pedro 
II que, naquela época, já se manifestou sobre esse assunto, 
chegando a dizer que, se necessário fosse, venderia até as 
pedras predosas da Coroa para salvar o Nordeste. Essa lenga
lenga- como dizemos nós, nordestinos- todo ano se repete. 
A esse respeito, lembro aqui as famosas barragens ''Sonrisal'', 
nome dado àquele comprimido que, quando colocado na água, 
dilui-se. O mesmo acontecia com a indústria da seca: desvia
vam o dinheiro destina-do às _obras e, ao invés de colocarem 
cimC:nto tias barragens, deixavam areia; quandÕ a chuva chega
va, as barragens "Sonrisal" desapareciam. Chegou a hora 
de darmos um basta nisso, nós, polítícós e elites dirigentes 
deste Pafs. Eu_,_como nordestino, não considero que no Nor
deste exista seca. Seca existe no deserto do Negev, onde o 
jUdeu tem que buscar a água no Rio Jordão, no sul da Galiléia, 
para leVar para o õorte, a 900 qUilômetros de distância, porque 
lá não existe água nem mesmo no subsolo. O mesmo acontece 
na Somália, no deserto do Chile, no deserto do _Saara. No 
Nordeste, não, lá não existe seca; o que falta é vontade para 
o dizia, nobre SenadorEduardo_Suplicy, o grande Líder Jqsé 
Américo de Almeida, Ministro de Viação e Obras Públicas 
de Getúlio Vargas: "-0 Nordeste não precisa de esmola. O 
Nordeste precisa apenas viabilizar o seu Rio São Francisco 
e tornar-se a Califórnia da América do Sul para abastecer 
o Brasil e exportar para o mundo". É disso que nós precisa
mos. Se, desde daquela época até hoje, houvesse urna verba 
específica para investir em irrigação, em adutoras, enfim, para 
molhar a terra do Nordeste, não existida, tenho certeza, a 
música ''Asa Branca" de Luiz Gonzaga-que-V. Ex• conhece 
-. que fala sobre a revolta do povo por ter que sair da sua 
terra devido à falta de chuva, e não teríamos também apenas 
500 mil hectares de terra irrigada no Nordeste, mas 10 milhões. 
Então, não sei se vai ser possível - aliás, até discuti isso 
com V. Ex~, ontem- incluir uma emenda de minha autoria 
na_ regulamentação do IPMF, ou até em outra rubrica, desti
nando 30% ou 20% dos recursos para a irrigãção. Temos, 
como _exemplo, hoje, Petrolina e toda aquela região que está 
irrigada, onde não existe fome, não existe miséria. Por isso, 
saúdo V. Ex~, Senador E_duafdo Suplicy, e tenho certeza que 
o Partido de V. Ex•, e o seu Presidente, que coincidentemente 
é IiOsSo cOnterrâneo--: de_ Caetés, em Pernambuco, Município 
quase_ vizinho de Águas Belas, região da minha família~ irão, 
juntamente cóm alguns Corigressistas que desejam d~finitiva
mente resolver esse problema do Nordeste, nos dar apoio 
a firri de que isso __ não se repita, todo ano, como se fosse 
u_ma_la_da_ioha, por falta de uma decisão polítíca. Parabéns 
a V. Ex•t 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Prezado Senador Ney 
-Maranhão, no próximo dia 23 de abril, estarei acompanhando 

a Caravana da Cidadania, quando o Presidente Luís Inácio 
LUla-da Silva ililciafit-sua.-peregrina:ção, passando por Recife, 
Garanhuns, Caetés. Como não poderei deixar os trabalhos 
do Senado por todo o tempo da vi3gem, participarei por apio
Xirilãdamente sete dias, possivelmente no percurso até Canu
dos ou, pelo menos, por boa parte da região dos sertões de 
Pernambuco, Alagoas e Bahia, quando procurarei conhecer 
mais de perto aquilo que V. E~, sendo da_ terra, conhece 
muito bem. Mas uma de nossas preocupações será, exata
mente, verificar qUal é a destinação desses recursos que, por 
vezes, são aprovados por nós, aqui, no Congresso NacionaL 
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ou, como agora, destinados, em situação de emergência, pelo 
Presidente da República para tentar reverter as condiçOes 
de vida tão difíceis da população do Nordeste~ 

O Sr. Mauro Benevides- Pennite-me V. Ex~ u~ ~parte? 

O SR. EDUARD0_8UP.LlÇY -_Com mpit~ honra, nobre 
Senador Mauro Benevides. ··· 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Ed1,1ardo Supli
cy, desejo também secundar a intervenção do nobre_Senador 
Ney Maranhão no que tange ã chamada indústria- da s~ca, 
que V. E~, com justa razão, condena e cuja existênci~, ainda 
agora, aviltaria a dignidade de uma região e dos seuS milhões 
de habitantes. V. Ex~ esteve presente no Palácio'-do Planalto, 
há cerca de 15 dias, quando o Presidente da República recebeu 
GoVernadores de Estado e representantes da Contag, além 
de muitos Parlamentares, Senadores e Depu_tados Federais, 
que ali foram ·coadjuvar o trabalho dos líderes ruJ;"ais que 
desejavam expor ao Chefe da Nação o quadro angustiante 
vivido naquela faixa do território brasileiro. V. Ex• constatou, 
e também eu o fii~ qUe liavia um.apreõcupação generalizada, 
inclusive e principalmente entre os representantes da Contag, 
no sentido de não se permitir que, eril nenhum momento, 
houvesse qualquer tipo de distorção nos planos, na progra~ 
mação, nos trabalhos efetuados com a ajuda do Governo Fede~ 
ral e dos Governos Estaduais para prese-rvar o hom.é!ri do 
campo no seu próprio habitat e, conseqüentemente, evitar 
aquele êxodo para as grandes cidades, acarr_etando inevita~ 
velmente a formação de favelas e outros conglomerados urba~ 
nos em péssimas condições de sobrevivência-. Diria a: v: Ex• 
que não admitirn0s-n12.Ts esse-tipO de insinuaÇão -de Indústria 
da seca. E, hoje, qUandó se programa a aplicação desses recur
sos, que são indiscutivelmente imponderáveis- só a Vontade 
politica do Presidente Itamar Franco vai permitir· que·a Medida 
Provisória -n!' 315 garanta as frentes de produção, como nós 
desejamos - creio que não há mais condições nª :Região 
nordestina de se pretender utilizar indevidamenté os- fecürsos 
da seca. Digó mais a V. EX': na legislatura passada, quando 
esta Casa ainda não contava com o brilho da participação 
de V. Ex., existia no Senado Federal a Comissão de Assuntos 
Regionais e o seu Presidente de então, o- Senador Mendes 
Canale, promoveu o dcsl0c3.mento de cerca de 11 S"Ciiãdores, 
integrantes daquela Comissão Permanente, até a região Nor
deste para que fôssemos inspeCionar in loco todo o trabalho 
assistencial que vinha sendo procedido em um dos [enômenos 
climátiCos adverSOs que-se registrava naquela ocasião. E reco
lhemos subsídios preciosos que foram oferecidos pelo Senado 
ao Poder Executivo, objetivando corrigir" essas distorções que 
até aqui têm sido .registradas no programa de assistência -às 
secas.. O que posso dizer a V. Ex~. neste instaiite;e qué nôs_, 
líderes da região, quer sejam oS' que têm responsabilidade 
como representantes parlamentares, quer governadores, quer 
prefeitos, quer vereadores, quer líderes comunitáriOs, -não 
admitimos mais que se retire um centavo sequer dos recursos 
destinados à seca para outros objetivos_incobféssávels, como 
se registro.u em passado recente. Há, realmente, uma cons~ 
cientização do homem do Nordeste para não admitir aquilo 
que no passado se chamava indústria da seca. Hqje

1 
o Nordeste 

vive no embalo.de outros sentimentos 'que são marcadamente 
cívicOs; éticOS -e moralizantes. Por isso, devemos manter uma 
posição vigilante para não permitir que -reCUrsos avultados 
destinados à assistência ao homem do campo, aos programas 

de trabalho e às frentes de produ_ção _sofram qualquer processo 
distorcivo que possa prejudicar a imagem da própria região. 
Muito obrigado. 

O SR. EDUAJ.{DO SUPLICY---, AJlradeço o aparte de 
V. EX~. Senador Mauro Benevides. AcriciTtO- q-Ue reifrriente 
devemos ter essa atitude de impedir que ós recursos destin;;.dos 
especialmente para aliviar as coridições tão precárias das popu
lações nordestinas sejam ·alocados para outros f~ns que não 
os mais prioritários. É preciso que exemplos sejam dados, 
inc~lusive por parte_ daqueles que têm responsabilidade na desti~ 
nação doS -_recursOs. E avaliO que nesse caso o Presidente 
da Câlliara -dos DePutados'; Inõcêricio Olíveir3., ·preo_éi'Sá~dar 
o exemplo, retificando aquilo que a opinião públíca, hoje, 
considera um procedimento inaQ_equado._ - . 

Não pude participar da Visita ao Palácio do Planalto, 
mas senti-me representado por V. Ex~ e pelos outros parlamen~ 
tares que lá estiveram, no episódio mencionado por V. Ex~, 
quando ali tambérn estava a Contag, e o Presidente_ Itamar 
Fianco "disse que irj.a exi_gít_ a iigorosa aplicação _dos I:ecursos 
da ordem de US$180 milhõeS: ~plicados_ agora na região nor
.s:l_~~t.ina. Mas estarei,_ r1a próxima terça-feira, diillogandó com 
o Presidente Itamãi Franco sObre o Projeto de Gara:Otia de 
Renda Mínima, que tem justamente -ã_ propriedade de cana~ 
lizar os recursos diretamente às mãos daqueles que estão ne
cessitados, na forma de dinheiro, para que _cada um es_colha 
o_que rp.ais precisa, o que mais necessita. O projetO, jlf apre
ciado e aprovado pelo Senado Federal, agora está sendq 9_bj~~
to de apreciação na Comissão de FinanÇaS da Câmara d9s 
Deputados. -

O Sr. Jutahy Magalbães- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

OSR. EDUARDO SUPUCY _:Com muita hoiua, nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Há pouco, coincidentemente, 
fui procurado por uma repófter do jornal O Globo para falar 
a respeito dessa questão da seca e da atitude de políticos 
da região. Ela apresentou um questionamento quanto ao fato 
de nós, representantes da região, não oferecermos aqui proje
tas que sejam voltados para aquela área. Felizmente, ela en
controu, na pesquisa que fez, um projeto para a região Nor
deste apresentado por mím. Um dos grandes problemas dessa 
região, quando se fala em indústria 9-a seca, ~ o que :rriais 
me c-riou ]?reocupaçóes,·refefe~se à_atitude político~eleitoreira 
de atendimento apenas a correligionárioif"e nãQ- à população 
em geral. Podemos citar, por exemplo, ·o absurdo de um carro
pipa distribuir ~glia sOmente pa-rá o-s- cotrelígioriáriõs~ deixan
do os adversários sem tererri como niítiga:r-a~s~de; outro eXem
plo é 3. ihscrição _em frentes de trabajJlO SÇ~menie de pessoas 
ligadas ao chefe político local, enquáoto seus oposicionistas 
não-têiil o ·mesmo diréito. Hoje, vejo com satisfação que 
este Governo tem a preoCupação de- cOnstituir u·ma comissão 
enca~regada de averigu-ar-e-acompanhar a aplicaçãO dos recur~ 
sos em cada tocai onde VãO ser-apliCados, para evitar, de 
qualquer maneira. que haja esse tipo de eSpeculação eleitoral 
que, num sentido mais amplo, é uma atitude desumana por 
parte dos políticos que assim agem. Felizmente, _hqje ·está 
ba_st~nte _redu;zid9;_e_ não_se pode gen_eralizar, quando se com
bate a seca. que haja esse comportamento político. Penso 
- repito - que _esse número hoje seja realment~ menor. 
Esse é um a_ssunto que se repete a cada ano~ sem que saibamos 
utilizar correta mente a força de que dispomos. No meu enten-

1 
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dimento, cabe ao Congresso fazer a proposta orçamentária 
e, ao fazê-la, implementar planos globais para serem atendidos 
pelo Poder Executivo. Entre esses planos globais, certamente, 
deveria estar o combate à seca não genericamente como se 
quer fazer, distribuindo verbas com poucos recursos que mui
tas vezes não dão sequer para uma obra, mas um projeto 
global que atenda às necessidades de determina_das regides. 
E, a cada ano, fazer isSo até s~ conseguir chegar ao fim desse 
problema que não é a falta de água, mas o seu bom aproveita
mento na região. Agradeço a V. Er esta oportunidade para 
dizer que devemos continuar nesse combate, mesmo sabendo 
que isso normalmente se repetirá a cada ano que por aqui 
passarmos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte do 
prezado Senador Jutahy Magalhães. Por quantas vezes a apli
cação dos recursos públicos foi errdnea ou teve critérios políti
cos inadequados? Quantas veZes foram aprovados e tiveram 
sua destinação promovida de maneira imprópria por quem 
tinha a responsabilidade de distribuí-los? Louvo o esforço 
de acompanhamento por parte de comissões que o Governo 
determinou que sejam realizadas, nC? s~ntido de não haver 
desvios e sim a transparência total na aplicação dos recursos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -A Presidên
cia esclarece ao nobre Senador Eduardo Suplicy que a sua 
solicitação, juntamente com as notas taquigráficas, já foi provi
denciada; serão encaminhadas ao Presidente de Offcio desta 
Casa. -

Concedo a pãlaVra ao --nobre- SenadOfPedro Teixeira. 
(Pausa.) . 

S. Ex~ não se encontra em plenáriO. 
Concedo a palavra ao Ílobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, encaminho à Mesa Projeto de Lei que adita 
parágrafo ao art. 2' da Lei n' 1.641, de 31-3-92, que estabelece 
normas de contribuição dos Clubes de Futebol ao INSS, parce
lamento dos débitos e dá outras providências. 

É o seguinte o projeto: 

uo Congresso Nacional resolve: 
Art. 1" Ao art. 2l'da Lei n"8.641, de 31 de março 

de 1993, fica acreScido ó § 49, com a ~eguinte redação: 
§ 49 Os débitoS de que trata o caput deste artigo, 

adicionalmente poderão ser compensados pela cessão 
das instalações dos Clubes ao Programa de Centros 
Integrados de Assistência à Criança - CIAC, nos 
termos de acordo entre a Seguridade Social, Ministério 
da Educação e os Clubes de Futebo_l profissio~ais. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará apre
sente lei no prazo de 30_ dias~ a Contar de sua sanção. 

Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação." 

A justificativa~ Sr. Presidente: 
A Lei n~' 8.641, de 31 de março de 1993, estabeleceu 

normas de contribuição empresarial dos clubes de fut~bol ao 
INSS e parcelou os seus débitos, ajuizados ou não, existentes 
até à competência de outubro de 1992, desde que requerido 
até 31 de julho de 1993. 

Como é do conhecimento da Càmara Alta do Parlamento 
Nacional, a referida lei foi fruto de minha iniciativa, traduzida 
pelo Projeto de Lei n'' 264, de 1991, posteriormente encaro
pado pelo governo passado e pelo atuaL 

Ocorre que, da idéia original, não aproveitaram a parte 
relativa à educação; aquela que aproveita a capacidade_ insta
lada e ociosa dos clubes. Com um custo baíxíssimo, poderemos 
resolver o grave problema da educação de nossas crianças 
e apressar a arrecadação da Seguridade Social, com a partici
pação do Ministério da Educação. 

Por isso, volto a apresentar a idéia do aproveitamento 
das instalações dos clube_s_de futebol para a educação, tendo 
em vista o seu grande- alcance social, a redução dos custos 
na implantação do Programa de Centros Intcgrado_s de Assis
tência à Criança-(ClAC) e, também, pela injeção de recursos 
_a_dicionais à Seguridade Social. 

Na minha terra já temos um exemplo vitorioso. Tfata-se -
do Ciac inStalado no Sport Clube de Recife; com 1.200 alunos. 
Sabemos, também, que já se encontram em instalação no 
Santa Cruz Futebol Clube _e no Clube Náutico Capiberibe, 
empreendimentos idênticos. 

Sabemos que existe em todo o Território Nacional 1.546 
clubes. Se todas essas instalações forem aproveitadas, já será 
uma grande contribuição dessas entidades esportivas para a 
educação em nosso País. E õ goveino rião terá obrigação 
de contribuir. 

Por isso, espero contar cotn o apoio de todos os meus 
Pares para mais esta iniciativa; contar com a vontade políti~ 

do Congresso Nacional, para solucionar os graves problemas 
da Seguridade Social, dos clu~es de fu~ebo] c d~ e_~ucaçã9 
deste País. O Brã:sil é viável, falta apenas vontade para solucio
nar os entrav~ que tanto têm infelicítado a Nação brasileira. 
Creio que a falta de instrução é uma das suas maiores chagas. 

Esta é a justificativa do projeto que encaminho à Mesa 
do Senado_ Federal. 

Obrigado. (Muito bem!) 

O Sr. Jutahy Magalhães- S~.- Presid€:rlic~ peço a--palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Como 
Líder, pronuncia C) seguint~ discurso. Sem re_visão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs_. Senadores, venho à tribuna para, em 
poucas palavras, fazer algumas considerações a respeito das 
acusações contidas na nota distribuída pelo Governador Leo
nel Brizola à imprensa, a respeito da privatização da CSN. 

_ É um direito do Governador discordar das decisões do 
Presidente Itamar Franco. _As_decisões presidenciais são toma
das após Sua Excelência ser 1nf0rm-ado sobi-e -as diVerSas opi-_ 
niões, sugestões e críticas feitas à questão em discussão. De 
posse dessas informações, cabe ao Presidente, com a visão 
global do que mais interessa ao País, decidir. 

---Assim agiu o Presidente Itamar Franco no caso da Com
panhia Siderúrgica Nacion"al. Sua ExCelência ouviu as diversas 

. opiniões, contraditórias muitas vezes, inclusive as apresen
tadas pelo Governador do Rio de Janeiro, as quais acabaram 
-aceitas, em parte, e decidiu manter a data do leilão. Dig3-se; 
de passagem, que coube ao Governador o privilégio de ser 
o primeiro a saber da de_cisão do Presidente de modificar 
o decreto para permitir aos Fundos de Pensão adquirir parte 
das ações a serem leiloadas. 
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O Governador. entretanto, extrapolou seu direito de críti
ca às decisões do Presidente. 

Para se ter uma idéia- de como o Governador excedeu-se 
ao criticar_ o Presidente, transcrevo a parte final de sua nota, 
onde S. Ex~ afirma que o Presidente usou "a dissimulação 
e o engodo para consumar aquilo que era seu único objetivo: 
entregar a CSN, por dez tostões, aos grupos privilegiados 
da especulação financeira". 

Ora. o Dr. Leonel Bri_zol_a, até então .. n_ão fizera nenhuma 
crítica ao valor mínimo estabelecido para o leil~o _9a CSN. 
Tampouco tratava da política de privatização ·e·m getàl. O 
que S. Ex" discutia e_ tentaya era ·umã maneira para que a 
venda da CSN fosse feítã, pelOs mesmos dez tostões que agora 
condena, dentro de um esquema que S. Ex~ julgava o melhor 
para o Estado do Rio de Janeiro, ou S!!ja, para os-Fundos 
de Pensão, com a participação do Banerj e a participação, 
já garantida, dos empregados da CSN. 

Como não conseguiu o que almejava, o-Governa~or, 
com seu conhecido e reprovável estilo, passou a agredir a 
pessoa do President!! Itamar, chegandC?_!_ainda1 a afi!~ar_em 
sua nota que as ações do Governo "áC~bava~ se rc~el~-r:t~o 
instrumentos obscur.os e escusas dos interess_es _mconfessav.~Is 
de grupos poderosos". 

Essas afirmações, Sr. Presidente, merecem o meu tot~l 
repúdio. Ninguém, mas ninguém mesmo -pode ter a o~sadia 
de levantar suspeitas quanto à correção do Sen,hor Prestdente 
da República. Sua Excelência tem_ feito umª-~administração 
transparente, que não teme nenhuma av.yriguação. 

Especulawse que o Governador tenha r~solvido colocar 
suas ambições pessoais acima do inte-resse público. Sobre isso, 
o povo fará o julgamento no momento oportuno. O que o 
Governador não tem é o direito de colocar em dúvida a hono~ 
rabilidade deste Governo, cuja maforTorça é justamente sua 
autoridade moral. 

Em atitude autoritária, própria de seu.-estilo, o Dr. Brizola 
quer levar o seu Partido- o PDT- a fa~er_~posiçã~ qua~e 
que, eu diria, radical ao atual Governo. E veJo, nos JOrnaiS 
de hoje, declarações do Governador Albuíno Aze_reÇ._o con9e
nando essa pretensão. Li, também, declarações do_ Líder do 
PDT no Senado, ponderando que o Partido deveria refletir 
melhor sobre essa questão. 

Essas ações autoritáriás não me surpreendem. Todos cow 
nhecem a extraordinária importância-política e -a aUtoridade 
moral do Deputado Waldir Pires, uma das grandes figuras 
do PDT. Entretanto, estão bem vivas em minha memória 
as articulações.feitas pelo Governador para vetar a pretensão 
do Deputado em disputar a Liderança da Bancada do PDT, 
na Câmara Federal. Mas tudo isso é assunto interno do Partido 
do Governador. e cabe aos seus _correligionários, nessa quesw 
tão de oposição ao GOveino Federal, colocar ou não o inte
resse nacional acima dos interesses pessoais de seu líder maior. 

Tenho certeza de que aqueles que almejam ver o Brasil 
sair da crise que há tantos anos Dos aflige, por culpa de 

nossas classes dirig-enteS, haverão de propiciar ao atual Go-_ 
vemo a base de sustentação para a execução de um programa 
mínimo que nos permita atacar os problemas ecoilõmiCos e 
sociais, sem esperanças de grandes soluções, mas com a possiw 
bilidade de minorar as.nossas dificuldaci.e&. 

Quem pensar no Brasil, dará essa ajuda ao atual Governo. 
Quem, entretanto, colocar seus interesses pessoais acima de 
tudo, haverá ·de sair atirando no Presidente Itamar e, ao mesw 

-mo--tempo, se lançando, prematuramente, candidato a Presi
dente da República _para as próximas eleições. 

Era o que eu,,tínha. a dizer, Sr. Presi~ente. (Muito bem! 
Palmas.) . ,·, · · 

'. 

Alhano l'ranco -· l'duardo Suplicy - Epilficio C'afclcira 
- Gilberlo Miranda - llydckel Freitas -::José Fogaça - Ney 
Maran~no - Pedro T\'}~~ra. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) .,-Sobre a me
sa, projeto de_lei.qll;e_será lido pelo Sr. 1<:> Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO -DELE! DO SENADO N• 43 DE 1993. 

Adita parágrafo ao art. 2• da Lei n• 8.641, de 
31-3-92 que '~estabelece normas de contribuição ao 

__ INSS d~s cJIJbes-_d,e futebol, parcelamentO- dOs débitos, 
.E: dá_outr@S provi{lências". 

O Congresso Nacional resolve:; _ .- _ _ _ 
Art. 1• Ao art. 2•, àa Lei n• 8.641, de 31 de março 

de 1993,fica acrescido de um parágrafo (4•), com a seguinte 
redação: 

HArt. 2\> -.......... ___ : ............ ~~······-·•-->!"•~······-·····-
§ 49 Os débitos de que trata o caput deste artigo, 

adicionalmente, poderão ser compensados pela cessão 
das instalações dos clubes ao Programa de Centros Inte
grados de Assistência à Criança. (CIAC), n?s termos 

, ·de acordo entre a Seguridaç:l~ ~octal, Mmtstén~ da Eduw 
cação e os clubes de futebol profisSionais." 

Art. 29 o·Poder EXeC.ütivo regulamentará a presente 
lei no prazo de tri{lta dias, a contar de sua sanção, . 

Art. · 3• Esta lei entra em vigor na data de sua pubh
cação. 

Art. 49 R~vogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei n• 8.641,-.de 31 de março de 1993, estabeleceu 
normas de contribuição empresarial ao INSS dos clubes de 
futebol e parceloU os seus débitos, ajuizados ou não, existentes 
até à competência de outubro de _1992, desde que requerido 
até 31 de julho de 1993. · 

Como é do conhecimerito da Câmara Alta do Parlamento 
Nacional, a referida lei foi fruto de ininha iniciativa, traduzida 
pelo Projeto de Lei n~ 264, de 1991, posteriormente encam-
pado pelo Governo passado e pelo atual. _ 

Ocorre- que, da idéia original, não aproveitaram a parte 
relativa à educação. Aquela que aproveita a capacidade insta
lada e ociosa dos clubes. COm uni cUstó baixísSirilo; pOderemos 
resolver o grav.e problema da educação_ de noss~s ~ria~_ças 
e apressar a arrecadação da Seguridade Social, com a partici
pação do Ministérfo da Educação. 

- Por iSso, volto a apresentar a idéia do aproveitamento 
das instalações dos clubes de futebol para a educação, tendo 
em vista o seu grande alcance social, a redução dos custos 
na implantação do Programa de Centros Integrados de Assis
tênCia ã Criança (CIAC) e, também, pela injeção de recursos 
adicionais n:a Seguridade Social. 
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Na minha terra, já temás um exemplo vitorioso. Trata-se 
do CIAC, instalado no Êsporte Clube de Recife, com 1.200 
alunos. Sabemos, também, que já se encontram ePl_instalação 
no Santa Cruz Futebol Clube e no Clube Náut~O? Capibatibe, 
empreendimentos idênticos, estes os que tenho conhecimento. 

Sabemos que existe em todo o território nacional 1.546 
clubes.. Esses todos, ao serem aproveitados, serão uma grande 
contribuição destas entidades esportivas para a educação do 
nosso País. E o Governo não tem obrigação de contribuir. 

Por isso, espero contar com o apoiO -de todos os meus 
pares para mais esta iriiciativa. -Espero coD.tar COm a vont3,_de 
política do Congresso Nacional, para solucionar ·os graves 
problemas da Seguridade Social, dos clubes de futebol e da 
educação deste País. O Brasil é viável, falta apenas vontade 
para solucionar o-s entraves que tanto t.~m "infelicitado a Nação 
brasileira. Creio que a falta de instruçãO é uma de suas maiores 
chagas. 

Sala das Sessões, 7 de abril de 1993. ~. Senador Ney 
Maranhão. 

(À Comiss&o de Assuntos Sociais. Decisão termi
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) ..:. 0 projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Se"cretário. - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 332, DE 1993 

Nos termos do disposto do art. 40, § 1':>, alfnea a, do 
Regimento Interno, requeiro licença para afaStar-me dos tra
balhos da Casa, a partir de 9 a 23-4-93, pelo prazo de 15 
dias, a fim de participar, córrio Presidente do Grupo Brasileiro 
da União Interparlamentar e Chefe da Delegação Brasileira, 
da 8~ Conferência Interparlamentar, em Nova Delhi, na Ín-
dia. 

Sala das Sessões, 1• de abril de 1993. -Senador Ruy 
Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)--" De acordo 
com o art. 40, § 4'.>, do Regimento _Interno, esse requerimento 
será remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser submetido à deliberação do plenário 
após a Ordem do Dia, em virtude do qUe se ãCba previsto 
no art. 40, § 39, da Lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 

REQUERIMENTO N• 333, DE 1993 

Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno 

Universidade Federal do Rio Grande do NOrte 
Pró-Reitoria de Extensão Universitária 
Núcleo de Te~J:!olqgia E4_ucacional- TVU/RN 
Debate sobre o PlebJscito - Formas e Sistemas de Governo 

ESTRUTURA DO PROGRAMA 

Data: 6-4-93 -terça-feira 
Hora: 20h50min 
Tempo de duração: 2 horas 
Veiculação: TV Universitária do Riõ Grande do Norte 
Participantes: Mediadora da TVU 
Três expositores de renome nacional convidados: 
Senador Darei Ribeiro- Presidencialismo 
Deputado Roberto Freire - Parlamentarismo 
Vereador Adinaldo Matos - Monarql!~a 
Debatedores: Jaime Callado, Arnon de Andrade, Mar-

tins V eras 
Convidados presentes 
Telespectadores (por telefone) 

-Tempo total dos blocos: Bloco 1 - 19 minutos 
Bloco 2 - 31 minutos 
Bloco 3 - 28 minutos 
Bloco 4 - 27 minutos 
Intervalos: 3 (de 4 minutos _cada) 

Co-produtores: Institut9 Alberto F_asqualine 
Pró-Reitoria Estudantil 
Fundação Dinarte Mariz 
As-sociação dos Docentes da UFRN 
Associação dos Funcionários da UFRN 
Centr_o de Ciências Humanas, Letras e 
Artes 
Diretório Central de Estudantes 
Núcleo de Arte e Cultura 

~~ 
eh Sf:,,t,. !!ifa.';Y .9Ek.t<> 

/'•tb J;>i{a&,.,c, ~n/út'b .A'f:na-d~ ~ ~,~idb, 

eno ;;1'.5 ~ acíd' ~ :/.!l.!lJ,;, .2? Áota:; 

do Senado Federal, solicito que sejam considerados como ;f 
licença autorizada os dias a seguir enumerados, quando estarei ~'ndf~wl' a 

ausente dos trabalhos da Casa, às justificações em anexo: -- ty»:~&rpeUJ_ ~:Jt:J Cl'x.111-&,· 
1. Dias 6 e 7 de abril de 1993.Dehate sobre o Plebiscito~ 

-Formas e Sistemas de GOverno, na UniverSidade do Rio 
Grande do Norte, a convite do Senador Lavoisier Maia. 

2. oDias 11, 12 e 13 de abril de 1993. Preparativos e 
posse na Academia Brasileira de Letras, na cidade do Rio 
de Janeiro. 

Brasilia, 6 de abril de 1993. -Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio)- A votação 
do requerimento fica adiada por falta de quorum. 

A Presidência, nos termos do art. 174 do Regimento 
Interno, dispensa o período correspondente à Ordem do Dia. 
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São os seguinte os itens adiados: 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 67, DE 1992 
COMPLEMENTAR . 

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

(Tramitando em conjunto conl 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 (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: Senador 
Alfredo Campos, ravOrávef, na fOrma de Substitutivo 
que apresenta. 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 46, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência noS termos do arL 336, 
c do Regimento Interno) -

(Tramitando em conjunto com o ProjetO- de Lei 
da Câmara n' 67, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno úníCo, -do Projeto de Lei do 
Senado n9 46, de 1992 - Complementar, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre o pro
cedimento contraditófío especial, de rito sumário, para 
o processo de desapropriaçã-o por iJrtereSse soCial, para 
fins de reforma agrária, de imóvel rural que não esteja 
cumprindo a sua função social. 

-3-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 179, DE 1990 

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

Votação, em turno único, do_ Substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado_n' 179, de 1990 
\n' 202/91, naquela Casa), de autoria do. Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que dispõe sobre o regime 
de prestação de serviços públicos pela inkiãtíVa priva
da, previsto no art. 175 da Constituição, e regula a 
concessão de obra pública, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: _Senador 
José Fogaça, favorável ao Substitutivo, com Requeri
mentos que apres-enta. 

-4-
PROJETO DE LEI CÂMARA No 13, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

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 
§ 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•.lõ 49 e 88, de 1991, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania,l~pronun-

ciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de 

o9~ 1 a 4-CCJ, que apresenta; 2~ pronunciamento: con
trário às Emendas de n<f 5 a 17; de Plenário. 

-5-

I'ROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO 
N• 7, DE 1992 

Votação~ em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição no:> 7, de 1992 (n" 82/91, na 
Câmara dos Deputados), que altera o artigo 29 da 
Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n9 246, de 1992, da 
-Comissão Temporária. 

-6-

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÁO 
N'23, DE199L 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
:E;menda_ã. Constituição no 23, 9-e 1991 (45/91, na Càma
rã dos Deputados), qúe dá nova redação ao art. 16 
da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n9 24, de 1992, da 
--'--:" ConüSsãó Temporária. -

O SR. PRESIDENTE (Carlo_s Patrocínio) -:-Passa-se à 
apreciação do Requerimento n" 332, de 1993~ lido no Expe
diente, de autoria do nobre Senador Ruy Bacelar, dependendo 
de parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

Solicito ao nobre Sen-ador Ney Maranhão qué profira 
o parecer em substituição à referida Comissão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, tenho em mãos ofício do nobre Senador Ruy Bacelar, 
comunicando que participará, como Presidente do Grupo Bra
sileiro da União Interparlamentare Chde da Delegação Brasi~ 
!eira, da 89a Conferência Interparlamentar, a realizar-se em 
Nova Delhi, no período de 12 a 17 de abril do corrente ano. 
Integrarão a Delegação Brasileira não só o Senador Ruy Bace
lar como também os Senadores João Calmon, Magno Bacelar, 
Guilherme Palmeira e Ronaldo Aragão. 

Trata-se de uma conferência de alto interesse para a apro
ximação dos dois povos. Portanto, este Relator é favorável. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -O parecer 
é favoráveL A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Volta-se à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 
(Pausa.) .. 

- S. Ex• não se encontra em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 67, DE 1992 

COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, f:~ dü 
Regimento Interno) 
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(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Sen_a
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 Alfre
do Campos, favorável, na forma do substitutivo que apresenta. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 46, DE 1992 

COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência nos termos çio art. 336~ _c, do 
Regimento Interno) ~ ___ -~- - --

(Tramitando em conjunto com o Projeto âe 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 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-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO 

DE LEI DO SENADO Ne 179, DE 1990 

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

Votação, em turno único, do substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n'179, de 1990 (n' 202/91, naquela 
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Casa), de autoria do Senador Fer'nando Henrique Cardoso, 
que dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos 
pela iniciativa privada, previsto no art. 175 da Constituição, 
e regula a concessão de obra pública, tendo , 

Parecer, prOferido em plenário, Relator: Senador José 
Fogaça, favorável ao substitutivo, com _requerimentos que 
apresent~. -

O SR. PRESIDENTE (Çados I;'atrocfnio) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 35 minutos.) 

INSTITUTO DE PREVID~NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

(Criado pela Lei n' 4.284/63) 

INSTITUTO DE PREVID~NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Assembléia Geral Ordinária 
CONVOCAÇÃO 

A Presidência do Instituto de Previdência dos Congres
siStas- IPC, no uso de suas atribuições, conVoca os Senhores 
Parlamentares e demais segurados e pensionistas do IPC, para 
participarem da 31~ Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 14 de abril de 1993, quarta-feira, às 10 horas, no Audi· 
tório Petrónio Portela, Anexo II do Senado Federal, 9estinadª' 
a eleger- o Cõriselho Deliber_at~vo para o biênio 1993/1995 

-e tomai conhecimento do relatório desta Presidência referente 
ao exercício de 1992. .. 
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ANO DE 199J ~ BRASÍLIÂ _:_ DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 54• SESSÃO, EM 12 DE ABRIL DE 
1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -:- Mensagens do Senbor Presidente da República 

-N'' 154 e 155/93 (n• 173 e 174!93, na origem), de 
agradecimento de comunicações. -

1.2.2- Requerimentos 
- N9' 334 e 335/93, de autoria do Senador Esperidião 

Amin, solicitando licença. dos' trabalhos da Casa nos dias 
7, 12 e 13 do corrente mês. Votação adiada, por falta de 
quorum. 

- N9 336[93, de autoria do Senador _Marco Maciel, 
solicitando licença dos trabalhos da Casa no dia 12 do 
corrente mês. Votação adiada por falta de quorum. 

- N9 337!93, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, 
solicitando licença autorizada nos dias 1':>, 3 a 5, 8, 10 a 
12, 16, 18, 19,25 e 26 de fevereiro do corrente ano. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- N9 338/93, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
solicitando a transcrição, nos Anais do_ Senado, da entre· 

. vista feita com o Senador Esperidião Amin e publicada 
no Correio BraziUense no dia 12 de abril sob o tema Gover
no empurra o PPR pano a opooição. 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 
. - Recebimento do Ofício n• 968/93~ da Coordenado

na-Geral de assuntos Externos da Secretaria do Tesouro 
Nacional, encaminhando ao Senado Federal a documen
tação referente às despesas de operações externas relativas 
aos Contratos de Regularização dos juros devidos em 
1989/1990. .. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 
SENADOR MAURO BENEVIDES- Falecimento 

do Padre Antônio da Silveira Paixão, ocorrido em Salvador 
-BA. 

· SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Congratu
. laçóes à Mesa Diretora pela revogação do Ato-do Primeiro . 

Secretário n' 2193. 

1.3-0RDEM DO DIA 
. Projeto de l..eí da Câmara o• 67, de 1992- Comple

mentar (n• 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 
com o Projeto de Lei do Senado n• 46!92-Complementar). 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1992- Comple
mentar; de auditoria do Senador Humberto Lucena, que 
dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de rito 
sumário, para o processo de desapropriação- por iideresse 
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 n? 67/92-Complemen
tar). Votação adiada por falta de quorum. 

Substitutivo da Cãmara ao Projeto de Lei do Senado 
n9 179, de 1990 (n' 202/91, naquela Casa), de autoria do 
Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre 
o regime de prestação de serviços públicos pela iniciativa 
privada, previsto ilo art. ·175 da ConstituiçãO, e regula a 
concessão de obra pública. V otaçãn adiada por' falta de 
quorum_. -

1.3.1- DtScunos após a Ordem do Dia 
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Encontros de 

S. Ex• com_ diversos Ministros de Estado no propÓsito de 
mos.trar as vantagens da introdução no Brasil do Pr~grama 

·! 
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EXPEDtENTE 
CI!NTRO ORÃI'KX> DO SI!NADO PI!Dli!IIAL 

DIÁIUO DO OOIIOUIKlltACIOKAL MANOEl VllEl.A DE MAGALIIÁfS 
Diretor.Ouat lfo Seudo Pedual 
AtiAClElDASILVA MAIA 

la- ooé r•,...UillllaAio 4a Maa ú-Poolonl 

on .. &.c.uvo 
<.:ARLUS HOMERO VIEIRA S lN A 
Din:l« ~aililftiiVO 
LLl:LCARLOS BASroS 
Dímo<-,..1 

_, ...... , .. ,. ........... -....... , __________ _ QS7QOOO,OO 

H.OIUAN AUOUSI'O COUTINHO MADRUOA 
Direw.Yfu• 

de Garantia de Renda Mínima, defendido em projeto de 
lei de sua autoria aprovado no SenaOo e em tramitação 
na Câmara_ d_os Deputados. Cons_iderações sobre artigos 
do jornalista Luiz Nassif, publicados no jornal Folha de 
S. Paulo, argumentando o leilão da Companhia Siderúrgica 
Nacional- CSN. 

SENADOR JONAS PINHEIRO, como Líder -
Preocupação diante da proximidade do encerramento do 
contrato de exploração das jazidas de manganês, locali~ 
zadas no Município de Serra do Navio- AP, por Holding 
de empresas multinacionais e a conseqlieil.fe-Sobrevivência 
do Município. 

SENADOR ODACIR SOARES, eonio Líder-Con
siderações sobre a inquietação nos meios militares devida 
à insatisfação com os soldos. Objetividade na solução desta 
reivindicação justa. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO -,Apelo em 
favor da preservação da__Embracr. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Homenagem 
de pesar pelo falecimento do escritor Américo Lourenço 
Jacobina Lacombc. 

SR. PRESIDENTE- Associa-se, em nome da Mesa, 
às homenagens prestadas pelo Sr. Nelson Carneiro. 

SENADOR RONAN TITO ,..- Correção mensal dos 
saláríos proposta pelo Deputado Paulo Paím. Reforma tri
butária. Criação de uma_ comissão_ informal d_o Congresso 
Nacional para antecipar estudos sobre tributos, visando 
a próxima reforma constitucional. 

SENADOR ÁUREO MELLO- Falecimento does· 
critor brasiliense Clairê de Souza Pires~ 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Lançamen
to do livro A ventura Editorial de Pinto de Aguiar, pelos 
Instituto Baiano do Livro, Assembléia Legislativa da Bahia 
e Academia de Letras da Bahia, em homenagem ao funda
dor da Editora Progresso. Tanscrição, nos A~ais do Sena
do, dos artigos publicados no jornal A Tarde: Um idealista 
chamado Pinto de Aguiar, de Julio Lobo, edição de 23-3-93; 
A ventura e realização de Pinto de Aguiar, de Thales de 
Azevedo, edição de 2-4-93; A EFBA e o acervo de Pinto 
de Aguiar, de João Carlos Teixeira Gomes, edição de 
3-4-93. 

Tir .... tm .. ,,,. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Proi
bição de associações medicamentosas determinada pelo 
Governo. 

1."3.2- Comunicação da Presidência 
-Término de prazo para apresentação de emendas 

aos Projetes de Lei da Câmara n" 113 e 118/92 (n' 2.453/91 
e 5579/90 na Casa de origem), sendo que aos mesmos 
não foram oferecidas emendas. 

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

1.4- ENCERRAMENTO 
2- RETIFICAÇÕES 
Ata da 34~ Sessão, realizada em 22·3-93 

3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N'e 49, de i993 

4- ATOS DO PRESIDENTE 
N" 256 a 259, de 1993 
N' 538, de 1991, (apostila) 

5- ATAS DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 

·. 7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

8- COMI'OSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 

·-- SUMÁRIO DA ATA DA 35' SESSÃO, J 
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 1993 

Retificação 
Na publicação do Sumário, feita no DCN, Seção 

II, de 24-3-93, na página n" 2608, 2• coluna, na apre· 
ciação do Projeto de Lei do Senado n•· 393191-Com
plementar, constante do item 1.3- ORDEM DO 
DIA, 
Onde se lê: 

Votação adiada para reexame ... 
Leia-se: 

Votação adiada para exame ... 
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·-

SUMÁRIO DA, ATA DA 37• SESSÃO,,. - N' 273/93, de. autoria do Senador Almir Ga-

REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 1993 
briel, solicitando sejam considerados como de licença 
autorizada os dias 1•, 3, 5, 11, 12, .• .-

Retificação ., . -
Na publicação do DCN, Seção II, de 25 de março • Leia'se: 

de 1993, na página-<p56, 2' coluna, no item 1.2.9 N' 273193, de autoria do Senador Amir Lando, 
- Requerimentos solicitando sejam considerados como de licença auto-
Onde se lê:. --- rizada os dias 1'?, 3. s;s, 11, 12, ... 

Ata da 543 Sessão, em 12 de abril de 1993 
- - -

38 Sessão Legislativa ~a. da 49ll Legislatura 
Presilfêncin dos Srs. Chngns Rod~es e Francisco Rollemberg 

ÀS 141TOR. \'1 I" 10 MTNTTTO'i. !\C'111\M-'11" PRF'11W
TI!.<; OS SR.<;. <;l'Ni\TJORI".<;: 

Àffonso ('amargo- Alufzio llczerra- Bcllo Parga - C"ar
los Dc'Carli - Chagas Rodrigues - Eduardo Suplicy - Rpitácio 
Cafeteira- Franci•co Rollcmberg - Gilberto Miranda- Hyde
kel Freitas- Jarbas Passarinho- Jol\o França -Jonas Pinhei
ro - I.ourival Baptista - Magno Bacelar- Mansucto de Lavor 
-Mauro Rcnevidcs- Nabor .I únior -Odacir Soares- Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE - A tista de presença acusa o compat 
•cimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
.Q Sr. 1"' Secretário piocederá à leitura do Expediente. 
É tido o seguinte . 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENfE DA REPÚBLICA 
De Agradecimento de Comunicações: 
N• 154, de 1993 (n• 173193, na origem), de 7 do corrente, 

referente ao térmiilo do prazo, seni- deliberação pelo Con~ 
gresso Nacional, da Medida Provisória n' 312, de 19.'J3, cons
tante da Mensagem CN n• 2, de 1993. 

N• 155, de 1993 (li' 174/93, na origem), de 7 do corrente, 
referente à aprovação da matéria constante--da Mensagem 
SM n• 56, de 1993. 

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

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1' Secretário. 

São lidos os seguintes 
REQUERIMENfO N• 334, DEl993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 56, TI, da Constituição Federal, 

e do artigo 43, II do Regimento Interno do Senado Federal, 
solicito que seja considerada como licença o meu afastamento 
dos trabalhos desta Casa no dia 7 do corrente mês, quando, 

estarei Participando de reunião com Vereadores da União 
por Santa Catarina, em FlorianópOlis. 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1993. - SenadorEsperidlão 
Anlin. 

REQUERIMENfO N• 335, DE 1993 

Senhor Presidente, . 
Nos termos do artigo 56, II da Constituição Federãl, e 

do artigo 43, II do Regimento-Interno do Senado Federal, 
solicitO que seja considerada como licença o meu afastamento . 
dos trabalhos desta Casa nos dias 12 e 13 do corrente mês, 
quando estarei participando de Debate sobre Forma e Sistema 
de Governo, no Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
de Assessoramento .• Perícia, Pesquisa é Informações de Santa 
Catarina, em Florianópolis, e da TELEXP0/93 __: 3• Con
gresso Internacional de Telecomunicações e Teleinfotmática, 
em São Paulo, onde estarei abordando o tema: "Privatização 
e Monopólio dos Serviços de Telecomunicação". 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1993. -Senador Esperidlão 
Amin. 
SINDASPI, 90-93/0f. n' 95/93 

Florianõpolis, 2g de março de 1993 
· Exm• Sr. 
Se-nador Esperidião Amiri 
Nesta 

Prezado Slonador, 
Este Sindicato, que congrega funcionários CLT da Secre

"taria da Agricultura e do Abastecimento do Estado e a Asso
ciação dos Funcionários da EPAORI (AP AER) estão progra
mando para o próximo dia 12 de abril (segunda-feira) um 
debate sobre Forma e Sistema-de -aovertlo. 

Como nossos ~ritérios são a igualdade de infotiliações · 
sobre os sistemas em disputa, debates com consistência e deba-' 
tedores com representatividade, estamos-lhe convidando para 
expressar suas opiniões sobre o sistema que o Senhor defende 
com bastante eficiência: o Parramentarismo. 

Informamos-lhe que o defensor do Presidencialismo, já. 
convidado, é o Deputado Federal Edésio Franco Passos (PT/ 
PR). 

O pretendido debate deve re3lizar-se no Auditório da 
EPAGRI · RoctoviaAdemarGonzaga, Km 3, com início pre· 
visto para às 14h. 
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Contando com sua presença e encarecendo-lhe urgência 
na resposta, despedimo-nos. 

Atenciosamente, Nelso Figueiró, Presidente do Siridaspi. 

TELEXPO 93 
3• edição 

Rio de Janeiro, 19 de março de 1993 
• 39 Feira Internacional de Telecomunicações, RaqiQdi-

fusão e Teleinformática ---
• Congresso Internacional de Telecomunicações e Te

leinformática 
• 1~ Prêmio Telexpo de Telecomunicações 
Um patrocínio da Equitel Telecomunicações 

llm• Sr. 
Espiridião Amin 
Senador 

Prezado Senhor, 
Confirmando entendimentos anteriores, informamos que 

a partiCípação -de V. S' na Programação do Telexpo 93 -
3~' Congresso Internacional de Telecomunicações e Teleinfor
mática, é a seguinte: 

AtiVídade: 
Mesa Redonda 
Tema: 
Privatização e Monopólio dos Serviços de Telecomuni-. 

cações 
Dia/Horário/Sala 
13-Abril/14:00h às 18:00h/Sala L 

Forma de Participaç-ão: Debatcdor 
A credencial de confcrencis~a. para participação no Con

gresso e Feira, estafá à disposição de V. S' a partir do dia 
13, no Balcão de Credenciamento. . _ ~~--- ---~ 

Uma recepcionista, após fazer entrega do seu material, 
irá acompanhá-lo à Secretaria de Programação do Evento, 
onde teremos imenso prazer em recebê-lo. . . _ 

Convidamos, também, V. S\ para participar da Sessão 
Solene de Abertura, programada para o dia 13, às 10:00h, 
no Auditório G. 

Agradecendo mais uma vez a participação de V. s~ na 
Telexpo 93, despedímo-nos, na c~rte:zª- de estarmos contri
buindo para o desenvolvirocnto das Telecomunicações em nos
so País. 

Anteciosamente, Helio de Azevedo, Presidente da Te
lexpo. 

REQUERIMENTO N• 336, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Na forma do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, 

requeiro licença dia 12 de abril corrente, a .fim_q~ participar, 
em Recife, no Tribunal Regional do Trabalho ela 6" Região, 
de debate promovido pelo Centro Cultural Paulo Cabral de 
Melo, sobre Presidencialismo X ParlamentarisrilO. -

Sala das Sessões, 12 de abril de 1993. -Senador Marco 
Maciel. 

REQUERIMENTO N• 337, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos no art. 43, incisó li, do Regimento Interno, 

requeiro sejam considerados como de licen,ça autorizada os 
dias 1•, 3 a 5, 8, 10 a 12, 16, 18, 19, 25 c 26 de fevereiro 
do corrente ano. _ _ _ 

Sala das Sessões, 6 de abril d-e 1993. -____::Senador Divaldo 
Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação 
dos requerimentos lidos fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo Sr. 1? 
Secretário: 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 338, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 

a transcrição, nos Anais do Senado, da entrevista feita cóm 
o Senador Esperirlião Amin e publicada no Correio Braziliense 
do dla 12 de abril sob O tema "Governo empurra o P~R 
para a oposição". 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1993. -Senador Jarbas ~ 
Passarinho. 

(Ao exame da_ Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento lido será publicado e submetido ao exame da Comissão 
Diretora, nos termos regimentais. 

A Presidência n!cebeu --da Coordenadoria-Geral de-As~ 
suntos Externos da Secretaria do Tesouro Nacional o Ofício 
n~ 968/93, de 6 do corrente, encaminhando ao Senado Federal 
a documentação referente às despesas de operações externas 
relativas aos contratos de regularização dos juros, devidos 
em 1989 e 1990. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nôrnitos para conhecimento. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Sr. Presi

dente, Srs. Senadores, a imprensa do meu Estado registra 
hoje o falecimento ocorrido durante a SeiiJana Santa, em 
Salvador, Bahia, do Padre António da Silveira Paixão~ sacer-. 
dote dos mais bem quistos por suas incontáveis virtudes pes
soais e pelo apostolado que exerceu, por mais de cinco déca
das de fecunda atividade evangelizadora. 

'Durante mais de dez-anos, trabalhei ao seu lado no meri
tório movimento Hora do Pob_r~, programa transmitido às 
segundas-feiras pela tradicional Rádio Iracema, com ampla 
ressonância em nossa Capital. O espirita de caridade presidia 
àquela e a outras iniciativas que a sua visão en_t~ndeu de 
promover, sempre com o apoio das autoridades eclesiásticas 
e, sobretudo, dos católicos cearenses. . 

_Nas ruas de Fortaleza, todos o_ saudavam_ com o_ maiOr 
respeito c efusão, nele ve_ndo um autêntico apóStOlo do Bem, 
permanentemente a serviço dos carentes e humildes. 

Depois de haver exercido o vicariato çm_algumas paró-. 
quias;O 1'. Paixão integrou-se à Ordem dos Salesianos, trans~e
rindo-se para a Bahia, ali passando quase 20 anos na pregaçao 
do Evangelho, acatado pelo laicato e pelos fiéis de Salvador, 
que iam buscar suas bençãos e con~elhos na Matriz de ~azaré, 
situada na Praça Almeida Couto. 

À noite de amanhã, na Matriz da Piedade, a sua família, 
tendo à frente _o Professor José Airton Paixão e os Padres 
Salesianos, mandará celebrar Missa de 7? Dii, em sufrágíü 
de sua boníssirna alma, a que aderirão, certamente, os amigos 
do saudoso extinto, entre os quais me incluo e a quem devo 
inúmeraS atenções, especialmente o estimulo para que ingres
sasse na vida pública, a fim de defender os inter_esses do povo 
cearense. 
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O P. António da Silveira PaixãO era um Santo, entregue 
às causas mais nobres e a disseminação dos ideais cristãos. 

Era essa a comunicação que tinha a fazer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao Sr. Senador Ronan Tito. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. _ _ __ 
Concedo a palaVra ao Senador Epitac10 Cafeteira. 
O SR. EPIT ACJO CAFETEIRA (PDC- MA. Pronun

cia o seguinte disCurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, aproveito esta oportunidade para con
gratular-me com a Mesa pela sua sensibilidade ao arquivar 
o famigerado relógio de ponto, que não coa_dunava com o 
tipo de serviço prestado pelos funcionáriOs desta Casa. A 
forma desses serviços e a necessidade de Prestá~ loS em horas 
as mais diversas se chocavam com a maneira síritplista que 
se buscou de controlar a freqUência do .funcionário mediante 
um relógio de ponto colocado na parede, para que o funcio
nário passasse o seu cartão de ponto. 

Sr. Presidente, seria louvável o uso _ct_o relôgio de ponto 
se o Senado estivesse pronto, também, a afeiir quantas horas 
de serviço cada funcionário prestou e a pagar as horas extras; 
se se descontasse daqueles que não cumpriram o--horário e 
a quantidade de horas estabelecidas, mas retril:mindo aos fun
cionários que, na maioria das vezes, PrinCipalmente nos mo
mentos de pique desta Casa Legislativa, trabalham_sem olhar 
o relógio. Jamais cobraram horas extras; têm amor a Casa 
e a ela servem e aos seus Senadores c_om a maior cortesia 
e boa vontade. 

Foi louvável a atitude da Mesa de eliminar essa forma 
-eu não diria tipO fábrica, porque seria um insUlto ao traba
lhador da fábrica - policialesca, que prete!ldia muito mais 
insultar o funcionário do que conferir as -horas de serviço 
que vinha prestando à Casa. 

Desta Tribuna, desde o primeiro momento, verberei con
tra a resolução de um homem só. Era a resolução do arbítrio, 
com a qual se pretendia humilhar_ o funcionário da Casa. 
Hoje, sinto que valeu a pena ter batalhado porque a luta 
foi reconhecida. A Mesa reconhece~:~ que os funcionários desta 
Casa estão muito acima e·muito além -do que qualquer relógio 
de ponto. Poder-se-á dizer que um ou outro funcionário em 
toda a corporação não correspõnde à expcctativ~. mas, grosso 
modo, a maioria tem prestado o melhor serviço a esta, Casa. 
Em nenhum momento, mesmo naqueles em que os salários 
estavam defasados, os funcionáii6Çdo Senado faltaram as 
suas responsabilidades. 

Sr. Presidente, faço uso da palavra, esta tarde, para con
gratular-me com V.Ex• ~com tqda a Me_sa_,e dizcr~!J:le que, 
finalm-ente, a justiÇa foi feita. 

Não sei qual será a destinação desses relógios. Quem 
sabe, até trocá~los pelos telefones que foram para Santa Cata
rina. Não sei o que vai ser feito,-m.as~-coinCerteia, esta Mesa 
haverá de retirá-los da parede, onde estão afixados para vergo
nha de um tempo que nunca mais deve volta_r. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco ~Álvaro Pacheco --Aureo McllO - Eva 
Blay --José Paulo Biso!- Márcio Lacerda- Nelson Carneiro 
- Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, as 
matérias constantes da Orde-m--do Dia da sessão de hoje, 
todas em fase de votação, ficam c_om sua apreciação adiada. 

São os seguíntes os itens Cuja apreciação fica adia-
da: 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N" 67, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto COO]. 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 judi
cial 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. 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N· 46, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto COOJ. o Projeto de Lei 
da Câmara n" 67, de 1992 - Complementar) 

Votação, em turno único. do Projeto de Lei do 
Senad() n·1 46, de 1992 - Complementar, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre o pro
cedimento contraditófió e"special, 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-

SUBSTITUTIVO DA CÁMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 179, DE 1990 

(Em regime de urgên~ia, nos termos do 
art. 336, c·âo Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n" 179, de 1990 
(n" 202191_, naquela Casa), de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que dispõe sobre o regime 
de prestação de serviços públicos pela iniciativa priva~ 
da, previsto no art. 175 da Constituição, e regula a 
concessão de obra pública, tendo-
- Pare_cer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Fogaça, favorável ao Substit~.tivo, com Requeri-
mentos que -apresenta. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há 9radores 
inscritos. 
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· Concedo a palavra 'ao nobre Senador R0iiã.D1:'i'to. (P3~-
sa.) 

S. Ex~ não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUAIIDO SUPLICY (PT - SI'. Pronuncia o 
seguinte discurso. Serri revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, dentro em breve, estarei com o Ministro Antô
nio Britto, da Previdência Social, e com o MiniStro Walter 
Barelli, do Trabalho, na peregrinação que tenho feito pela .. 
introdução, no Brasil, do Programa de Garantia de Renda 
Mínima. Nesse sentido, já fii gestões junto a outros Ministros 
do. Governo Itamar Franco: Yeda Crusius, Jutahy Júnior, 
Ehseu Resende e Luíza Erundina. 

Na tarde de amanhã, juntamente com o Relator da pró
posta na Comissão de Eioanças da Câmara dos _Deputados, 

1 
Deputado Germano Rigotto, colocarei ao-Presidente daRe
pública que o Imposto de Renda negativo oferece resultados 
mais eficazes do que projetas do Governo que teoricamente 
procuraram, durante décadas, beneficiar os maisnecessitados. 

Tenho observado, por exemplo, um instrumento recente
mente instituído pelo Goverop, o v_ale-gás, que consiste em 
conceder a quem tiver consumo de energia elétrica inferior 
a 60 Kw, que equivale a 64 mil cruzeiros. Esse mecanismo, 
embora procure fazer justiça, tem levado a distorções, uma 
vez que nem sempre os mais pobres são aqueles que adquirem 
o direito. Não se pode negar, entretanto, que tal instrumento 
beneficia um·grande número de pessoas que fazeJ!l jus a uma 
contribuição desta natureza. 

Vale lembrar que em algumas cidades- Rio de Janeiro, 
por exemplo- o cidadão terá q~e despender, em condução, 
pelo menos 1/3 do valor do bene(fcio. 

O programa de Garantia de Renda Mínima visa a realizar, 
com eficácia, a distribuição de renda a todos os brasileiros. 

Venho diligenciando junto ao Governo e aos membros 
do Congresso Nacional no sentido de que percebam aproprie
dade da proposição. ~ ~ ~ · ' 

Quero fazer menção aos artigos de Luís Nassif publicados 
ontem e hoje na coluna de finanças da Folha de S. Paulo. 
Esse jornalista, conhecido por sua seriedade, tem chamado 
a atenção do Presidente da República e da opinião pública 
brasileira sobre Q que ocorreu no leilão da Companhia Siderúr
gica Nacional. Diz Luís Nassif que tanto o Presidente da Repú
blica como o Advogado-Geral, José de Castro Ferreira, devem 
explicações sobre comQ_s~ deu o leilão da Comp3.nhia Siderúr
gica Nacional. Será que o valor de venda foi justo, na medida 
em que se arremataram as ações por preço mínimo? 

· Diz Lufs N asslf: 

"A privatização da Companhia Siderúrgica Nacio
nal ( CSN) constitui-se, de longe, na maior operação 
de lobby já realizada no Brasil pós-democratização. 
Trata-se de uma obra definitiva de um velho mestre 

1 do gên.ero, o advogado Jorge Seipa - que custou, 
por baiXo, US$ 535 milhões ao património público: 
US$ 3?<J milhões devido à diferença entre o preço em 
que fot fechada a compra e as expectativas iniciais de 
mercado, e US$ 235 milhões do custo estimado do 
subsídio à compra de ações por trabalhadores (desconto 
no preç_o mai~ crédito subsidiado do BNDES). 

Fm um jogo de xadrez sofisticadíssimo em que 
~tiveram participação relevante o ex-President'e do BN
: DES, Eduardo Modiano; o líder sindical, Luiz Antônio 
1de Medeiros, o ex-Presidente Fernando Collor e, de-

_ pois da troca de Governo, a nova diretoria da Vale 
do Rio Doce, o Advogado Geral da União, José de 

· Castro_ ~ - espera-se que por inadvertência - o pró
prio Presidente da República, Itamar Franco. 

O início da montagem dessa operação deu~se ainda 
no Governo Collor, com a nomeação de Roberto Pro
cópio Lima Netto para a presidência da CSN. Procópio 
é velho mtegrante do quadro de lobistas cariocas egres

, sos do BNDES, ligado ao grupo Monteiro Aranha 
de estreitas ligações com o ex-Presidente da República: 

. A missão iniCial de Procópio foi reOrganizar admi
mstrativamente a coinj>anhia. Visava, de um lado, cha~ 
mar a atenção para os seus dotes de administrador 
facilitando a atração de investidores privados para ~ 
esquema posterior de tomada de controle. De outro, 
cooptar os trabalhadores para a sua aventura. Foi o 

, que fez, influindo diretamente nas eleições para o sindi
' cato, com a promessa de um 14"' salário aos trabalha
dores condicionado à eleição de uma chapa ligada à 

. Força Sindical, em contraposição à facção intolerante 
da CUT, que historicamente dominava o órgão. 

. A segunda peça da operação foi montada no pró
pno BNDES, através do então presidente Eduardo 
Mediano, com a complacência da Comissão Diretora 
do Programa de Privatização. Sem que jamais fossem 
dadas explicações convincentes, Mediano ampliou para 
20% do capital as ações disponíveis aos trabalhadores 
da companhia e garantiu-lhes financiamento amplo e 
favorecido, fugindo com-pletamente das regras gerais 
estabelecidas para todo o programa. 

A terceira etapa da operação voltou a ser mane
jada pelo próprio Procópio. As ações deveriam ser 
adquiridas por meio de clubes de .investimento, aos 
quais se associariam os trabalhadores. Através de dire
tores da companhia e do sindicato, dispondo de poder 
absoluto sobre o emprego e carreira dos funcionários 
da companhia, Procópio deu início a um trabalho de 
persuasão, que conquistou para o seu clube cerca de 
90% da adesão dos trabalhadores. 

Ao aderir, o trabalhador entrega as ações para 
o clube administrar e recebe cotas do fundo. Todo 
o poder de voto das ações será, portanto, transferido 
para o clube, cuja direção foi indicada pelo próprio 
Procópio, ele~ta em uma assembléia que contou com 
a participação de apenas 200 funcionários. Se quiser 
se retirar, o trabalhador será obrigado a vender as ações 
(e os subsídios recebidos) aos remanescentes do Cube. 
. Graças ~ çsse estratagema, Procópio -c!Dtfóu no 
Jogo final, d1spondo do controle de 29% do capital 
da companhia - 20% através do clube e 9% através 
do fundo de pensão, cujo presidente era indicado pelo 
próprio presidente da CSN. A partir daí, ficou um 
jogo de -cartas marcadas, já que, no leilão, nenhUm 
outro grupo conseguiria partir de uma base acionária 
inicial tão expressiva. 

O passo seguinte foi obter aliados para a tomada 
do controle. Segundo o Deputado carioca Ronaldo Cé
zar Coelho (PSDB), houve urna reunião em Frankfurt 
com a presença -~e empresas estrangeiras (Ferrostaal), 
bancos estrangeuos (Dresdner Bank) e investidores 
brasileiros (entre os quais o grupo Arbi, onde Modiano 
foi trabalhar depois de ter deixado o BNDES), para 
onde Procópio enviou dois diretor~s da CSN, a fim 
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de convencê-los a investir US$20 mfihó~s ria compra 
de ações de controle da companhia. 

Na ocasião, uma denúncia de Cézar Coelho, publi~ 
cada no Jornal do Brasil, desmontou o esquema. Os 
investidores refluíram, e houve uma reação do grupo 
de Itamar, através do presidente e, principalmente, 
do então Consultor-Geral José de Castro Ferreira. Pro
cópio foi demitido da CSN. Acompanharam-no, curio
samente, em protesto, toda a comissão diretora do pro
grama. 

Aparentemente, a estratégia tinha-gorado. ·só apa
rentemente. 

Em janeiro, por conta do discurso contra o esque
ma Mediano no programa de privatização, José de Cas
tro assumiu o controle virtual do programa. Em sua 
ofensiva, chegou a taxar de "anti-ético" o projeto de 
privatização da CSN, tal como desenhado por Modia-
no. 

Inicialmente, o Consultor-Geral preparou uma no
va regulamentação draconiana para o programa, quase 
inviabilizando~o. A regulamentação foi abrandada a 
duras penas pelo novo presidente do BNDES, Antônio 
Barros de Castro, e pelo ex~Ministro da Fazenda, Paulo_ 
Haddad, que conseguiram transferir para uma noVa 
comissão de privatização o acompanhamento da segun
da etapa do programa. 

Mesmo assim, José de Castro conseguiu preservar 
nas mãos do Presidente da República um inusitado 

. poder de arbítrio. Itamar poderia definir pessoalmente 
a proporção de dinheiro a entrar em cada leilão, assim 
como pontos cruciais a serem considerados na estra
tégia dos compradores - como a autorização ou não 
para que fundos de pensão pudessem participar. Tudo 
em nome da necessidade de prevenir-se contra mano
bras para depreciar o preço das companhias privati-
záveis. - -

Logo depois da queda de Haddad, José de Castro 
investiu como um aríete contra Barros de Castro, levan
do-o à demissão através de uma entrevista ao jornal 
O Globo, onde foi de uma agressividade incompreen
sível, como se Barros representasse uma ameaça ao 
governo. 

A esta altura, a única reação do esquema Serpa 
foi valer-se do líder sindical Luiz Antônio Medeiros, 
para disparar alguns tiros contra a decisão de Itamar 
de alterar o modelo de privatização da CSN e demitir 
Procópio Netto. 
· A surpresa maior veio com' o final do jogO. Apesar 

da retórica prévia do Governo Itamar, todas as altera
ções no programa, determinadas pela Presidência da 
República, beneficiaram ainda mais o esquema. 

Manteve-se a possibilidade de os trabalhadores ad
quirirem 20% do capital, com 50% de desconto sobre 
o preço mínimo e fmanciamento em cOndições privile
giadas, sem cuidar de desmontar as regras draconianas 
do clube de investimento controlado por Procópio Net
to. 

Até a véspera do leilão, o Presidente da República 
não havia autorizado a participação de fundos de pen
são", retirando do jogo competidores que poderiam pro
vocar elevação no preço das ações. Com a indefinição 
sobre as regras do jogo, nenhum grupo pôde se orga-

- nizar para participar da disputa, o que poderia ter eleva
do o preço da CSN em até 30%, conforme estimativas 
do próprio mercado. 

Na reformulação do programa. uma das regras 
- justas - estipuladas pelo próprio Governo é que 
a quantia em dinheiro a ser integralizada deveria ser 
igual ao .dinheiro disponível no caixa da companhia 
privatizada. O mercado esperava que o Presidente fi
xasse o percentual do dinheiro vivo em 5%. Fixou na 
metade. Em dinheiro vivo, entraram cerca de US$38 
milhões, sendo que a CSN tem em caixa - segundo 
informações de Luís Nassif, que me disse ter obtido 
dentro da própria CSN - US$!00 milhões, mais 
US$400 milhões em produtos prontos para entrega e 
estoques de matérias--primas nobres. 

No dia do leilão, em lugar dos advogados do BN
DES, como sempre ocorreu, a defesa jurídica da opera
ção foi feita pessoalmente pelo Advogado-Geral José 
de Castro, que levou um exército de assessores para 
garantir a venda e fez questão de explicitar para todo 
o país seu empenho em garantir a concretização da 
operação. 

Dada a gravidade do "tema, a coluna tentou entrar em 
contato com a presidência antes da sua publicação. " Mas 
não conseguiu. 

Hoje, Luís Nassif volta ao assunto, dizendo: 

"Havia uma manobra em curso para que um gru
po, unido em torno do ex-presidente da CSN, Roberto 
Procópio Lima Netto, assumisse o controle da compa
nhia valendo-se de expedientes administrativos e di
nheiro subsidiado do Governo. 

Tanto Itamar e seu advogado-geral conheciam a 
operação, que ela foi o niotivo de Procóp~o-Netto ter 
sido demitido da CSN _ E também foi o alibi para que 
o grupo de Juiz de Fora assumisse o controle do pro
ceSSo de privatização, indicando Alexis Stepanenko pa
ra a Vice-presidência do BNDES, concentrando nas 
mãos do advogado geral José de Castro a regulamen
tação c:Jo programa e, mais tarde, provocando a queda 
do presidente do BNDES, Antônio Barros de Castro. 

Foi justamente por causa dá operação CSN que 
9 advogado Castto preparou uma legislação draconia
na, que colocou nas mãos de Itamar um poder de arbí
trio inédito sobre o programá. Com esse poder, temia
se que o Presidente pudesse inviabilizar a privatização 
com exigências descabidas; -pOr -excesSo de pruridos. 
Jamais se imaginaria que nãO só mantive.sse todas as 
regras anteriores da venda da CSN, escandalosamente 
parciais, como ainda ampliasse os benefícios ao esque-
ma Procópio Netto, ao preço de um prejuízo ao Tesou
ro estimado em US$ 535 milhões. 

O mercado esperava que a CSN fosse vendida com 
um ágio de 30% sobre o preço mínimo. O presidente 
da República impediu que isso ocorresse._De um, lado, 
por permitir que o Sr. Procópio Lima Netto mantivesse, 
sobre 29% das ações dos trabalhadores, o controle <lbti
do através de expedientes que haviam custado a· sua 
demissão da presidência da CSN. Com isto, desesti
mulou a montagem de grupos de investidores concor
rentes. 

N3. outra ponta, o presidente ainda permitiu que 
a Companhia Vale do Rio Doce aderisse ao esquema 
de controle de Procópio Netto. Na presidência da Vale 
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está um homem indicado pelo próprio Itamar. Não 
satisfeito, Itamar afastou-do leilão os fundos de pensão, 

· impedindo que a disputa valorizasse o património ven
dido." 
Quero aqui salientar que, ·durante o período do Presi

dente Fernando Collor de Mello, os fundos de pensão entra
vam ROS leilões quando o Executivo .. ass;m o 4esejaVã. Desta 
vez, não entraram porque, obviamente, o Executivo o'ptou 
por que eles não entrassem. Afinal, o Executivo tem o poder 
de indicaçãb e de influência~ teJI!,-~e visto- sobre_ a_çljreção 
dos_ fundo_s de pensão. - ---~-

Prossegue Luís Nassif: 

"E uma soma tão si;temática de ações bene
ficiando um esquema -que havia sido explicitamente 
condenado pelo próprio governo, que nada impede 
que se lance no ar a dúvida sobre se as dificuldades 
iniCiais não teriam sido meramente criadas com o pro
pósito de, posteriormente, se providenciar facilidades. 

Como se explica que, no início do ano, o advogado 
Castro tivesse concedido entrevistas taxando o esque
ma Procópio Netto de "anti-ético" e, no dia do leilão, 
afastasse os advogados do BNDES da liça ~assumisse 
a defesa jurídica da operação com um corpo próprio 
de advogados? Por que esta ansiedade de demonstrar 
apoio irrestrito a uma operação_ que, três meses antes, 
o próprio Castro conde~ava? 

Pelo seu passado, Itamar é considerado homem 
de bem; por suas declarações, aceita-se que seja ingê
nuo. Mas não se pode tratá-lo como a uma criança, 
inimputável. Depois de ter dado guarida a pareceres 
suspeitos de seu advogado-geral, às suas investidas jun
to ao BNDES, atrás de vantagens para empresas priva
das, depois do prazo surpreendentemente curto entre 
a idéia do Fusquinha e a apresentação do plano com
pleto de relançamento do veículo pela Autolatina (cujo 
decreto está sob responsabilidade do· mesmo José de 
Castro), o Presidente não tem mais direito ao benefício 
da dúvida. 

Não há uma terceira respOsta para sua atllãção 
no episódio: ou Itamar cqnhecia todos os detalhes e 
contribuiu intencionalmente para o seu desfecho, ou 
- o que seria melhor para o País ~ fol_ induzido a 
erro por seu advogado geral José de Castro: Um erro 
caríssimo, ressalve-se. 

Vai depender de suas próximas atitudes, em rela
ção ao episódio, convencer ou não a opinião- pública 
sobr~ qual é a resposta correta para este enigma.~" 

Sr. Presidente, creio que cabe ao 01;lVerl.e ..:....... ão Presi· 
dente Itamar Franco e aos seus Líderes - dar uma resposta 
convincente sobre esse episódio, 'antes que possamos imputar 
essa dúvida ou esse direito ao benefício da dúvida. 

Leio este artigo de Luís N3ssif porque ele conseguiu cole
tar informações muito significatiV~ a respeito da forma como 
foi vendida a CSN em leilão. Seria importante~ ·em se tratando 
de um património de todo o povo brasileiro, que estivéssemos 
todos mUito conscientes e bem informados de que não houve 
uma ope'ração inadequada. Às vezes, pode parecer que todo 

. e qualquer capitalista, brasileiro ou estrange~.ro, estivesse em 
condições de participar desse processo de pridrJzação, através 
de associações as mais diversas. Mas, da maneir~rno descr~
ve o jornalista Luís Nassif, que é especialista em apurações 

e investigações, houve algum· procedimento que fez com que 
a CSN fosse vendida a _um preço bem aquém do desejável. 

Por essa razão, lemos esses dois artigos, que solicitam 
do _Governo Itamar~Franco uma resposta a essas dúvidas, 
a fim de que não paire nenhuma -susj>eíta a respeito. Muito 
obrigado, Sr. Presidente._ 

O SR. JONAS PINHEIRO -Sr. Presidente, peço a pala
vra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador, que falará pela Liderança do 
PTB. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP. Como Líder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo 
comunicar à Casa que estive no Amapá desde quarta-feira 
da semana passada, Estado que com muita honra aqui repre
sento. Distante de Macapá, Capital do Estado, cerca de 
200km, existe um município chamado Serra do Navio, onde 
estão localizadas as jazidas de manganêsexploradas pela IC0'', 
MI, holding multinacional, que tein ·com o--agora Estado do 
Amapá - tinha também com o Território ~ um contrato 
de duração de 50 anos. Quer dizer, por esse contrato, a I COMI 
teria o direito de explorar, por 50 anos, as jazidas de manga
nês, que são as maiores do País. Faltam exatamente 10 anos 
para que o contrato expire. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, temos ali, como disse, 
distanciada de Macapá cerca de 200km, uma espécie de pedaço 
de Primeiro Mundo. É uma cidade operária com elevado.nível 
de qualidade de vida- de habitação, saúde, educação e sanea
mento - de sorte que a população que serve a essa empresa 
em Serra do Navio é uma comunidade próspera, que vive 
num· padrão de vida de certa forma invejáVel, se_ comparado 
com o do resto do País. Vive-se lá muito bem. 

Aproxima-se, contudo, o término do contrato de explo
ração, que era de 50 anos; passaram-se 40, portanto, só faltam 
dez anos para o seu encerramento. Lembrei-me de outros 
e:mpreendimentos, como Fordlândia, no Estado do Pará, hoje 
transformada em deserto, tendo passado da condiçã_o de distri
to de Macapá para a de município, estando no exercício do 
mandato o seu primeiro prefeito.-Come~i. então, a me preo
cupar com a extinção do contrato em Serra do Navio. O 
que seria de sua população, que vive exclusivamente em tomo 
desse projeto, em torno desSa empresa chamada ICOMI? 
O que lhe acontecerá depois do ano de 2003, quando não 
mais existirão os empregos hoje oferecidos pela !COMI na 
exploração do manganês? 

Trata-se de uma macroestrutura. Inclusive há uma estrada 
de ferro ligando Serra do Navio a Porto Santana, que é grande, 
em Macapá, onde numerosos vagões transportam os minérios 
extraídos para sua comercialização no exterior. São 200km 
de via férrea, com duas ou três locomotivas com muitos va~ 
gões. Há, também, portos capazes de comportar navios de 
qualquer calado, no braço norte do Rio Amazonas. Por aí 
V. E r' pode ter uma ligeira visão- da dimensão e do porte 
desse empreendimento. 

Assim, preocupado com a conclusão do contrato, fiz uma 
visita a Serra do Navio, levando, em minha comitiVa, convi
dados como o Superintendente do Banco do Brasil, o Superin
tendente da Caixa Econômiea Federal, o Delegado Federal 
do Ministério da Educação, o C~ordenador da Fundação Na
cional de Saúde, o Presidente da TELEAMAPÁ, alguns De
putados estaduais e outras pessoas que detêm o poder de 
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comando e de ação do Governo Federal e do Governo esta
dual. Fomos a uma reunião de trabalho com o Prefeito da 
cidade, pertencente ao Partido dos Trabalhadores, que durou 
todo o dia, em que chamamos a atenção das autoridades, 
por minha iniciativa, pari a situação daquela população, para 
a necessidade de despertá-la para o day afler, ou seja, para 
o dia seguinte ao do encerramento do contrato. -

É um pequeno paraíso que não pode passar ao largo 
de nossas preocupações com· a extinção do contrato, que se 
dará em 2003. Se não se tomarem providências desde logo, 
se não houver um planejamento e a antevisão dos fatos subse
qüentes ao· encerramento do contrato, esse paraíso poderá 
se· transformar num deserto. 

Çhamei a atenção do Sr. Gove-rnador para o problema, 
inclusive em pronunciamentos que fiz pela televisão. Disse, 
então, a título de ilustração, que, se hoje já temos o raciona
mento de energia elétrica e falta d'água na Capital, Macapá, 
é exatamente. em decorrência da falta de visão, por não se 
ter previsto o crescimento da cidade e de sua população perifé
rica. Hoje Macapá está eXplodindo em crescimento, principal
mente pela implantação das áreas de livre comércio da Capital 
e de Porto Santana. 

Pór isso, Sr. Presidente, desejava trazer ao conhecimento 
da Casa esses fatos que oCorrem no meu Estado, o Amapá, 
tão distante e isolado geograficamente do resto do País, pois 
não tem ligações r_odoferroviárias com os outros- Estados; lá 
só se chega por avião ou por embarcações. 

Deixei lá essas preocupações, dizendo que, dadas as cOn
dições de vida lá existentes, é possíVel o município sobreviver 
da indústria do turismo, por exemplo, ou da exploração dos 
seus recursos naturais. Sem degradar a natureza, ele poderia 
fazer um turismo ecológico e o aproveitamerilCiâe seus recur
sos naturais, como a madeira; com o remanejamento de flores
tas. Tudo isso pode ser feito nesse município próSpero. 

Faço este registro na tentativa de, num primeiro momen
to, chamar a atenção da Casa para o problema, para que 
haja receptividade e aceitação para com nossos projetas, solici
tações e reivindicações que venhamos fazer perante nobres 
Pares não só no Senado, mas no Congresso Nacional como 
um todo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. ODACIR SOARES- Sr. Presidente, peço a pala
vra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador, que falará pela Liderança do 
PFL. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: vez 
por outra, reponta, nas colunas dos órgãos de imprensa, noti
ciário sobre ocorrências de inquietação nos meios militares, 
provocadas pelos soldos - parcos e insuficientes- por estes 
percebidos. 

Ora se fala que tais manifestações partem de altos chefes 
lnilitares, ora se diz que elas ocorrem no recinto fechado 
dos clubes militares, ora que elas andam irrompendo no âmbi
to da tropa, não faltando insinuações de que a turbulência 
atinge até mesmo as esposas dos militares. 

O que toma esse -noti:ciário até certo ponto ambíguo é 
a imprecisão das referências, aliada à indefinição dos propó
sitos visados com a difusão desses informes. 

Fica-se na dúvida se se trata de estratégias de duvidosa 
e:ficáci~, postas a serviço de objetivos legítimos e defensáveis, 

ou se, pelo contrário, trata-se da proverbial tendência da roí
dia, sempre pronta a adicionar à notícia condimentos provoca
tivas do alarmismo. 

Seja lá como for, minha opiniãó firmada sobre a matéria 
é a de que o equacionamento desse problema c;la inegável· 
insuficiência dos soldos dos _militares passa por outras vias 
e sQ_ se concretizará tomando O dliniD.lio aberto, pragmático 
e transparente das Soluções analisadas com lucidez e nego
dadas com bom senso e abje:tivid_ade. _ _ _ 

Buscando concorrer para isso, ouso, boje, abordar esse 
tema. Ao fazê-lo, partirei de algumas considerações p~elimi
nares para, só então, emitir jufzQ_'de valor sobre as fórmulas 
que se me afiguram válidas ou não para o rápido deslinde 
do problema. . _ 

Fique claro, preliminamlente, que, recoitheCe-ndo-a im
portância impostergável das ForçaS Armadas, tenho por elas 
o maior apreço. Por isso mesmo, n-ão questiono os relevantes 
papéis que lhe foram consignados no art. 142 da Constituição. 

Tenho me habituado a encarar as corporações militares 
como redutos dignos da admiraç~o geral, pelos exemplos que 
proporcionam a todos de civisfno, ae diSciplína, de lealdade, 
de cumprimento responsável do dever e de coesão em tomo 
das nobres missões por todos aceitas sem _medir sacrifícios. 

Por tudo isso, entendo que constitui dever de todos con- -
correr-para quê- as: Forças- Aniladas sejam resguardadas não 
apenas da penúria de equipamentos que devem habilitá-las 
ao melhor desempenho de suas funções, como também dos 
constrangimentos salariais que esmorecem o ânimO de seus 
integrantes, podendo comprometer ·a diSciplina e o moral da 
tropa. 

So_u, por conseguinte, favo-rável à busca de uma solução 
justa e objetiva do problema. E essa objeiividade ·sugere a 
exclusão de certas estratégias que, a meu ver, ou mal tangen
ciain-o- -âmago do problema, ou são equiVocãdas, por isso 
insusceptíVeiS de levar a bom termo a busca da melhor solução. 
Dentre essas, cito apenas duas: o recurso a artifícios polêmicos 
na aplicação dos índices de reajuste e a insistência contra
ditória ri3 inVoCação do princípio dã isonomia'aplicado a soldos 
e vencimentos, sabendo-se que este é insustentável, quando 
-se tenta .equip3rar atividades tão díspares, tais como_ as que 
caracterizam o exercício profissional dos servidores civis e 
dos servidores militares. 

Não há lugar para essa insistência:, sabendo-se que a Cons
tituição não trata da isonomia salarial entre servidores Civis 
e militares, antes só menciona esse princípio quando se ocupa, 
especificamente, dos Servidore_s Públicos Civis, em sua Seção 
II, art. 39. 

O que a Constituição veda peremptoriamente, conforme 
seJê no art. 37, X, é a distinção de_ índices entre servidores 
civis e militares, quando em causa a· revisão geral da remune
ração dos servidores públicos. 

Den_tro da perspectiva acima exposta, três conclusões im
põem-se ao exame atento -dos que se debatem na busca de 
um caminho transparente para o deslinde da questão remune
ratória· dos servidores militares: 1) inexiste, no texto constitu-
cional, mandato algum determinando a aplicação do princípio 
da paridade ou da isonom.ia salarial entre os servidores civis 
e militares; 2) a Constituição s6 Cogita de isonomia salarial 
para cargos e atribuições iguais e assemelhados; 3) a natureza 
das atividades desenvolvidas pelos_ servidores civis e militares 
toma os respectivos cargos e atribuições irredutíveis e refratá
rios a equiparações isonómicas. Admitidas essas premissa.s 
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does impõem-se -e não vejo como recusá-las- eStá aberto 
o carit.inho apropriado para o que todos almejamos. _ 

Quando insisto numa sOlução desejável e por todos alme
jada, penso, evidentemente, não apenas nas autoridades go
vernamentais ou nas lideranças politicas,-mas t3inbém na gran
de maioria dos cidadãos _brasileiros dotados de bom senso 
e lucidez suficientes pata saber identificar, tias Forças AnD.a
das, a própria expressão do povo brasileiro, enquanto capaci
tado para garantir e, se preciso for, defe"rider a integridade 
e a soberania do Brasil. 

É dessa viSão Pátriótica 'e realista que hão de derivar 
necessariamente os coril.portamentos da_ sociedade frente aos 
problemas da manutenção das Forças Annadas e da remune
ração dos militares. Dela também derivam os critérios que 
devem presidir o tratamento da questão salarial dos ~ilitares. 
É bom que se enfatiZe qué,- dentre esses critérios, destacam-se~ 
de forma imperativa, o da urgência - · e por isso faço 
este discurso - o da legalidade e o da transparência no 
encaminhamento ·da questão. 

O Sr_ Jarbas Passarinho -Permite V.Ex• um aparte? 

O SR. ODACIRSOARES-Compiaiéf, ouÇO V. Ex•, 
nobre Senador. ---------

0 Sr- Jarbas Passarinho- Ouço V. Ex• no que chamou 
de um breve discurso, mas com um toque de coragem pessoal 
muito grande. É uma matéria - V. Ex• sabe bem - que 
provoca determinado tipo de polêmica, e é muitõ bom que 
seja um civil, como V .. Ex•, e não eu, de origem militar, 
que pudesse defender essas premissas que V. EX' está d~feri
dendo. Note que, além dessa discrepância completa que existe 
entre uma atividade do setor público civil e a ativídade do 
militar, há também até uma injustiça. Por exemplo: quando 
passei pelo Ministério da Educação, verifiql!eí que os profes
sores com tempo integral e dedicação exclusiva tinham e ainda 
têm uma vantagem a mais -naquela altura, lembro-me que 
era, uma vantagem de cerca de 40% para dedicação excluSíVa. 
Recordo que o ex-Ministro Moniz Aiagão, da Educação, -não 
aceitou o contrato de uma enciclopédia para escrever sobre 
vários_verbetes, porque, ele tendo dedicação exclusiva, não 
poderia ter remuneração de qualquer ordem. É exatamente 
o caso do militar. No entanto, não se lhe dá esse direitO 
adicional de caracterizar que, sendo a profissão obrigatoria-- ' 
mente de dedicação exclusiva, pudesse ter o benefício que 
alguma área civil tem. Por outro lado, veja a diferença numa 
formação. O meu caso é em parte apenas, porque saí da 
vida militar depois que já tinha feito a Escola de Comando 
do Estado Maior; na Escola Superior de Guerra, não fiZ o 
curso chamado CEMCFA, que é um curso para oficiais da 
ativa. Mas para chegar a general de quatro estrelas, a regra 
fica entre 42 e 45 anos de serviço. Quando pertenci ao Governo 
passado, vi o esforço que o Presidente quis fazer para a isono
mia; Só não me ocorreu a lei delegada, que depois foi lembrada 
pelo Ministro Célia Borja. Mas notei essa necessidade, que 
parece continua, a que V. EX' está se referindo de fazer uma 
paridade que não existe. 

O SR. ODACIR SOARES- Exatamente, ou a ísono
mia. 

O Sr. Jarbas Passarlnho - Ou a isonomia, mas; especial
mente, caracterizai funções completamente diferentes com 
o mesmo tipo de remuneração final. Por exemplo, admiro 
muito o corpo diplomático brasileiro; acho que é um dos 

mais respeitados até no mundo;. mas u~ diplomata chega 
-a embaixador, às vezes, antes, dos 5Q w9s de, id~de, e um 
general para quatro estrelas chega depois de_ 45 an.os de servi
ço. No entanto, faz-se a isonomia, no caso, a paridade no 
tipo de remuneração. Não creio, Senador Odaci;(Soar~s, que 
V. EX' _seja bem sucedido, porque vai ser m~itO difícil separar 
aquilo que depois se conseguiu conjugar com entidades inteira
mente heterogêneas. Dç qtínha parte, permita V. EX' que 
eu louve a forma pela qual V,. Ex• se expressa neste tpomento 
- -do meu J?Onto de vista, com inteira razâ<?·. 

() s:i ODACIR. SOARES.--:- Agradeço o aparte de 
V. Ex~. Suas observações, nob.re Senador; -sãO-inteiraniente 
pert;inentes ao meu disa..:rso.-, : _. _ _ 

-O que penso, nobre Senador Ja:.rbas Pas~rinh~-. é que 
o País, o Governo, particularmente, precisa enfrentar a ques
tão da remuneração dos militares. Nesses últirp.Os tempos, 
produziu-se um equívoco que é exata,mente ·esse, que vem 
sendo reiter~d.C",) até por expres:sivaS figUras do-mundo juddico, 
às vezes, d_e que a isonomiã_préVísta na Corlslitu~ão _ _s~ aplica
.ria a!ervidores civis e m,ili~a1e~ também, quando, na realidade, 
essa seria uma afrri:naçãó iriteiramente improcedente do ponto 
de vista constitucional, pela interpretação literafdo texto da 
Constituição. -

No meu entender, realizando uma interpretação às- aves
sas, a Constituição proibiria a ~~nomia entre civis e militares, 
até pelo fato de que, conforme V. Ex~ mUito bem ressalta, 
as atividades são inteiramente diferentes, a fo(I)).ãÇâo profis
sional é diferente e se exige; para um ·e para outro, cursos, 
estágios e_ etapas profissionais diferentes> -- · -· · 

O Sr: Jarbas Passariiiho- Permite-me V. Ex~ uma inter
rupção? 

·O SR. ODACIR SOARES~ Pois não. 

O Sr_ Jarbas Passarinho- Veja V. EX' que o preconceito 
é de tal ordem que, certa. vez_, quvi no- próprio Ministério 
da Edu~ação. se ques~iónar·se a· forma'ção do m.ilit~r l?ra~il~iro 
merecia ser considerada de Cli.rsó soperior. Eram quatro anos 
de EScola Militar, em tem'p~o iOíegral, com oito horas d~ traba
lho por dia, no mínimo, 4e çampo ou de sala de instrução, 
e, muitas vezes, ainda c_om um. estudo obrigatório; itiais duas 
horas. I;>eJ?Ois dissO, veja que nós, ao tempo de militai' ,líamos 
o poeta Alfred de Vigny,_citie escreveu ServicJão ~ GI1Uldeza 
MUitares. Uma das serventia~ é O militar não poder se expres
sar politicamente na ativa; não pode fazê-lo. OUtra~, 'é não 
poder fazer greve. Não há. o direito de greve para o militar. 
Ele tem d.e ~~rir mão a_té :do próprio- pensamento, çomo diz 
Alfred de.Vigny ~J;D. d~t~inti,nad?S r:nomentos, porque ele não 
tem o direito de sobrtpm: o. seu pensamento ao· jurãlilento 
que fez de defender as instituiÇões como tal. Então,- essa é 
uma caractedstica completamente diferente. Na noss~f~rma
ção, por exempl~. quando cOmeçamos a estudar como cadetes, 
começamos a fazer o trabalho do soldado; depois, o do cabo; 
depois, o do sargento, para, nesse crescimento, ·póâermos 
chegar a oficiais. Não há um paralelismo, exatamente dentro 
do ponto de ~st;a. Qe V~ .Ex• ,_ justo e muito menos ~fiterioso 
de fazer esse tipo de comparação com a profissão- liberal, 
por exemplo, da_qual V. E_X! Ç um doS grandes representantes 
nesta Casa. FiZ três concursos. em um só. Para poder entrar 
para a Escola Militar de Realengo, naquele tempo. em que 
havia poucas opções de ensino universitário, fazia-se _um exa' 
me de saúde - acuidade visual 1, acuidade auditiva 1 -
;era preciso ser perfeito; havia um chamado índice de Plgnet, 
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.Que era uma relação entre altura~ envergadura e· peso.~ Prepa
rava-se um homem perfeito para matar ou morrer. Isso não. 
existia, evidentemente, na Faculdade de Direito; oü etn outra 
instituição escolar qualquer, onde só não podiam ingressar, 
naturalmente, doentes contaminando os outros; não havia 
necessidade dissO. Depois, ainda, havia um exame físico, para 
se saber se podi3. ·saltar em altura, se podia subir na ·corda 
etc. E, finalmente, um exame intelectual. Então; até digo 
isso com. alguma jocosidade, porque quando fiz o exame de 
saúde fui reprovadO, pOis, ainda adolescente, perdi, no maxilar 
inferior, um grande mó~ar. Quan.dp. çheg~u na, hora,,_nesse 
ponto, havia o qu~ .chamávamo~ "a peixada" dentro .do Exér
cito, a proteção particular. Mas por que chamávamoS 'upeíxe'' 
no Exército'? Porque a proteção nunca: ei'a individual; era 
de tal forma que 'um favorecimento servia a todos aqu-eles 
que dele se beneficiassem. É por isso que se dizia: uo peixe 
vai na água". ~ntãQ, o filho de um oficial muito importante 
do Ministério .do Exército, na ocasião Ministério d3. Guerra·,· 
conseguiu que em vez de oito- Molares opostOS: - dois ao dÔiS 
-. que era exigido - eu_ só _t~nha' sete - ' pudesse ser 
até seis. POr essa razão consegui entrar, poiS eu tiíiha ·sete' 
e o "peixe" que me proporcionou is·so s6 -~nha,"~~s; . ' · · ' ' · 

O SR. ODACIR SOARES --Entrou coiri menos pantos. 

O Sr. Jarbas Passarluho- Agora, só percebi que a exí
gência ·era absolutamente correta quando fui ao rancho pela 
primeira vez~ porque o bife era terrivelmente duro. 

O SR. ODACIR SOARES -Agradeço, mais umá ;v~~. 
a V. Ex~ pelo aparte. Basicamente, o que me traz à tribuna, 
hoje, para discutir essa questão é que, a ·meu ·ver, esSe e"quí~ " 
voco que se formou em tomu·dessa questão da isonomia entre 
civis e militares está ocasionando, e já ocasionou,_ um pro~le~ 
ma de caráter permanente para o País. O Governo brasileiro 
tem que enfrentar a questão da remuneração dos militares 
de forma aberta, transparente e objetiVa; da mesma maneira 
tem que enfrentar também a questão Objetiva: da remune_raçã'o-
dos servidores civis-. - - - - : - - - · , ' 1 • _ 

O que. não podemos admitir nem mesmo pará uma mera · ' 
discussãp ~ fiUestão da isonomia, que nãó ·existe. -A Consti:. 
tuição é .clara quando estabelece a isonomia para oso sei-Vi doteS 
civis da União. Mesmo assim, essa isonomia entre OS Poderes 
Judiciário, Legislativo e Executiv9 é complicada, Porque, de 
certa form_a, tem nuances, tem _c;uacterísticas, pois- as ativida~ 
des dos trés Poderes têm também peculiaridades. Cada órgão · 
do Poder Judiciário e· LegislatiY<? tem 3: ~IÍa: ~ti Vi~~~~ ~íPica; , 
da mesma maneira no Itamarati, onde também existem ativi-· 
dades específicas que não encontram :Parálelo nos·outros-PO-
deres. , , ' · 

Então, essa questão da isonmhia transformôu~Se,'de certa 
forma, em um tabu errado, porque, lamentavelmente, as gran
des discussões· nacionais, às vezes, se travam sem que as pes
soas que :nelas se envolvem tenham claramente a(Juilo que 
está no corpo da nossa Constituição como um preceito. 

Enquanto o_Goverrio brasileiro não enfrentar-essa Ques~
tão da remuneração dos militares de maneira clara, estabele
cendo remunerações próprias para os militares, vamos viver 
sempre sob esse tumulto. Do mesmo modo que o servidor 
civil tem a sua sobrevivência afetada devido aos salários bai~ 

. xos, o servidor militar também; e, nesse caso, é muito mais 
grave, na medida em que eles são responsáveis "pela integri-
dade e pela soberania do País. -

Desejo expressar ~este discurso_ q~e. essa qu~stão _precisa_ 
ser enfrentada claramente. O que p~rece se;r, de _certo modç, 
uma atitude corr~t~do Goverq~,,ql.jand~ veqtQS 9~ jQmais 
estamparem que :a ~inistra _ Erundina p·ass.ou a .ser a. guru_ 
dos militares, na r~alida.de, expr~ssa um erro. Quando 3.dmiti.:. -
mos que os militares ficaram felizes. e satisfeítóS Com O aume-n
to concedido pelo Presidente Itamar FranCo, cuja mensagem 
a Câmara dos Deputados e o Senado_ Federal aprovaram com 
rapidez, na realidade, esse aumento satisfez muito maiS pela 
conseqüência ou pela situação grave em_ que eles se enpon
travam do que propriamente por uma política acertada. o 
que .a Constituiçãq -eXige _é q~e Os }~4i~s, seja11,1 )guajs, )~l;lS 
não significa que ;:t_rJ;":mune"ração básiccrs~ja igual, na medida 
em que não há correl~ção de atividades •. 

S~- Presidente, agradeço a V- Ex• O que me !llóve e
a tentativa de o Governo encaniinhai COm dafeia, Coril objéti~ 
vidade, e com oportunidade essa· qUestão, que é das mais 
graves e important~s para o nossõ BI-asil. 

Continuando, Sr. Presidente. 
"Dela também derivam os critériôs" que deVém -p-reSidir 

o tratàmento da questão salarial dos ·militares. E é bom que 
se enfatize que de_ntre esses critéri,os destacam-se, de .forma 
imperativa, o da urgência, o da legalidade e o 4a trarispatênda 
no encaminhamento da questão. - - · -_ · · 

·É, pois, meti entendimento_ que·, adotada essa linha de 
interpretação e com· fundamento na especificidade e Sin];ula~ 
ridade das atribuiÇões que envolvem a carreira militar, pódem 
os chefes militares dar o desejado encaminhamento do proble- · 
ma, 'elaborando uma tabela de retnuheração específica para 
o s~~~r? e submetê-la -à aprovação do Governo." 

-,_o'sr. Jonas Pinheiro- Penilité~mev. Ex~ um aparte? 
i I 1 • '· • . 

O SR. ODAC!E._SQARES-,- C.om prazer, nobre Sena
dor Jonas Pinheiro. . , 

O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador Odacir Soares, 
no nieu· ponto dê vista, V. Ex~ tem· toâa razão quando faz 
a abórd'agem des'sé assunto, nesta tarde. Recordo~me que 
o· ÍloOie Senador 'Ney Maranhão,' há alguns dias, manifestou 
ta~bérrí a sua preocupação com relação à· remuneração dos 
militatés. Também, como o faço hoje, aparteei S. Ex', mani~ 
festando todo o ~111éti apoio e a: íriiD.ha concordância ·com a 
preocupação que tr'aZía -e que era essa·- com relação 
à questão da isonomia, que deveria ser regulamentada e., apar· 
teei S. EX', manifeStando todo o meu apoio e a minha - -
concotdância com ~a preocupação qu'e trazia- e qtie era essa 
-Governo.~' - tfnha prazo para iSso- e não foi; que deve
ria,_ Como diz V. Ex~ em seu brilhante discurso, prever situa
çÕes diférenciadás: De igual forma; apoio inteiramente as 
conSiderações feitaos 1pelo Senador Tarbãs Passarinho, conhe~ 
cedor profundo de:sSe assunto, quando chama atenção para 
o Magistério e oütio"s segmentos que têm remuneração espe
cial, gratificações- es-peciais para, pór exemplo, exercício de 
atividade em tempO integral e com dedicação exclusiva. Recor· 
do-me de que naquele aparte ao discurso do Se'nador Ney 
Maranhão que dizia que os militares viviam exclusivamente 
para as suas funç9es, não tinham n~m oportunidade de se 
dedicar a um outro tipo de atividade remunerada. E chamava 
a atenção para a defasagem salarial imensa, para a perda 
do poder aquisitivo daquela categoria, o que estava obrigando 
~esposas dos militares a recorrerem a atividades, a trabalhos 
como, por exemplo, a venda de confecções, para garantir 
a sobrevivência dos SeuS familiares, a educação dos seus filhos, 
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deixando, muitas vezes, os afazeres domésticos, a obrigação 
e o compr<?misso com a educação dos filhos; que fica prejudi
cada, uma vez que a presença materna é impórtãntíSSima nessa 
tarefa, quando_ é possível desempenhá-la. É sabido que esta
mos Vivertdd dias de crises violentas, no~ quais a mãe deixa 
seus filhos em creches, quando pode. Feliz daquela que ainda 
tem uma creche onde deixar Os seus filhos para ir trabalhar 
e auxiliar o esposo no orçamento doméstico, de fonna a asSe
gurar o mínimo, o básico - a alimentação, o_ vestuário, 
o aluguel da casa, o pagamento da conta de energia etc. De 
modo que.estarnos vivendo'·um momento em que o militar 
está sendo penalizado. E digo aqui, com toda tranqüilidade, 
que tenho um irmão que é oficial do Exército e trabalha 
no EMF A - Estado Maior das Forças Armadas. Recordo-me 
de ouvi-o, várias vezes, -durante o ano que passou, dizer que 
não estava mais trabalhando nas segundas-feiras de manhã, 
pois não tinha expediente até meio-dia, e nas sextas-feiras 
à tarde, justamente para que o EMFA economizasse recursos 
com alimentação. Veja bem V. Ex~ a que ponto se chegou: 
desprezar-se, no total, um dia inteiro de expediente para se 
econom~ar o almOÇo .-...:..... se passarem o dia inteiro· lá, os 
funcionários teriam direito à refeição. Nas segundas-feiras, 
ent~o~ só há expediente após o almoço, para evitar onerar 
o EMF A; e nas sextas-feiras s6 Se trabalhá até o meio-dia, 
para que o EMF A fiqu'e desobrigado da alimentação. E assim 
ocorre também com os quartéis de modo geral. Isso surpreen-:
de quem - como eu - teve oportunidade de visitar 
projetes desenvolvidos pela Marinha, como o Aramar, em 
São Paulo, que faz com_ que nos-sintamos nutn país- de primeiro 
mundo,_ pois tomamos conhecimento de fatos formidáveis, 
como a tecnologia d~senyqlvida por cientistas, físicos e Inate
mátiCõ:S brasileiros,- sem óenhuma colaboração estrangeira, 
por pessoas que trabalham na pesquisa, no domínio da tecno
logia do urâriiO, por- eXeinplo. F cOmo subproduto desse pro
na medicina, na engenharia, coisas fabulosas. Como vi tam
bém, quando visitei o Arsenal da Marinha, a fabricação de 
submarinos, de sonares, fatos dos quais realmente não temos 
conhecimento. É tima ·pena que o Brasil inteiro não tenha 
óporturi~da_de de conhecer o valor desses projetas que são 
desenv.olv.idos pe~as Forças Armadas. Paralelamente à pes
_quisa científica, a tecnologia do nosso País·, de modo geral, 
está também relegada a segundo plano. o-e modo que consi
dero que o aparelhamento das Forças Aim3.das e a remune
ração dos militares são de fundamental importância, porque 
esse setor cumpre bem a sua missão. preso· a um regime que 
não lhe possibilita desenvolver uma outra atividade remune
rada, e iSso é altamente preocupante. V. Er tem tpda a razão 
e, certamente, o apoio de todos nós que fazemos esta Casa 
de leis. Obrigado. 

O SR. ODACIR SOARES- Muito·obrigado, Senador 
Jonas Pinheiro. O aparte de V. Er ~ com as informaÇões e 
a experiência que traz nessa área, inclusive enriquecidas com 
as visitas que fez às instalações da Marinha de Guerra do 
Brasil, ao projeto Aramar, especificamente, e a OUtros proje
tes das outras A.nnas das Forças Armadas, engrandece o nosso 
pronunciamento. Elas caracterizam muito bem o_ papel que 
as Fprças Armadas desempenharam em nosso País. E 3 mais 
do que isso,' a observação que V. EX' fez sobre o problema 
do expediente no EMFA, nas segundas e sextas-feiras, é um 
dado impressionante e da maior gravidade, mas que não chega 
a nos surpreender, já que sabemos que as Forças AII!ladas 

brasileiras não estão aparelhadas na medida.das.neçessidades 
do nosso País exatamente por falta de recursos. 

Essa situação vem se repetindo há algum tempo. O Orça, 
menta da União, quando é elaborado, já contempla recursos 
insuficientes para as Forças Armadas. E para agravar mais 
O quadro, o País vem vivendo, ao longo dos últimos tempos, 
esse contingenciamento, que não_só diminui mas também defa
sa cada vez mais os recursos aloc:ados no Oiçamento da União. 
Na realidade, as Forças Armadas hoje são_mal remuneradas, 
estão mal equipadas e, conforme a informação que V. EX'" 
traz, estão lutando_ até pela própria sobrevivência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo enfatizar com este 
discurso, primeiro, a necessidade de se afastar essa discussão 
sobre a remuneração das Forças Armadas da questão da isono
m.ia. O princípio da isonomia contemplado na Constituição 
não se aplica aos servidores militares. Ele ,só __ se aplica aos 
servidores civis da União. Os ~ervidores militare-s, pela própria 
atividade que desenvolvem, não poderiam estar sujeitos ao 
princípio da isonomia. _ _ _ __ 

E se formos aprofundar mais essa questão, Senador Jonas 
Pinheiro, vamos verificar a diferença da atiVidade desenvol
vida pelo pessoal da Marinha, -da Aeronáutica e do Exército. 
Se quiséssemos aplicar, em relação às próprias Forças Arma
das, o princípio da isoitomia, mesmo aí já $erj~ dif{cil, porque 
as ·atfvidades são específicas, afOfa, -naturalmente, aquela do 
combatente do Exército, da. Aeronáutica ou da Marinha -

o pessoal da Infantaria. · . 
Primeiro, o Brasil precisa enfrei1tar a- questão- salarial 

das Forças Armadas; segundo, é necessário afastar essa discus
são da _iS.onomia, porque esse princípio não se aplica a servi
dores civis e a servidores miJ_itares. 

Sr. Presidente, é indispensável sublinhar que, ao fazê-lo, 
isto é, ao encaminhar ao Govem_o um estudo sobre a remune
ração dos militares, os altos es_çalões das tfês AfmàS, )~gindo 
ao risco de extrapolação dos limites do justo e do possível 
a norte3.-los, devü-se-á ter em mente dois únicos pãrâmetros: 
a tabela de vencimentos aprovada para os servidores civis 
da União e a sábia ponderação de que, sendo distintos em 
suas atribuições e diferentes no modo de servir, os Slf;rvidores . 
militares não são, por isso, piOres, melhores ou mais carentes 
do que os servidores civis. - - --

É o que penso, Sr. Presiderite. MuitO óbriga"dO~ 

Durante o discurso do Sr. Odacir Soares, o Sr. 
Chagas Rodrigues, I<~ Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidênCia, que é ocupada pelo Sr. FranciscO Ro-
1/emberg. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedO a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR- JARDAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há 
poucos. dias esteve no Senado uma comissão de engenheiros 
da Embraer e de representantes do seu corpo de funcionários. 

Recordo-me, ainda, que antes de pertencer ao Governo 
Collor, houve aqui uma discussão sobre a possibilidade de 
privatização da Embraer, e eu me mostrei contrário à ela, 
achando que era uma empresa que tinha dado tão bo_m resul
tãdo que não- juStifiCava, desde logo, privatizá-la. Só mais 
tarde vim saber qual era o quadro real da Embrae~. 

Hoje, estamos com uma preocupação muito grande por
que corremos o risco de yer _desativada essa empresa, o que 
seria um desastre para todos nós. A Embraer proporciona 
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5,9 mil empregos diretOs; 10 mil empregos indiretos e tem 
uma tecnologia de ponta de Primeiro Mundo; no mercado 
aeronáutiCo, que é altamente competitivo no mundo, já expor
tou US$3,5 bilhões de dólares nos últimos viiite anoS -e tem 
um fãturamento previsto-;-para os próximos dez anos, de US$9 
bilhões de dólares. 

Está ein curso ó projeto do EMB-145, um jato de 50 
lugares para transporte regional, para o qual são necessários 
US$130 milbões de dólares, verba já preVista em empréstimos 
de empresas particulares. Desde o seu início~ há 50_ anos, 
desde a fundação do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica 
-ITA, quatro mil e quinhentas aeronaves foram produZida-s 
e vendidas pela empresa, tanto ao mercado interno quanto 
ao mercado externo.--

Nós tivemos até uma eSpécie de demonstração de entu
siasm.opatrióticiYqu'ando a Embraer ganhou, com os Tucanos, 
a licita:Çâo féita pela Royal Air Force e depois para a Força 
Aérea Francesa; e- agora· vai disputar, para a Força Aérea 
Americana, a possibilidade de um TUcano modificado. É uma 
empresa, portanto, que tem todas as perspectivas de vitória. 

Foi pl'ecis-o i'estringir-0 SeU pessoal, o que a· empresa 
fez; nos últimos três anos, redu~ seu quadro. de pessoal 
em cerca de 55% e reduziu 60% das chefias. É, por o"utro 
lado - há pouco falava aqui o nobre Senador Odai::ir Soares 
sobre as condições diferenciadas de atividades- , uma empre
sa que não tem o 14"' nem o 1511 salários; não teni gratifiCação 
por tempo de serviço; não tem licença-prêmio. Então; é uma 
característica müito eSpecial também a forma pela qual ela 
opera. Não' tenl gratificação de representação, nem fundos 
de pensão -como lembra bem o Senador Odacir.Soares. 

-Acontece, entretanto, que isso~ foi conseqüência de uma 
crise mundial que levou _à. retração do mercado e que-, por 
sua vez, imediatamente reduziu a produçãO. A produção dimi
nui na medida- em que o mercado cai. Com issd;"vieram as 
demissões: E no exterior, justamente a retração Qo mercado, • 
a diminuição de produção e as demissões levaram também 
a associações de empresas para sobreviverem. 

Qual é O efeito, na Embraer, de demissões ocorridas 
e de redução da produção? Na produção do EMB-120, de. 
cinco aviões/n:uls para dois aviões/mês; do AMX, pal"á o· qual 
temos um acordo com a Itália: de cinco aviões/mês--para 2,5 
aviões/mês; do MD-11, de 3,6 para 1,9 aviões/mês. 

No estrangeiro, de modo geral, a indústria aer~máutica 
é protegida: tem financiamento a taxas de juros favorecidas 
pelos estados industrializados; tem incentivos fiscais; tem com
pra regulada de parte da produção - portanto, uma espécie 
de reserva, desde logo, na compra de mercado; tem prefe
rência na compra de produtos e serviços; tem barreiras .tecno
lógicas que servem, também, de barreiras alfandegáriãS, e 
ainda se beneficiam de cessão de imóveis, equil'amenios e -
instalações.. · . 

Quanto a isso, o que se passa no Brasil? Paralelamente 
ao imposto de quase 20%, pelo qual paga o nosso EMB-120, 
os aviões em regime de I~ entram no Brasil sem pagar 
um centavo de imposto. É outro tipo de comprometimento 
da indústria nacional em relação a essa possibilidade de leasiog 
com a indústria estrangeira. 

Os problemas atuais são graves·, Si-. Presidente! 
Disponho de um quadro -que a Embraer me forneceu 

e, nesta página, está dito aqui sobre os probleroa_s: dívida 
de US$900 milhões de dólares, dos quais US$250 milhões 
de dólares estão vencidos; ameaça à imagem da empresa, 

agravada pela indefinição do programa de privatização; carga 
tributária_ nos produtos de forma_ desigUal - refiro-me ao 
fato de que enquanto o EM:B-120 paga 19-,2% de impostos, 

1 o sistema I~ing traz os aviões sem pagamento; evasão de 
pessoal especializado; ausência de incentivo a P&D; ausênciã 
de investimentos; extinção dos incentivos· fiscais; ·ausência de 
financiam_entos de v~nda adequadQs; sitUação fmanceira total~ 
mente comprometida- crédito bancário e conseqüente supri
mento de materiais comprados interrompidos, e perda de mer
cado .. 

Se _não tivermos, por exemplo, a possibilidade de utilizar 
uma dessas altemat_ivas que a empt:esa _apresenta a seguir~ 

'vamos ter a Embraer desativada.._ _ , _ _ 
~rimeir$>, falemo~-sob:re as alte~aÍiVas de curto pfazO: 

capitalização da-empresa; compras de.produtos e serviços peJo 
Ministério da Aeronáutica, que, por Seti turno, precisa ter 
recursos e financiamentos~ linhas de financiamento para o 
EMB-145; crédito para financiamento de vendas. · 
_ _A. 111éçlio prazo: criação do fundo de desenvolvimento 
pa~ novos produtos; mudança da desvantagem da carga tribu

, tária - essa diferença que existe em detrimentO d_o ayião 
brasileiro; linha de crédito, governo a governo, para expor
tação de aviões militares, e financi_amentO-_de longo prãzo 
para o lançamento de série de novos produtós. 

O que significi:t não aprOveitar uma déssas alternativas, 
Sr. Presidente? Sign_ificará exatamenté O -fim da atividade da 
Embraer, pois se, de um lado~ o Goveri:to não tem condições 
de ~~r a capitalização, de outro lado, a empresa não poderá 

_ · _ evi~r _um ~tado --:-, não podemos fugir da palavra - fàli-
, _meQ.t~r. , ,_, _ _ _ ~ . , , . . _ _ 
·, ___ As conseqüências da desativação da Embraer, Sr. Presi-

dente,. _serã_o tais que -o Governo deverá assumir obrigações 
no valor de US$2,5 bilhões de dólares devido a multas e 
penalidades por cancelamento de contratos dos seguintes pro
gramas: AMX, com a Itália, e CBA, com a Argentina; Tucano 
Shorts; Tucano e XingU.Fraoça; EMB'145; JPATS;MD-11; 
Boeing. Ç>utras conse:qüências: rescisões trabalhistas; cancela
me~to ~e contratosode assistência técriica garantida a vendaS -

. div~~as;_interrupção de contratos de financiainento;· cancéla-
mento de contratos de serviços; falta de pagamento de d~be_n

. turistas; cancelameJltO de contratos_ com os representantes 
comerci3is; agravaniento da crise social na regiãO do- Vale 
do Paraíba - outro resultado danoso. 

A· propósito, a ilustre jovem Prefeita de São José dos 
Campos· nos encaminhou um ofício -em que mostra qual será 
o efeito da desativ3.ção imediata da Embraer, porque as com
pras que a Embraer faz também na área de São José dos 
Campos, o fluxo de recursos que efitram para o Município 
subitamente desaParece; isso gera um efeito social em um 
dos municípios até então mais prósperos de São Paulo. 

Ainda sobre os efeitos: desestruturação da capacidade 
tecnológica; redução da credibilidade do País, com reflexos 
na exportação de produtos brasileiros ·e no mercado finan
ceiro, e prováveis ações de responsabilidade civil que deverão 
ser arcadas pelo Governó. 

Há, em conseqüência, um movimento que partiu do pró
prio pessoal da Embraer nos contatos feitos çom o Congresso, 
para que exista uma espécie de Frente Parlamentar para discu
tir esse problema, visando impedir que a Embraer entre em 
colapso. Eu fui Um dos que assinaram, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores; não pertenço muito a Frentes Parlamentares aqui, 
praticamente a nenhuma, a não ser, pelo grau de sedução 
do Senador Nelson Carneiro, à Frente P~lamentarista e a 
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essa mesma com certa reserva. Em conseqüência, porém, hou
ve um programa de um milhão de assinaturas, que foram 
obtidas com a maior rapidez. 

Enfim, a Embraer significava para nós- e daí a grande 
admiração inclusive pelo Cel. Ozires Silva, que depois veio 
a ser Ministro - uma conqUista em tecJiologia de ponta na 
área de um mercado altamente competitivo no mundo, e ela 
se saindo tão bem! ... 

O reflexo da crise mundial sobre uma crise dependente, 
como é a economia brasileira - todos seio dependentes, mas 
alguns são dependentes em alto grau e outros em menor grau. 
Estamos naquela dependência de alto grau - , fez-se sentir 
de maneira que a Embraer, por seu tumo1 também luta para 
sobreviver, mostrando que ela é capaz de fazer os seus próprios 
saeriffcios. Citei um: 55% de redução do seu pessoal; citei 
outro: perda de quase todas as vantagens; 60% de todas as 
vantagens, por exemplo, dadas em benefício de determinadas 
atividades de chefia. Porém, o que mais dói, o que mais entris-
tece é ver que uma empresa dessa natureza pode entrar em 
colapso, pode vir a ser desativada por uma falta de apoio 
do próprio Governo brasileiro, do próprio Estado brasileiro, 
quando· os americanos, os francese~, os ~~s, _Q.S europeus 

em geral, proporcionam exatamente o proieclo11Í$11lo l ~ 
·indústria de cada país. · -_ ... 

É esse o apelo que faço daqui da tribuna do Senado, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para que o Uder do Governo 
- infelizmente não o vejo, no momento, neste plenmio, nem 
o seu Vice-Uder imediato- leve ai> ~dente daRe~ 
este apelo. Sua Exce!incia, quando o entiío Presidente Fer-

-- uando Collor estava no exterior, visitoU a' Embraer e teve 
até a genôleza de convidar dOiS Senadores ...:o SenadOr J'uiahy 
Magalbáes e eu - para participarmO$ da -~--~ 
!tudo no local: Tenho certeza de que o PresideiJle~polblica . 
'está perfeitamente consciente do que significa uma deíativaçlo 
completa ~braer. . · 

Faço este apelo ao Senado para que .pelisemos Di1110 nlo 
apenas no sentido caritativo, não é isso, ·mas 'lim no sentido 
de proteger aquele que realmente m011tro!Í.que Imerece prote. 
ção; uma empresa que, pelo seu próprio"~. ie 'projetoa 
no Primeiro Mundo em tecnologià de poqta. , 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito ,betll.l ~;) 
DOCUMENTO A QUE SE REFEREó-SR. SE

. NADORJARBAS PASSARJNHOJ;ftiSEU DISCUR-SO. . -.· .. 
-

CTA 
1946 

[[.:··r~ -~ 
ITA 
1950 

IPD 
1954 

01::10 

DOO 
EMBRAER 

1969 

IPD 6504 
1965 

50 ANOS DE INVESTIMENTO-S DA NAÇÃO 
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[
INDÚSTRIA AEROSPACIAL NO MUNDO 

APOIO DOS GOVERNOS 
- - ' • • • + •• - •• ------------- -----· -----------. -- ----·· 

-·. -------~---·· ... ····- ·-- ·····- ·----·--------------·· 

PArs 
INVESTIMENTO EM P&D 

%PIB 
EM US$ BILHÕES 

CANADÁ 0,14 ----
REINO UNIDO 2,6 0,3 

HOLANDA 0,12 0,4 

FRANÇA 2,6 0,3 

ALEMANHA 4,0 0,3 
-

EUA 2,2 0,4 
... -- .. ... -- ..... - ..... ..,- ·-.--.- --- _,- ··- --------

COMPRA DIRETA EUA, 1987 = US$ 142.5 BILHÕES 
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r A cRJSE.NA.,NoúsrRJA-ÂERaEsPAciA.~MUNDIAL l 
. - . . ... - ·- -- ___ ___.., 

NO MUNDO: 

• ENCOLHIMENTO DO MERCADO 

• REDUÇÃO DA PRODUÇÃO' 

• DEMISSÕE/EM VÁRIAS GRANDES EMPRESAS 
- J 

• ASSOCIAÇOES ENTRE EMPRESAS 

NA EMBRAER: 

• REDUÇÃO DE 12.700 EMPREGADOS PARA 5.900 (55%) 

• REDUÇÃO NA PRODUÇÃO: EMB-120 DE 5 PARA 2 AV/M~S 
AM-X DE 5 PARA 2,5 AV/M~S 
MD-11 DE 3,6 PARA 1 ,9 AV/M~S 

• REDUÇÃO NOS INVESTIMENTOS ANUAIS EM MODERNIZAÇÃO DE 
US$ 20 MILHÕES PARA US$ 1 MILHÃO. 

• GERAÇÃO DE 106 EMPRESAS SATÉLITES COM US$ 27 MILHÕES DE 
FATURAMENTO, 900 EMPREGADOS, REDUZIDAS PARA AS ATUAIS 26, 
COM US$ 1 MILHÃO DE FATURAMENTO E 36 EMPREGADOS. 
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COMPARATIVO DA PARTICIPAÇAO DAS COMPRAS DO GOVERNO 
' , 

NO FATURAMENTO DA INDUSTRIA AERONAUTICA (BRASIL x EUA) 
' . 

--~ ------------ ---- ----- -------- --------~ 
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• LI DER NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA AERONÁUTICA 
37% DO MERCADO CIVIL REGIONAL 
46% DO MERCA~O DE TREINADORES MILITAR 

• 5.900 EMPREGADOS 

• 1.200 ENGENHEIROS E TÉCNICOS 

• TREINAMENTO DE MAIS DE 25.000 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

• 135 ESTAÇÕES DE CAD/CAM DE ÚLTIMA GERAÇÃO 

• TECNOLOGIA DE MATERIAIS COMPOSTOS 

• TECNOLOGIA DE USINAGEM EM COMANDO NUMÉRICO 

• PLANTA HIDRÁULICA E MECÃNICA FINA 

• UTILIZAÇÃO DA FILOSOFIA DE GESTÃO POR QUALIDADE TOTAL 

• 254.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA 

Abril de 1993 

• FATURAMENTO DE US$ 7.2 BILHÕES (49% PARA O MERCADO EXTERNO) 

• FATURAMENTO POSSIVEL NOS PRÓXIMOS 10 ANOS DEUS$ 13 BILHÕES 
(BRASfLIA, AM-X, TUCANO E EMB-145) 

• IMPOSTOS PAGOS US$ 120 MILHÕES 



[O QUE NÃO TE~~S N~ EMBR~~~l 
-- --- ---- -" ·-·- -- ... ··------- --·- -- -- -- ... ----- .. - / 

• 14° SALÁRIO 

• FUNDO DE PENSÃO 

• LICENCA PRÊMIO 

• ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

• HORAS EXTRAS PARA O EMPREGADO EM POSIÇÃO DE CHEFIA 

• BENEFfCIOS SOCIAIS SEM ÔNUS PARA O EMPREGADO 

• INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE PARA EMPREGADOS QUE NÃO 
ESTÃO EXPOSTOS A SITUAÇÕES QUE JUSTIFIQUEM OS ADICIÓNAIS 
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(PROBLEMAS ATÚAIS D-AEMBRAER~) 
--- - --· --- - ---- ---- ----~ 

• DIVIDA DE US$ 900 MILHÕES (US$ 250 MILHÕES VENCIDOS) 

• AMEAÇA À IMAGEM DA EMPRESA; AGRAVADA PELA INDEFINIÇÃO DO PROGRAMA 
DE PRIVATIZAÇÃO 

• CARGA TRIBUTÁRIA NOS PRODUTOS DE FORMA DESIGUAL 
EMB-120 = 19.2% x 0% AVIÕES ESTRANGEIROS IMPORTADOS VIA LEASING 

• EVASÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO 

• AUS~NCIA DE INCENTIVO À P&D 

• AUS~NCIA DE INVESTIMENTOS 

• EXTINÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS 

• AUS~NCIA DE FINANCIAMENTOS DE VENDA ADEQUADOS' 

• SITUAÇÃO FINANCEIRA TOTALMENTE COMPROMETIDA: 
CRÉDITO BANCÁRIO E CONSEQUENTE SUPRIMENTO DE MATERIAIS COMPRADOS 
INTERROMPIDOS 

• PERDA DE MERCADO 
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r ALTERNArtv Ãs --PÃ-ÃA-sül.ucio ') 
Ç_U_8TO PRAZO: 

• CAPITALIZAÇÃO DA EMPRESA PARA REDUÇÃO DO NIVEL DE ENDIVIDAMENTO 

• COMPRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELO MINAER 

• LINHAS DE FINANCIAMENTO ADEQUADO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMB-145 

• CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE VENDAS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO 

MÉDIO PRAZO: 

• CRIAÇÃO DO FUNDO. DE DESENVOLVIMENTO PARA NOVOS PRODUTOS 

• ADEQUAR LEGISLAÇÃO FISCAL PARA EQUIPARAR AVIÃO NACIONAL x IMPORTADO 

• ABERTURA DE LINHAS DE CRÉDITO, GOVERNO A GOVERNO, PARA EXPORTAÇÃO DE 
AVIÕES MILITARES 

• MANTER FLUXO ADEQUADO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS PARA AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS DA EMPRESA 

• FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PARA O LANÇAMENTO DE SÉRIE DE NOVOS 
PRODUTOS 
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PLANO DE REDUÇÃO DE CUSTOS E AUSTERIDADE 
IMPLEMENTADO 

~- ----- ··------- ---- -------- --· ----------· 

• REESTRUTURAÇÃO I REDUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 
DE 12.700 PARA 5.900 EMPREGADOS 

• REDUÇÃO DAS DESPESAS DE INFORMÁTICA EM 56%..' 

• VENDA DE CERCA DE 5.000 ITENS DO ATIVO IMOBILIZADO/ 

• REDUÇÃO EM MAIS DE 50% DAS DESPESAS DE VIAGEM ./ 

• REDUÇÃO DE 3 PARA 1 TURNO DE PRODUÇÃO 

• AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS NAS DESPESAS • 
COM TRANSPORTE, RESTAURANTE, SEGURO DE VIDA EM GRUPOv
E SAÚDE 

• REDUÇÃO EM 50% NAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 
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I PORQUÊ PRESER\f~R ~· E~BR~~R!J 

• FATlJRAMENTO 'POSSÍVEL DEUS$ 13 BILHÕES NOS PRÓXIMOS 
1 O ANOS (US$ 11 BILHÕES MERCADO EXTERNO E US$ 2 BILHÕES 
MERCADO INTERNO) 

• CRIAÇÃO DE 3.000 NOVOS EMPREGOS 

• US$ 800 MILHÕES EM SALÁRIOS REVERTENDO EM US$ 320 MILHÕES 
EM IMPOSTOS (ICMS, ISS, IPI, IR) 

• GARANTIA DE CONTINUIDADE DE GERAÇÃO DE TECNOLOGIA DE 
PQ NTA ( Ve~L ~71'tro .De '"''#JfNJ ÂtJI70~·... JJJ71.T&t..e. ZlO 

11

"TEcWOt....Oo,"//fJ 6 ,.,.~ ~z:a,g~) 

• CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM OPERADORES 
DO MUNDO TODO 

• FICARÁ ASSEGURADO .À FAB APOIO LOGÍSTICO À SUA FROTA 
COMPOSTA POR 70% DE PRODUTOS EMBRAER 
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r coNsEa~~~ciA~--~~~ ~~-s~~~v ~9Ã_?J 
• GOVERNO DEVERÁ ASSUMIR OBRIGAÇÕES NO VALOR DE US$ 2,5 BILHÕES 

DEVIDO A MULTAS E PENALIDADES POR: 
I ' 

• CANCELAMENTO DE CONTRATOS DOS PROGRAMAS: AM-X, CBA-123, 
TUCANQ SHORTS, TUCANO E XINGU FRANÇA, EMB-145, JPATS, MD-11, BOEING 

• RESCISOES TRABALHISTAS 
• CANCELAMENTO DE CONTRATOS DE ASSIST~NCIA TÉCNICA GARANTIDAS A VENDAS 

DIVERSAS 
• INTERRUPÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO 
• CANCELÀMENTO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS 
• FALTA DE PAGAMENTO DE DEBENTURISTAS 
• CANCELAMENTO DE CONTRATOS COM OS REPRESENTANTES COMERCIAIS 

• AGRAVAMENTO DA CRISE SOCIAL NA REGIÃO DO VALE DO PARAIBA 

• DESESTRUTURAÇÃO DA CAPACIDADE TECNOLÓGICA 

• REDUÇÃO DA CREDIBILIDADE DO PAfS, COM REFLEXOS NA EXPORTAÇÃO 
DE PRODUTOS BRASILEIROS E NO MERCADO FINANCEIRO 

• PROVÁVEIS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE CIVIL DEVERÃO SER ARCADAS PELO 
GOVERNO 

O BRASIL DECIDIU IMPLANTAR A INDÚSTRIA AERONÁUTICA. 
O EXECUTIVO E O LEGISLATIVO DEVEM DECIDIR MANT~-LA. 
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-·- ----·--·--------·---- -·-------·-- -----------

[CAMPANHA PRÓ INDÚSTRIA AERONÁUTICA) 

• MANIFESTO: "O IDEAL DE SANTOS DUMONT VAI SOBREVIVER" 

• CAMPANHA DE 1 MILHÃO DE ASSINATURAS 

• FORMAR OPINIÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

• APOIO DE ASSOCIAÇÕES DE CLASSES, SINDICATOS PATRONAIS, 
UNIVERSIDADES E ENTIDADES DE PESQUISA 

• APOIO DO GOVERNO ESTADUAL, PREFEITURA, CÂMARA E BANCADA 
PAULISTA 

• APOIO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE CltNCIA E TECNOLOGIA 

• APOIO DE PRESIDENTES DE PARTIDOS 

• CRIAÇÃO DE UMA "FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO À EMBRAER E À 
TECNOLOGIA" 

• EXPOSIÇÃO DE PRODUTO AERONÁUTICO NO CONGRESSO NACIONAL 

• SEMINÁRIO SOBRE TECNOLOGIA E INDÚSTRIA AEROESPACIAL 
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O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra a V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSi~ 
dente, Srs. Senadores, desejo fazer um breve, mas doloroso 
registro para consignar o pesar com que os -moradores do 
Rio de Janeiro e os que acompanham o desenvolvimento da 
cultura no P_aís assinalam o falecimento, nos últimos dias da 
semana passada, do escritor Américo Lourenço Jacobina La
combe, membro da Academia Brasileira de Letras, que se 
dedicou ao estudo da obra de Rui Barbosa, tendo sido, durante 
muitos anos, Diretor da Casa de Rui Barbosa. 

Deixa aQuele ilustre patrício um vácuo entre os homens 
que se dedicam, ainda, às letras no Brasil; essas letras tão 
desamparadas! 

Portanto, aqui fica o registro e o pesãi de todos os que 
conheceram e acompanharam a obra literária_ de Américo 
Lourenço Jacobina Lacombe e lamentam agora o seu desapaM 
recimento. 

O Sr. Aureo Mello- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Colfcedo a~ V. Ex• o 
aparte, não digo com prazer, porque é sempre com pesar 
que se faz um discurso dessa natureza. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Advirto 
aos Srs. Senadores que a concessão de aparte, neste caso, 
não é regimental. 

O Sr. Aureo MeDo- Por fa_vor, Sr. Presidente, dadas 
as circunstâncias fúnebres dessa situação. Quero apenas me 
associar ao pesar de V. E~ e dizer que recentemente falei 
sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual 
Jacobina era o Presidente. 

O SR. NELSON CARNEIRO- O nobre S.enador Jarbas 
Passarinho, cultor rigoroso do Regimento, não podendo ter 
o aparte, se associa também, neste momento, juntamente 
com o Senador Odacir Soares, à homenagem que neste moM 
mento presto à memória de Américo Jaco.bina Lacombe. Esse 
pesar se estende não só aos membros da Academia Brasileira 
de Letras, mas a toda a inteligência brasileira. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- A Mesa 
também se associa ao voto de pesar que V. Ex•, Senador 
Nelson Carneiro, e ós demais Senadores prestaram, neste 
instante, à figura, à nielnórla do Professor Américo Lourenço 
Jacobina Lacombe, um dos pró-homens da cultura brasileira, 
cuja perda há de ser lembrada por muito tempo, haja Vista 
sua contribuição, como intelectual, como homem de letras, 
para a cultura brasileira como um todo. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem . .. , 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Sen_ador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,o assun
to que vou enfocar agora merecia um estudo mais acurado 
e um discurso escrito, com assessoria. Mas, dada a urgência 
que este tema suscita, atrevo-me a levantar algumas linhas 

básicas do mesmo para que· depois, com mais vagar, se possa 
fornecer à Casa, como eu disse, um projeto-mais acurado. 

O que precipitou está minha fala, Sr. Pi:'esidente, foi a 
declaração do ilustre Deputado pelo Rio Grande do Sul, Paulo 
Paim, quando S. Ex~ sugere ao Presidente da República que 
seja feita a correção do salário - S. Ex~ fala em aumento, 
eu não falo em aumento, falo em correção dos salários -
dos trabalhadores, dos funcionários mensalmente. 

Eu até estranhei que o Deputado Paulo Paim, tão zeloso 
pelos trabalhadores e pelos direitos dos trabalhadores, não 
tenha feito uma sugestão de se reajustar o salário todos os 
dias, porque o custo de vida não sobe mensalmente, ele sobe 
todos os dias! 

Por outro lado, ouvi aqui também, com a maior atenção, 
o discurso do Senador Odacir Soares, que fala também dos 
precários soldos que recebem os· militares neste momento e 
é verdade; endosso inteiramente. Em seguida, o Senador Jar
bas Passarinho nos concita a todos a integrarmos uma frente 
para salvar a Embraer. Eu diria, Sr. Presidente, que tudo 
isso está aniarrado a uma coisa só: o TeSouro está falido; 
não tem recursos! 

Quanto à reajustar o salário a cada 30 dias, devo dizer 
que na Alemanha, antes de Hitler, foi também assim. Primei
ro, o- salário era reajustado anualmente; depois, de 6 em 6 
meses; depois, trimestralmente, mensalmente, diariamente, 
chegando-se a dois reajustes por dia. Se não atacarmos o 
mal pela raiz, vamos ficar somente_ tainpando buracos. Só 
que neste momento vamos tampar os buracos de uma peneira. 
E muito buraco! 

Precisamos atacar, como eu disse, a estrutura básica. O 
Ihal que o País passa não é conjuntural; é estrutural, é da 
estrutura económica deste País. Estamos arrecadando em tor
no de 21% do PIB - essa é a arrecadação total. Se ela é 
insuficiente para girar-qualQuer país, se torna muito mais insu
ficiente para esse Brasil que tem uma máquina tão pesada. 
Temos que mexer nessa estrutura, e mexer com coragem. 
N;io estou querendo arrombar a Constituição, não quero des
respeitar o art. 3<:> das Disposições Transitórias, mesmo porque 
é de minha autoria, mas se não foss_e, também estaria aqui 
a defender que deveríamos esperar a revisão constitucional 
para modificar, por exemplo, o sistema tributário nacional. 

É uma lástima, Sr. Presidente! Instalamos, aqui no Sena
do Federal, uma CPI para coibir a elisão. No princípio, tínha
mos como objetivo pegar os infratores, os sonegadores, aque
les que deixavam de pagar os tributos. Deixar de pagar é 
difícil, porque a pessoa física normalmente paga o tributo 
quando compra sua roupa, seu sapato, seu automóvel, sua 
comida e o seu leite. Mas o armazém, o supermercado, a 
farmácia, oride é pago o imposto, até arrecadar perde mais 
do que 50% da nossa carga tributária. 

O Brasil é um dos países que mais tributa no mundo, 
mas, contraditoriamente, é-Um dos que menos arrecada. 

Chegamos a esSa situaÇão em que todos brigam, gritam, 
e todos com razão. Como diz o adágio popular: "Casa onde 
falta pão, todos brigam e ninguém tem razão". Ou, se quise
rem, todos têm razão. 

Fui despertado, também~ por uma entrevista, por sinal 
extraordinária, de James Buchanan, prêmio Nobel de Econo~ 
mia e que visita o Rio Grande do Sul esta semana, para 
fazer uma palestra sobre democracia, cujo título é interessan
tíssimo: "Democracia tem limite". 

Já disse, aqui desta tribuna, que é através do pagamento 
do imposto que a pessoa humana se insere na cidadania. Mas 
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eu vou· me corrigir, Sr. Presidente. Na verdade, o- cidadão 
paga o tributo, se insere ria cidadania, e o t~ibuto não_ ch_ega 
aos cofres da União. Estamos aí com_ essa arrec~:dação, que 
eu diria, ridÍcula. A Argentina está arrecadandO ~mi torno 
de 30% do PIB, e numa conversa que tive a oportunidade 
de ter com o Ministro Cavallo, ele dizia que para cumprir 
todas as obrigações, inclusive com a previdência, pteclsava, 
no mínimo, mais 2% do PIB. 
. Já imaginou V. Ex'; Sr. Presidente, se nós tiv:ésseri:los 
mais 9% do PIB pingando todo o ano, ou caindo - porque 
aí já não é pingando, é desmoronando- no !escuro Nado· 
nal? Teríamos qualquer coisa ao redor de 36_milhões 4e d9Ia:
res por ano, todo o ano, nos cofres_da União. Aí, sim; .. seria 
possível construirmos estradas. Este País~ que já teVe reCursos 
para construir uma malha rodoviária das nlãiores do mundo, 
hoje não tem recursos sequer para tapar os buracos. Um 
país que tem um potencial hidroenergético -dos maiOtes· do 
mundo, também não pode terminar mais de quinze hidrelé~ 
tricas que iniciou.--

Se tivermos - vou alertar sobre isso, outra vez, daqui 
desta tribuna- por acaso, embora pessoalmente não acredite, 
3% de crescimento econônti_ço_ neste an9, e 4% no próximo 
ano, começará a haver falta de energia elétric3.. Quem_j~ 
passou por essa situação sabe como se toma d_ifí_cil a vida 
no dia-a-dia. 

Hoje, um país que pretende ingressar no Primeiro Mim
do, e que dispõe de todas as condições parã tal, na verdade 
está despencando do Terceiro para 'tf' Quarto Mun.do .-,e 
já Vimos declarações referentes ao Brasil como país de Quinto 
Mundo -;- com a falta de energia elétrica passaria a vive-r 
sem computadores, sem elevadores, sem ar-condicionado ~ 
todas as comodidades do_mu:odo moderno. No "ep.t~nto, -nãq 
temos recursos para manter esses equipamentos, Que estão 
parados e que sem os quais não podemos dar prosseguimento 
aos trabalhos. 

O nobre economista D_elfun Netto, que hoje ou amanhã 
estará no Rio Grande do Sul, fala coisas_ bem interessantes, 
algumas das quais eu gostaria de realçar. ReCoMendo ·a: leitura 
dessa entrevista, embora não concorde com alguns dos seus _ 
exageros, porque ele é um liberal na acepção da palavra. 
Gostei, quando em depoimento <jue fez à CPI da Evasão 
Fiscal, o ex-Ministro Delfim Netto disse que não sonha co~ _ 
um Estado mínimo, pois prefere um Estado forte. Pedi a 
S. Ex• que mudasse o a_djetivo para Estado soberano, e S. 
Ex• disse que o adotaria de imediato. o· Estado tem _que 
ser soberano. Mas como pode ser soberano, se não ferii -reciif.: _
sos para saldar os seus compromissos mais imediatos? Acho 
extremamente difícil. 

Proporia ao eminente Senador J arbas Passarinho que nós 
acudíssemos, sim, a Embraer, mas com o fito e C9m o objetivo 
imediato de privatizá·la. Não se privatiza uma empresa desse 
porte. Muitos se assustaram, aqui, quando eu defendia a priva
tização da Usiminas, e alguns chegaram mesmo a dizer: -
Mas é a que está em melhores condições! Dá até lucro! -
Ora, se pretendemos privatizar uma empresa altamente defici
tária, que só dá prejuízos, que tem furo de caixa, quem vai 
comprar? 

Sr. Presidente, já disse, mais de uma vez, mas vale a 
pena repetir: temos de diminuir a nossa dívida interna, que 
está sugando grande parte dos recursos destinados a pagar 
salários de funcionários, tapar buracos de estrada, construir 
hidrelétricas, custear a justiça, a segurança pública, que isso, 
sim, é obrigação do Estado. E a edocação, como é que fica? 

As professoras _do meu Esta~o, Minas Gerais, estão em greve 
há mais de trinta dias. Não é para menos, porque elas recebem 
uma insignificân~J~. _Isto está·Rmarrado a um outro fato, que 
é o da admissão de funcionáriOS,~ de DlOÔ.O irresponsável, por 
governos anteriores. o que acaba por -hD.possibilitar pelo me
nos um salário razOável pãra aqUeles que estão trabalhando. 
Dinheiro· curto e· muito- funcioífário, "vai partir o -pão, ·e-o 
desastr~ é total. É uma migalha para cada um. 

Mas, vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu volto ao 
téln.a principal do" ineU discurso; .o_u. fa~mos verdadeiramente 
um estudo aprofundado de u-m.a reforma tributária, para que 
pOSSantoS aumentar a base Qe arrecadação, diminuir os percen
tuaiS 'de tributo,_ dístrj.buir ésses tiibutos de maneira a· fazer 
júStiçã, ou seja, qUem gat:ilia mãis, pàga máis; mas aume-ntar 
a alíquota do JrilPosto de ReqÇI~ --p·ara quem ganha mais, o 
que-vai ocorrer é mais do que sabido- vai aumentar fi: sonega~ 
ção. Os imp'ostos de'claratórios no Brasil, sem dúvida nenh':J.
xp~, faliram._NàoP,_á possibilidade de arrecadar de todo mun
do, apenas da peS"soã físfca, e,_Iil_éS.QJ.O:ass~, do assalariado. 
Eu_, -por exemplo, recebo meu coqt;racheque com o _I-rp.posto 
de Renda já descontado, assim acontece com todos os funcio~ 
nários públicos. Porém, os grandes empresários, que -ganham 
milhões de dólares por ano, conseguem fazer suas declarações 
de tal maneira q11e, de modo geral, não chegam a pagar ne
nhum tostão. 

Então, como enfrentar a questão? Aumentando mais, 
vai _aumeritar a ey~São; aumentando __ a evasão, :vai aumentar 
a injustiça, e ã-ô.J_Uentando a injU~tiça;:o que acontece ·com 
o capital, principâlntente o tias empresas? 
_ . . Tiy~mos, no aJ!O passado, três divisões de enipresas multi
~~i~p.~ís que 4eixafam o BraSil. Num:a delas pergunt~i por 
que- eStàvam de'i:iando o Brasil, se eram capitalistas que vi~ 
Dharil ·aqui só -·pil'ra- ·ganhar nos,,moníentos de euforia, e na 
primeira recessãó iam embora? Responderam-me : - Não. 
Existem muitos países ct>m ljCcessão onde estamos estabele
cidos e nunca pensamos etff .sair. Acontece que os nossos 
produtos são tributados e pagamos 36% do faturamento. A 
nossa concorrente., com balançO publicado no Diário Of'lcial, 
"paga 16%. 

DÍzia o empreSário:~ Cpnvenhamt>s, Sena-d_or. E19-bora 
tenhamos o melh'~r k.IJ.ow-bow, o melhor processo de fabrica
ção, o melhor produto final, mas 16% no nosso p,roduto é 
muito. Mesmo porque fomeceiD;OS para empresas públicas, 
são n,edidores 4~):llta precisão, e, na concorrência, fala o 
preço. Então, o melhor é deixàr aqUi. Como é qUe fatetnos? 
A CPI deveria te{ se deslocaÇ.o naquele momento, ido à em
presa concorrente e feito um levantainf:nto. Estaríamos ten
tando tampar ,um. buraco da peneira. Sabemos que a evasão 

·_é generalizada. DIZ muito clafamente o grande James Bucha-. 
nan em entrevi~ta à revista Veja desta semana: na verdade, 
se um país tefu um3. tendência para eVadir, os seus contri
buintes não gostam de pagar impostos, pensam que havendo 
aumento de impOStos, v.ai àumentar a arrecadação. Ora, Sr. 
Presidente, é óbvio· que o que .vai aumentar é a sonegação 
e, como conseqüência, haver~jlum<;nto da injustiça. O trágico 
do óbvio é não -$et praticado .. E diz ainda outra coisa óbvia: 

"Quanto mais dificuldade o governo tiver para 
arrecadar impostos~ mais limitado ele será em SA:;:US po~ 
deres. Q.problema persiste quando o governo~ sem 
capacidade de arrecadar o suficifmte para pagar suas 
contas, tem o poder de imprimir dinheiro. Por isso, 
é preciso limitar também o poder." 
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Estamos falando aqui. Sr. Presidente. que falta dinheiro, 
que preCisamos de recursos· para as mais diversas áreas, mas 
não falamos do fundamental: este País não tem uma moeda; 
tem aproXimadamente 40. Quem tem moeda, tem uma, só. 
Quantas mOedas têm os Estados Unidos da América, o Japão, 
a Alemanha? Que eu saiba, é o dólar nos Estados Unidos, 
o iene, no Japão, e o marco, na Alemanha, e assim sucessiva
mente. Aqui, temos uma moe-da para arrecadar, outra para 
pagar, outra para corrigir a prestação da casa. Depois de 
emitirinos uma porção dessas moedas, as chamamos de "moe
da podre". Quem ás _emite é Sempre a mesma fonte. Quem 
emitiu as debêntures da Siderbrás para capitalizar as siderúr
gicas para depois poder privatizá-las? O Tesouro Nacional, 
que arrecadou dinheiro do contribuinte, aplicou_:o na empresa, 
a empresa ficou capitalizada - então era dinheiro bom -
,mas o papel que serviu para captar aquele dinheiro tomou-se 
moeda podre. 

Como sou homem oriunQ.o do campo, sinto que as expres
sões roceiras _são as expressõ~s mais forteS,- a.e marieiia que 
peço desculpas pelos termos. Se não cuidarmos da moeda 
- vale dizer, se não cuidarmos da inflação -:-:--,--.vamos ficar 
como cachorro correndo atrás do rabo; e correndo atrás do 
rabo a vida toda. 

Sr. Presidente, um dia alguém disse, irritado, na Comis
são de Assuntos EconómicoS, que o Banco _Central não ia 
controlar os juros. Nós todos sabemos que ~e tomássemos 
dinheiro emprestado coro- os_ nossos títulos da dívida mobi
liária, de todos _os .títulos que _o Governo emite, Sê iiõs pós-fi
xássemos os juros, saberíamos o tamanho deles; mas, na medi
da em que vamos vender_ papel com um ano de prazo, sem 
saber·o ritmo da _inflação,. o tomador vai sempre pular para 
cima. Hoje _a inflação está em 25%, mas os próprios cronistaS 
económicos, ~que _o BraSil tem a mancheias - , vão dizer: 
--A inflação, neste mês, é 25%, mas a tendência para o 
mês que vem é de· 30% - Então, todo O-. mundo já saca 
30% para cima. 

Estávamos aqui sabatinando o presidente do Banco Cen
tral, e eu lhe disse: - O Banco Central nunca quis controlar 
a questão da moeda no Brasil, e a função precípua do Banco 
Central é justamente a de ser o guardiãç da moeda. Atual
mente, o Banco Central, como o carro-chefe das instituições 
financeiras, é o auxiliar maior da política económica·, e as·Sim 
não dá certo. Isso porque quando o MinistéríO da Economia 
usa, por exemplo, o Banco Central, guardião-da moeda, para 
fazer política económica, tudo está perdido. 

Existe um projeto - aliás, de autoria do Presidente Ita
mar Franco, quando Sua Excelência ainda era Senador -
que tem como objetivo tomar o Banco Ceritial inteiramente 
independente. Creio que- se trata de uma questão a ser estuda
da, mas não c_om aquela falta de limites, poicj_Ué todo homem, 
toda instituição deve ter como limite a lei. Ali, não há lei 
estabelecendo limites. Com uma peqUena emenda, talvez pu
déssemos colocar em vigor essa lei de autoria do Presidente 
Itamar Franco, que tem como objetivo tornar O Banco Central 
um órgão independente e fiscalizado pelo Senado Federá!. 
O Congresso Nacional é a instituição que tem a resporisa: 
bilidade de representar_ o povo, _e o Senado_ é a_ Casa _que 
tem a obrigação precípua de cuidar da questão económica 
e financeira do País. Por isso, o Senado deve fiscalizar o 
Banco Central, a fim de qt;ae não sejam cometidos os de_satinos 
que todas as pessoas podenl cometer, prinCipalmente quando 
o poder é total. 

O Sr. Jarbas Passai:inho- Permite-'me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR- RONAN TITO - Pois não, nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Ronan Tito, 
relutei muito antes de pedir-lhe o aparte, porque não queria 
interromper a alegria que estou tendo de ouvi-lo. V. Ex~ tocou 
em dois pontos que me fazem pedir-lhe um esclarecimento. 
Essa questão das moedas podres, adjeiivação dada pelo Go
vernador do Rio de Janeiro em relação às moedas a serem 
utilizadas na compra, tanto quanto sei, seriam podres se tives
sem que ser negociadas antes do prazo a que se referem. 
Se o valor de face é aquele marcado para daqui a um ano 
e meio, dois anos, ela não é podre; porém, se se quiser ante
cipar esse valor é que ela vira podre, mediante deságio. O 
primeiro problema é saber se essas moedas, como os TDA, 
as debêntures da Siderbrás e de outras mais inerecem esse 

. !i_po de qualif~ç:ativo desde logo ou se estão' condicionadas 
à forma de utilização. Segundo, V. Ex~ disse que aceitaria 
atender à exortação que fizein-os em favor da preservação 
da Embraer. Ora, se a Embraer vier a ser preservada, se 
não cair no colapso e automaticamente entrar em falência, 
a perspectiva é muito boa. Com a capitalização que se pretende 
ter agora, a resposta será, num prazo de dez anos, um fatura
mento possível de 13 bilhõ_es de dólares - 13 mil milhões 
dólares - _, ~endo que desses treze, onze em exportação 

e apenas dois em mercado interno. É uma criação, pelo menos, 
de mais três mil empregos. De maneira que eu não ficaria 
contra o ponto de vista de V. Ero, de fortalecer a empresa 
agora para depois negociar a sua privatização. Penso que é 
um ·objetivo a ser conquistado. Não sei se ele pode ser colima

-dO nO irionlento ·atual, ·tenho minhas dúvidas. Por outro lado, 
eu, que concordo com a privatização, estou, dentro do discurso 
de>.V. E-r', com o limite. E até que limite eu admito a privati
zação? Eu me dei conta, Senadqr Ronan_ "(ito, do quanto 
n_ó~ estáVaJl!OS estatizados neste _País, de. quanto estávamos 
faz0ndo capitalismo de Estado quando fui Ministro do Presi
dent<r Figueiredo. Fizemos o Orçamento de 1984._0 Deputado 
Jofran Frejat efa meu Secretário-Geral e participóu do Orça
mento_ diretamente - creio que já referi isso nõ plenário 
deste Senado. Havia três orçamentos, na época, e só um passa
va pelo Congresso e não havia "os sete anões'', não havia 
ninguém para mexer a mão no Orçamento; ele passava quase 
que incólume aqui no Congresso e Voltava como o Executivo 
mandava. O Orçamento do Brasil era de vinte e seis trilhões. 
Mas eu, como Ministro da Previdência Social, também e_ntrava 
no orçaillento das estatais, que era controlado pela CEST. 
Quandp fizemos o orçamento das estatais, verifiquei que o 
total era de 66 trilhões. O Brasil, 26 trilhões e as estatais, 
66 trilhões! Quantas estatais, nesse conjunto de 6_6 trilhões, 
mereci~ o nosso aplauso? Era a dúvida que nós tínhamos. 
No que se refere à questão siderúrgica, nós Saltamos de uma 
posição insignificante para a sexta posição de venda de aço 
e ferro-&usa no mundo, mas com as complicações que tivemos. 
A parti:r;- daí, me dei conta de que, em primeiro lugar, as 
estatais não podiam ter o Brasil como seu refém. 

O SR- RONAN TITO- Perfeito! 

O S~. Jarbas Passarinho - Elas deviam ter o mesmo 
risco que uma empresa privada tem: ou eram eficientes ou 
não eram eficientes e não mereciam ser preservadas. No caso 
da__!;~braer vi uma eficiência que_,_9-~g~~damen~J foi p~_ht-
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dicada por uma crise muodiãl. Concordo plenamente cÔm 
V. Ex• em que ela não deva ser intocável para efeito de privati
zação. A Aeronáutica já vendeu, sem problemas, outra fábri
ca. Todavia, em determinados pontos, pergunto-me se são 
justificadas as acusações do grupo - não pertenço a ele -
que se posiciona sisteinaticamerife cOntra a privatização. Que 
postura teriam sobre as privatizações que fez a Sr~ Margaret 
Thatcher, baseada em Hayek, baseada nesses economistas 
liberais à outrance? Apesar dessas vendas, a Itália acaba de 
ultrapassar a Inglaterra no seu Produto Interno Bruto. Houve 
não um sucatearnento, mas uma estagnação do desenvolvi
mento da tecnologia de ponta na Inglaterra. Não tomo esse 
exemplo como algo capaz de condenar a venda de empresas 
estatais, mas pergunto: se não houvesse privatizações, em 
que condições estaria a Inglaterra? Dentro desse ·ponto de 
vista, quero completar minha palavra em relação à Embraer, 
associandoRme ao que diz V. Ex• Sou partidário, sendo mo
desto, de um Estado moderno. Não vou a Hayek, não vou· 
a outros economistas da EScola de Chicago que_ acreditam 
que o Estado não tem direito sequer de emitir moeda, muito 
menos de investir em saúde-, educação e previdência social. 
Creio que assumimos uma gr$illde responsabilidade quando 
demos um cheque em branco- eu ainda nãQ era QQ.Govemo 
---:- ao Presidente em relação às privatizações. A partir daí, 
seria muito importante que o Senado, como bem salienta 
V. Ero, fizesse uma presSão permanente e desse uma assistên
cia constante aos problemas relacionados com as privatizações. 
Lendo Barbosa Lima Sobrinho, fiquei perplexo, estarrecido: 
o eminente advogado diz que a venda da Comp~nhia Siderúr
gica Nacional foi feita por 83 milhões de dólares, quando, 
segundo se sabe, foi realizada por mais de 1 bilhão de dólares. 
Pasmei-me, porque Barbosa Lima Sobrinho é um referencial 
dos nacionalistas brasileiros. Desculpe-me por haver-me es
tendido no aparte, ma:s o fiz com a intenção de associar-me 
à linha central do seu pensamento. 

O SR- RONAN TITO - Agradeço a V. Ex• o aparte, 
afirmando que este poderia ter sido mais longo, uma vez 
que V. Ex•, por sua inteligência, stia experiência como gove'r
no, como parlamentar e como cidadão, presta sempre enorme 
contribuição, como acaba de fazer em relação ao meu pronun
ciamento. 

Nobre Senador Jarbas Passarinho, se não resolvermos 
questões da base, da estrutura do País, haveremos de ter 
somente soluções paliativas. Se o Governo -nãO -dispuser dos 
recursos mínimos pata manter a- máquina do Estado funcio
nando, não será soberano. Por outro lado, a exemplo de qual
quer 'cidadão ou empresa, quando um Estado se encontra 
endividado, deve vender parte do seu património para quitar 
seus débitos, diminuir o seu nível de endividamento e alongar 
o perfil da dívida. Dirigindo algumas e~presas, pude certifi
car-me de que essa é a primeira proVldêitcia a ser adotada 
quando o nível de endividamento pode comprometer o lucro. 

A economia norte-americana reCeia os japoneses, porque 
a riqueza desse povo foi empregada da educação,_ na tecno
logia. Nós, ao contrário, não dispomos- de recursos para pagar 
uma professora primária. Sabe qual é o valor do salário de 

-uma professora primária em Minas Gerais, senador Jarbas 
_ Passarinho? Um _milhão e se~ecentos mil cruzeiros, ou seja, 

menos do que ganha uma empregada doméstica, sem nenhum 
demérito para essa categoria, que cuida da nossa comida, 
que limpa a nossa casa e mereCe, por isso, um bom salário. 

Como sairão das escolas, amanhã, os nossos filhos, que 
irão dirigir esse País, se tiveram como profes~o!a alguém que 
recebe um milhão e setecentos mil cruzeiros? Se_ essa profis

- ~onal u~r_ o automóvel para se dirigir à esCola, gastará mais 
do que seu salário em combustível. 

Em Minas, os prQfessores estão em greve há trinta dias. 
Quem paga o ônus? Toda a soci~dade, porque esse período 
de aulas não será reposto. Vão dar aulas no sábado e no 
domingo. Serão proveitosas? Haverá freqüência? Vão aumen
tar a carga horária: em· vez ae qú.3tro serão seis horas diárias. 
Todos sabemOs que a parti{·de detelminado tempo a criança 
não_ consegue mais se concentrar nem absorver os ensina- _ 
mentos. No final, quem perde? Todos, porque a qualidade 
do ensino cai. - - - - - -

Como vamos construir a grandeza deste País, corri a qUal 
todos sonhamos? A toda hora estufamos o peito e dizemos 
que acreditamos no Brasil. Todavia, devemos lembrar-nos 
de que o futuro é a conseqüência 'do presente. Construímos 
o futuro construindo o presente. Sem a construção do pre
sente, não há futuro. Seremos apenas um país com grandes 
riquezas naturais. Até quando essas riquezas terão valor? O 
ouro era considerado a maior riqueza, era tido como padrão 
de moeda. Entretanto, bastou a queda do muro· de Berlim 
para que sua cotação- despeDcaSse,' porque a Rússia lançou 
no ~ercado intemaciortál suas grandes reservas. 

_ Si'. Presidente, vou bater outra vez nesta tecla: cansamos 
de deier inimigos externOs_. O ini.niigO está aqui dentro. Ou 
arrecadamos o suficiente para rodar essa máquina e atender 
às necessidades do Estado ou não sairemos da situação em 
que nos encontramos. . 

Os militares reclamam que ganham pouco. Têm toda 
a razão. No princípio do mês, programam suas despesas, orga

-niZam seus orça:mentqs_ com um valor salarial_. No final do 
mês, só dispõem de 75% dessa quantia, porque 25% a inflação 
já tomou. Que trabalhador vive com o sal_ário mínimo e qual 
é o salário mínimo suficierite? - -

Sr. Presidente, precisamos estabelecer uma moeda para 
este País. Moeda é muito mais do que valor de referência 
e valor de trocas. A moeda é um dos símbolos do País-. como 

,_ á h3.ndeir:i e o brB.são iainbém. Quando vhijamos ao exterior, 
----~ p_rimeirª ~epressão ocorre ao vennos as placas de cotação. 

Elas _CQntêm _o ·valor do dólar,_ do marco e de outras moedas. 
O cruzeiro, quando consta, ·vem- seguido da expfessão: não 
há cotação. E triste. . . -

Visitei algumas vezes a Argentina, e ela, num determi
nado momento, reconheceu o dólar como paridade. Domingo 
Cavallo reconheceu uma situação de fato. Por quê? porque 
o dólar já era_ moeda corrente. Co11statei que os preços das 
mercadorias, em vitriri.es de lojas, estavam fixados em dólar. 

O Brasil tem um património enorme. Não aludo às rique
zas chamadas naturais, porque estas, caso não sejam expio
. 'lrlas, permanecem naturais, porém, enterradas. Muitos ricos 
vão à falência com as riquezas naturais. Eu gostaria de repetir 
que o importante não é a riqueza natural, sim, a artificial. 
O Japão tem dado provas disso a cada dia: dos 360 mil Km 
que possui, apenas 16% da ár_ea são agricultáveis e habitáveis. 
Ainda assim, é a segunda grande potência mundial, amea
çando, de perto, os Estados Unidos. 

.. ÂQ.~Jltrar n.l!IlJ.a loja para vecquanto custava determinado 
produtO~ recebia a respoSta: custa tantos dólares~ E perguntava 
também quanto dava em austrais. Era só pegar a máquina 

--- de calcular. Safamos com austrais ou_cruzeiros·e, tl<Ybanoo, 
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trocávamos pelos dólares qtie quiséssemos. Aqui, não pode-
mos fazer isso nem acho- que seja o caso. _ 

O qUe provoca, neste momento, algum susto no nosso 
orçamento? O giro da dívida interna. O giro da dívida externa, 
hoje, do jeito que está colocado, não nos assusta. Era melhor 
que não o tivéssemos, mas· é uma realidade que herdamos 
e que temos que administrar. Dar o calote na dívida interna? 
Não! Quantos cruzeiros eyadiram do Brasil em forma de dóla
res depois que o Sr. CoUor conftscou a poupança mlciÜnal! 

Não tenho nenhuma mágoa, pois não tinha nada guar
dado no banco. Mas - meu Deus! - o que ele fez para 
a economia_ deste Pa.í!i foi um desastre enorme. Ne_~hum país 
do mundo caminha ou cresce sem poupança; o ex-Presidente 
desacreditou a poupança e, principalmente, a poupança po
pular. 

Outro dia, o pessoal da esquerda me acusava, dizendo 
que Collor havia c;:tSsado a_ poupança, mas nós, do Congresso 
Nacional, havíamos aprovado essa medida. Expliquei, então, 
que a medida provisória tinha vigência a partit do primeiro 
dia da edição; se a anulássemos naquela oportunidade, toda 
a poupança iria para o exterior. Discutinios isso. Aquela medi
da foi um· mal sem remédio,· não tínhamos como reverter 
a situação; foi um desastre total. 

Mas, agora, precisamos dar confiabilidade à moeda e 
à poupança. Se não fizermos isso, não haverá saída para o 
Brasil. 

Não sou alarmista, Sr. Presidente, muito pelo contrário, 
sou um otimista iriecupei"áveL Mas ver pela televisão que 
supermercados, lojas· e armazéns são invadjdos e achar _que 
não está acontecendo_ n..ada, que isso é uip. -sintoma muito 
pequeno, sem importância, é muito grave. 

a· Ministro Eliseu Resende tro~xe alguma~ -~_speranças. 
_Mas, Ministro, a prinieifa proVidência, neste instante, é pegar 
os títulos da dívida pública brasileira e colocar juros para 
serem pagos a posteriori; aí teremos a possibilidade de vender 
títulos com 6 meSes de prazo, ou seja, TR inflação, mais 
juro!,___Eor exemplo, ~e ~6~ ao ano. 

Nenhum país do mundo, nenhum banco- do mundO toina 
dinheiro a mais de 16% ao ano; isso significaria uma queda 
muito grande nas taxas de juros. A partir daí determinar-se-ia: 
ao Banco Central que os empréstimos foSsem feitos a particu
lares e a empresas com os juros a serem pagos após o emprés
timo, ou. seja, tabelados em 16%, 18% ao ano, mais correção 
monetána. -

Muitos aqui devem estar estranhando, porque a Coristi
tuição fala em juros máximos de 12% ao" ano. Aliás, este 
é um ponto que devemos rever, urgentemente, na nossa Cons~ 
tituição, porque tabelar dinheiro é como tabelar qu-alquer -
mercadoria. Ir contra o mercado é remar coQtra a corre1_1teza, 
não há outra alternativa. Como tabelar ju:.:-ós e querer que 
os bancos cumpram a tabela, se há uma demanda muito maior 
de dinheiro, e essa~ demanda é provocada pelo próprio Gover
no, que toma o dinheiro no_ mercado a custos muito mais 
altos? Nós queremos que isso tenha vigência, tenha obediên~ 
cia. 

Sr. Presidente, sugiro aos Líderes de Partidos e .aos Presi~ 
dentes das duas easas-quecriem mn.-a---roinissão--para--rever 
o nosso sistema tributário. Que essa comissão seja:- informal, 
mas que apresente, logo no primeiro dia da revisão constitu
cional, uma sugestão plausível, correta, séria, para que possa 
ser discutida. Por quê? Para que tenha anualidade, senão 
adiaremos para o· ano que vem, para o outro ano, todos os 

problemas do Brasil. Não adianta fazer CPI para detectar 
~u para descobrir os sonegadores. Dez maracanãs, vinte mar a-,. 
canãs seriam insuficientes para ·prender todos. Temos uma 
cultura de não pagar impostos. As desculpas já são por demais 
conhecidas: para que pagar impostos? Para esse pessoal lá 
em cima roubar? Eu reemprego isso ·na niinha empresa, crio 
emprego. Essa é a melhor das desculpas, embora esconda 
algo terrível: não se paga imposto porque _o governo vai rou
bar; então, rouba-se primeiro. É uma justificativa. De ladrão 
para ladrão, é uma ética até razoável. 

Sr. Presidente, tramita no Congresso Nacional um projeto 
que me entusiasmou inicialmente: o chamado imposto único. 
Depois de discussões e debates, verifiquei que era uma utopia. 
O holandês nos aconselha, há muitos anos, a não colocar 
todos os _ovos numa cesta só. Se a cesta cai, ficamos sem 
ovos. 

Mas o Deputado Luís Roberto Ponte, com sua a:culdade, 
com sua inteligência e vivência do problema, está fazendo 
um projeto que merece ser lido. Ele fez um substitutiyo_muito 
interessante, em que estende a filosofia dQ imposto único 
para diversos produtos auto-arrecadáveis. Vou. citar corria 
exemplo o petróleo. Quando_ o produto sai da refinaria~ a 
Petrobrás já recolhe um impõsto, Ou tem um prazo da comer~ 
cialização para arrecadá-lo. Quanto? Justamente aquele per~ 
centual criado em cima da galonagem ou da litragem de petró
leo que sai da refinaria. Basta instalar um computador em 
cada uma dessas produtoras, fábricas, indústrias, destilarias. 
Quanto às fábricas de cigarro, instala-se um computador e, 
à medida em que vão saindo os pacotes de cigarro, já se 
faz o recolhimento. A ReCeita poderá saber, ali mesmo, a 
quantidade de dinheiro que vai receber dentro de 30 dias, 
que é o prazo da comercialização do cigarro. O mesmo seria 
feito com relação ao telefone. Gostei muito elo apelido que 
o ex-Senador e ex-Ministro Roberto Campos deu a esse tribu
to: tributo à tagarelice. Se o sujeito fala muito, paga muito. 
Se fala pouco, paga pouco. Imposto sobre eletricidade, todo 
mundo vai pagar. 
- ----'- ---Ou estendemos a base monetária para todos contribuírem 
ou os pobres sempre pagarão mais, porque os empresários 
vão sempre transferir. Ouvi de uma pessoa, de formação cân
dida, pura, o seguinte: " Mas o empresário não transfere 
o Imposto de Renda". Quando uma empresa, principalmente 
uma multinacional, vem para cá, ela quer saber antes qual 
é a remuneração do seu capital. E é assim que tem que ser, 
O!l haver~ falência. 

Ouvi, há algum tempo, o depoimento de um presidente 
de uma empresa aérea norte-americana. Enquanto as empre
sas aéreas estão falindo, ele está ganhando dinheiro. Quando 
perguntado sobre a sua maior preocupação, ele respondeu 
que era com o caixa, com a rentabilidade. "E quanto à manu
tenção?" Sua resposta: Sem caixa, não faço manutenção. 

A preocupação de um empresário competente é com o 
lucro1 e tem que ser. Se ele o_ã_o tiver es·sa preoCupação com 
a remuneração do seu capital, sua capacidade vai diminuir 
e ele terá que dispensar funcionários. 

Sr. Presidente, a idéia pode ser estendida para o álcool, 
por exemplo. A cerveja não pode pagar o mesmo percentual 
de impostos que pagaria, por exemplo, uma agu_ardent.e iºrt!'!.; 
o referencial seria o teor de álcool. O computador faz isSo 
·com ptecisão de décimos de graus. Quem consome mais ener
gia? E o mais rico, não tem dúvida nenhuma. Quem consome 
mais petróleo? É claro que aí tem uma recessividade, pois 
é o óleo diesel, que transporta e produz o produto agrícola; 
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na verdade, ele encarece o produto agrícola. Mas o imposto 
sobre energia e'étrica incide muito mais sobre quem gasta 
mais. Casa de pobre não tem refrigerador, não tem condicio
nador de ar e raramente tem uma televisão. Seria bom até 
que se disciplinasse o uso dessa televisão. 

Outro dia apresentaram R me um argumento de que certas 
operações financeiras, por serem muito rápidas, náo deveriam 
ser tributadas, como, por exemplo, as da B_olsa. Isso seria 
interessante porque acabaria com os especuladores, que com
pram e vendem a toda hora, sem trazer a menor rentabilidade 
para o País, apenas desassossego. A Bolsa de Valores é, na 
verdade, captação de uma poupança, transferência da renda 
de uma pessoa flsic3. pára uma eritj>resa com possibilidade 
de lucro. - -

Convido todos a lerem o substitutivo, bem engenhoso, 
do Deputado Luís Roberto Ponte ao Projeto do Imposto Úni
co. 

Discutindo com pessoas que entendem do assunto, çomo 
o ex-Senador, hoje Deputado Roberto Campos, e com o· De
putado Delfim Netto, concluímos que o projeto é mtiito bom. 
O Deputado Delfim Netto acha que deve ser acrescentado, 
no seu projeto, o Imposto de Renda sobre Pessoa Física a 
partir de um determinado salário. 

Devemos também manter o Imposto sobre Propriedade, 
seja urbana ou rural, pois, nesse sistema, quem muito produz 
muito paga. Se não criarmos_ o Imposto Territori_al Rural cres
cente na medida da improdutividade da terra, estaremos pena
lizando justamente quem produz. Paga-se sobre petróleo, 
energia elétrica e outros itens, e quem não está usando _a 
terra beneficia-se disso. _ _ .- . 

Da mesma forma, deve ser mantido o Imposto Territorial 
Urbano, um imposto social, para que alguém que queir't morar 
em uma mansão tenha como pagar por isso, visto exig:!,r mais 
energia elétrica e mais benefícios do que um pequeno ra.ncho. 

Há ainda o famoso Imposto sobre Exportação-Impor
tação, instrumento pelo qual o País controla as suas divisas 
e a sua economia exportável e importável. 

Sr. Presidente, sugiro que formemos, imediatamente, 
uma comissão do Congresso Nacional- mesmo que infórn\al, 
para estudar o sistema tributário - que nos permita ofere~r, 
na revisão constitucional, um projeto globalizante, que tenha 
inteireza, capaz de sensibilizar o Plenário, porque esse sistema 
tributário com o qual estamos convivendo, com toda sincerl7 
dade, quanto mais o vejo, mais noto que ele não tem possibi: 
lidade de ser consertado. 

Além disso, constituir CPI para pegar infratores, os famO
sos sonegadores, é uma opção impraticável, já que não temos 
e nem teríamos espaço suficiente. 

Por outro lado, toma-se urgente a instalação da Comissão 
de Orçamento. Antes de se pensar em discuti-la em ·cada 
comissão, temos que instaurar uma cOmisSão técnica, com
posta de profissionais concursados que entendam de Orça
mento. O polimento, depois, deverá ser dado pelos políticos. 

Não adianta, Sr. Presidente, fazermos tudo isso, fazermos 
moeda e continuarmos a chover no molhado. Na hora da 
crise, todos os benefícios acabam sendo direcionados para 
as grandes cidades e os grandes centros. Eu diria que a crise 
brasileira é nacional, mas é muito mais profunda nas grandes 
cidades. O Ministro da Economia deve pensar urgentemente 
em acertar a economia e incentivar o seu crescimento no 
interior, nas pequenas cidades, no campo. Por que não come
'çar com uma reforma agrária correta, séria, sem títulos podres, 

que possibilite a que algumas pessoas possam plantar, para 
si e para os seus, visando ao seu _sustento próprio? 

- Dar o gás, dar leite ou dar alimento na hora de uma 
crise minora a situação. Todos os. países, em um determinado 
momento, fizeram isso. Porém, se não tomarinos medidas 
de fundo, daqui a pouco seremos 150 milhões de brasileirqs 
na fila do gás, ostentando uma conta mensal de menos de 
60 quilowatts/hora, para receber a bonificação do custo de 
gás. 

O importante é acertar a economia, criar uJi1a moeda 
para este País, ou, se preferirem, recriar, senão vamoS con:ti
nuar feito bombeiros em uma cidade toda incendi~da~ .apa
gando um foco aqui, outro ali, enquanto o incêndio maior 
se alastra. 

Muito obrigã.do! 

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr. Fran
cisco Rollemberg deixa a cadeira da presidê~cia, qu~ 
é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 19 Vlce-Presr
dente. 

O 'sR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
- a palavra ao nobre SenadOr Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs._ Senadores, venho a esta 
tribuna apenas para fazer constar nos Anais da Casa o faleCi
mento, ontem, em acidente automobilístico, do escritor e furis
ta Clairé de Souza Pires, membro da Academia de Letras 
de ~rasília e do Elos~ Clube de Brasíliã. -e procurador aposen
tado do Banco Central. Clairé eia Uma pessoa de--cultura 
e ínteligência extraordinárias e, através de livros, revelava 
b Seu saber e a sua sensibilidade. 

Esse acontecimento contristou- profundamente os meios 
intelectuais e sociais de Brasília, -onde ele desfrutava de um 
conhecimento muito amplo, decorrente da sua popularidade, 
que, por sua vez, era conseqüência do seu espírito brilhante 
e muito alegre. Estava sempre pronto a servir, com -os seus 
conhecimentos, todos aqueles que dele se aproximassem, ob
jetivando um socorro intelectual ou até espiritual. 

Infelizmente, esse acidente revela algo que se está tornan
do realmente um verdadeiro fantasma nesta cidade: a falta 
completa de controle sobre os automobilistas. Talvez por Bra
sília não ter mUitos semáforoS- óu ter um número muito limita
d() de quebra-molas, a verdade é que, ultimamente, tem cres
cido barbaramen.te o número de v-erdadeirosJoucos espalha
d<?s nesta cidade,_ fazendo com que, no momento em que 
~os à rua de automóvel ou não, siiitamos a necessidade 
de nos benzer, encomendando a alma a Deus, porque a veloci
dade em que trafegam os carros é verdadeiramente absurda. 
Considero isso cOmo um vício até de origem. As fábricas 
não deveri3Jt1 cap_~cita:r: seus_ veíc~los a ati~gir uma veloç:idade 
tão violenta, porque isso causa episódios tristes conio o de 
Clairé de Souza Pires, e que se repete diariamente, não só 
em Brasília mas ·também nas outras capitais. A situação em 
Brasília, particularmente, está se tomando absurda, e isso 
eXige a atenção dos dirigentes especializados. 

Portanto, no momento em que lamento o passamentu 
desse companheiro, aproveito a--oportunidade para fazer o 
meu apelo as autoridades de trânsito no sentido de que po
nham atenção nesses fatos que se verifica ultimamente, porque 
têm aumentado e dirigir é algo que se torna, cada çlia, ma:is 
perigoso. · 
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Outro dia, dirlgfrido na pista que leva a Taguatiiiga, não 
se via carro nenhum no moniento da travessia; quando atra
vessamos .a pista, já de carro, ouvimos o banY.bo da freada 
de um automóvel que, em desabalada carreira, se aproximava 
do carro que íamos dirigiilâO. Nunca poderíamos imaginar 
que o mesmo iria surgir como um bólide, um fógU:ete, um 
discovery em tão pouco tempo. 

Sr. Presidente, por causa de coisas como essa é que se 
foi o companheiro Clairé. Perdemos um companheiro na Aca
demia de Letras de Brasília. Vamos deixar de contar com 
a presença jovial de um ser h1:1mano que dava exemplo de 
cofdialidadç e de bonomia a todos os seus semelhantes, uma 
alma muito especial. - - --

Reitero a manifestação de pesar, já feita anteriormente 
em aparte au Senador Nelson Carneiro, a respeito -do faleci
mento do ilustre Presidente do Instituto Histórico ~e Geográ
fico do Brasil e membro da Academia Brãsil_efra de Letras~ 
ocorrido no Rio de Janei:çO, AmériCo Jacobina Lacombe. 

Era o_que tinha a dizer, Sr.-Presidente.- MuitO obrigado. 

O SR. PRESIDEN"re. (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. ' · 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-5E. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - _Sr._Presidente, sr-s. e Srs. Senador~s, 
uso da palavra, nesta oportunidade, para fazer um breve regis
tro sobre um acontecimento de interesSe cultural ocorrido 
em Salvador, na Bahia, corit o lançamento do livro "Avçntura 
Editorial de Pinto de Ag_ui~r", fU.ndãdor dã_EWtora Progresso, 
que durante 15 anos, nO períOdo de 1945 a 1960, PubliCOu 
centenas de livros, contribuindo de forma ~q~rável p~ra a 
promoção da cultura na Bah~ e em nosso País. 

Esta publicação é uma iniciativa do lnstitütC:i Baiano do 
Livro, Assembléia Legislativa~ e Academia de Letras da Bahia 
e dele fazem parte depoimentos valiosos de João Eurico Mata, 
Jorge Calmou, Fernando Pedrão, Wilson Rocha, Myrian Fra
ga, Fernando da Rocha Peres, Fernando Souza e Luiz Guilher-
me_, com apresentaçãp dos prQfes~r~~ ÇJá,ugj~=tY~~g~. Pr~Si- · 
dente da ACademia de Letras da Bahia e SérgiO Matos~-pfeSl
dente do Instituto Baiaito de Letras, com prefáCio de Consuelo 
Navais Sampaio. ~- . 

Manoel Pinto de Aguiar fOi empresàrió, {)ólítiéO, -prOfes
sor, jonialista c acadêmico, tendo realizado, com o seu em
preendimento editorial, uma obra de grande significaçãõ, -tal
vez a mais importante iniciativa editorial deste século na Ba
hia, cerca de 400 títulos e 500 edições, muitos dos quais, 
pos~eriormente, foram republicados por editoras de porte na
cional como a Civilização Brasileira, ltatiaia e a Companhia 
Editora Nacional. 

Na vida pública, além de outros cargos "iinportantes, Ma
noel Pinto de Aguiar exerceu, também, a Diretoria dáPetro
brás, Caixa Ecoilômica e Eletronorte. CODfó- empreSálió, 
construiu várioS bairros em Salvador. Era uni homem versátil, 
preparado e idealista? viveu 81 anos· e deix_ori na B~ia entJ;"e 
as marcas indeléveis de sua passagem a experiência da Editora 
Progresso, cuja epopéia consta- desse livro a __ que me referi, 
lançado no dia 23 âe março do corrente ano, na Academia 
de Letras da Bahia e intitulado "A A ventura Editorial de 
Pinto de" Aguiar". 

Consciente de sua idade já avaii_çada~ !Jlotivado por_ um 
crescente amor à cultura e zelo pelos seus livros, visando 
perpetuá-los na atividade dos estudiosos, em 1983 doou todo 
o seu acervo bibliográfico, constituído de mais de 10 mil volu-

mes, ao Centro de Estudos Baianos, da UniVersidade Fed~ral 
da Bahia. 

QU.áiido do seu falecimento, fiz um registro no Senado, 
no dia 11.12.91, ocasião em que focalizei os múltiplos aspectos 
de sua atuaçâo na vida pública e na iniciativa privada, leio bran
do, também, que era natural de Alagoinhas, cidade onde 
me criei. Privava de sua amizade, que herdei do meu pai, 
pois eram grandes amigos, e aprendi, desde cedo, a admirar 
aquele ilustre homem público e empresário, a quem hoje, 
mais uma vez, presto esta homenagem. 

Finalizando, Sr. Presidente, peçõ a tra-ns-crição com o 
meu pronunciamento , dos seguintes artigos publicados em 
A. Tarde: "Um idealista chamado Pinto de Aguiar", autoria 
de Julio Lobo, edição de 23.3.93; "Aventura e realização 
de Pinto de Aguiar'~, autoria de Thales de Azevedo, edição 
de 2.4.93; e "A EFBA e o acervo de Pinto de Aguiar'', autoria 
de João Càrlos Teixeira Gomes, edição de 3.4.93. 

Documento a qUe se refere o Sr. L_Durival Baptista em 
SEU DISCURSO: 
A Tarde 

Terça-feira, 23-3-1993 

UM IDEALISTA CHAMADO PINTO DE AGUIAR 
Será lançado, hoje, às 17 horas, na Academia de · · 
--Letras da Bahia, o livro coletivo "A Aventura 

Editorial de Pinto de Aguiar", sobre 
o criador da Progresso 

Júlio César Lobo 
No dia 8 de abril do ano passado, o recém-criado Instituto 

Baiano do Livro promoveu, mi Academia de Letras da Bahia, 
uma mesa-redonda com a finalidade de evocar a atividade 
editorial do enipresário,· político, ·professor, jàrn3.liStâ e aCadê~ 
mico Manoel Pinto de Aguiar (1910-1991). Os depoimentos 
de João Eurico Matta, Jorge Calmon, Fernando Pedrão, Wil
son Rocha, Myriam Fraga, Fernando da Rocha Peres, Arman
do Souza e Luís Guilherme buscaram reconstituir, com a força 
da memória e a precisâoJ:!e __ doc_umentos, a ·criaçª-o ~a Editora 
Pr-ogresso~ que~- em 15 anos, publicou centenas de títulõs, 
marcando a história cultural da cidade no pós-guerra. _ 

Os depoimentos daquela sessão estão agora reunidos, 
sistematizados e revistoS no- livro A Aventura Editorial de 
Pinto de Aguiar, 121 páginas, uma publicação do Instituto 
Baiano do Livro e Assembléia Legislativa da Bahü1, que será 
lançado hoje, às 17 horas, na Academia de Letras da .Bahia, 
com edição e projeto gráfico do jornalista Luís _Guilherme 
Tavares, capa de Carybé e apresentação dos professores ,Cláu
dio Veiga, presidente da ALB, e Sérgio Mattos, presidente 
.do IBL~ O prefácio é da professora Consuelo Novais Sa{npaio, 
que não participou da mesa-redonda, mas que escreve também 
um capítulo sobre a versão de um manuscrito do i:IOmena
geado, intitulado ''Uma Aventura Editorial". A tiragem é 
de mil exemplares, sendo que 600 serão destinados_ ao_ JBL, 
para distribuição gratuita entre os associados e comerciali
zação, ao preço de Cr$ 100 mil, em dois postos de venda: 
Livraria Grãndes Autores e Livraria do Aeroporto. 

O que-a maioria dos depoimentos destaca é uma indaga
ção que até hoje se faz na cidade: como foi possível a um 
empresário lOcal, fora dos grandes centros e sem contar com 
uma distribuição profissionalizada para cobrir um país com 
dimensões continentais como o Brasil, manter por "15 anos 
uma editora com um bom padrão de publicações, sem fazer 
concessões? Em- primeiro lugar, tem-se que destacar que a 
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ediiora, surgida a partir da livraria homônina ..:._ qUe ainda 
hoje funciona na Praça da Sé, - foi criada como o fruto 
de um ideal e não como mais um empreendimento comercial 
ou industrial para dar lucro. 

O FEIJÃO E O SONHO 

O idealismo do homem de letras que era Pinto de Ag~iar 
não o fazia tirar os pés dq chão. Ele sempre soube que era 
necessário, para a sobrevivência de um_a editora, a conciliação 
entre os objetivos culturais com o fluxo de caixa. "Não basta 
ao editor querer produzir livros de boa qualidade. Não pode
mos esquecer a relação entre a oferta e a procura. É impossível 
fazer-se uma editora para publicar apenas Prêmio Nobel", 
dizia sempre. Apesar de ter criado a Progresso para realizar 
um sonho de editar autores novos da Bahia, a estréia da 
empresa foi com O ensaiO Richelieu, de Augusto Bailly. Era 
um homem prático. _ -

A Editora P.i-ogresso era Pinto de Aguiar. Tanto- que; 
em 1960, quando ele assumiu a presidência Função Dinâmica 
das Bibliotecas, de Pinto de Aguiar. da Petrobrás, o sócio< 
- Armando Souza - não quis continUai o- empreendimento 
sozinho, uma vez que não se considerava editor, cuidando 
tão-somente da parte comercial e da livraria. Assim, acabava 
uma das poucas experiências editoriais na Bahia, neste século. 
Uma prova inquestionável da qualidade do empreendimento 
é que muitos dos seus títulos foram republicados por empresas 
consolidadas, como Civilização Brasileira (~ío de Janeiro), 
Itatiaia (Belo Horizonte) e Companhia Editora Nacional (São 
Paulo), dentre outras. 

ALGUNS TÍTULOS. 

Defesa perante o Tribunal do Santo Oficio, de Antônio 
Vieira.-Introdução e notas de Hermani Cidade. 

Introdução à Gramática da Língua lorubá, de Edson Nu
nes da Silva. 

O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina, de Teodoro 
Sarrlpaio. ' · · · · · · ·-- - · : o_ • 

O Problema do Governo Socialista, de Stradfor Crips. 
O indivíduo e o Estado, de Spencer. 
Margareth, de Caroline Slade. 
Ricbelieu, de Augusto Bailly. 
Navio Negreiro, de Castros Alves. 
Tratado de Bacteriologia, de Eduardo Araújo. 
A Caminho de uma Moral sem Dogmas, de Ingenieros. 
O Estado Corporativo, de Pedreira Bastos. 
A Democracia, de Benda Julian. 
Olhando para o Futuro, Franklin D. Roosevelt. 
A Bahia de Outrora, Manoel Que"rino. 
Cartas Econõmicas e Políticas, de Rodrigues de Brito. 
A Correspondência de Roy, de Afonso Ruí. 
A Carne, de Júlio Ribeiro. 

Os depoimentos recolhidos na publicação A Aventura 
Editorial de Pinto de Aguiar são preciosos para o traçado 
do perfil deste homem versátil, preparado e __ idealista, mas, 
independente das ricas informações que trazem, há apenas 
uma ressalva: o catálogo da editora. As informações do livro 
são divergentes. O professor CLáudio Veiga fala em "mais 
de 400 títulos"· os manuscritos de Pinto de Aguiar acusam 
o lançamento d; 450 títulos; e "cerca" de 500édições; 'Arman
do Soilza:tegistra "mais" de 400 títulos, finalmente, o editor 
da publicação, Luís Guilherme TaVares, ãfirma, com base 
na consulta ao catálogo, a edição de apenas 250 títulos, o 

que fá não seria pouco, levaiido-se_em _cont_a as condiçõe~ 
da indústria editorial na .Baf1.ia ~n,tre 1~45 e 1960 ou - o 
que é pior- até hoje. 

A Tarde, Salvador, Bahia, Sábadó 3;4-Í993 
A UFBA E O ACERVO DÊ PÍNTO DE AGUIAR 

João Carlos Teixeira Gomes 
Nas últimas semanas, notícias inveódicas, plantadas na 

imprensa e numa publicação recentemente editada, forne
ceram uma idéia errónea sobre O- acervo da Biblioteca Pinto 
de Aguiar, doada, desde 1983, à Universidade Federal da 
Bahia, que hoje a abriga. 

Em síntese, ambas as informações, partidas da mesma 
fonte, afirmam que "há dezenas de pacotes e caixas que até 
hoje permanecem lacrados", provocando "indignação", dan
do-se a entender, assim, que o acervo está sendo tratado 
de forma d_isidiosa. Diz-se ainda que o CEB não preparou 
um_catálogo dos livros porque não houve o cuidado de fazer-se 

·"o levantamento dos bens doados, à ·medida em que foram 
chegando, a partir do ano da assinatura do contrato". Pela 
gravidade das aleivosias que contém, atingindo _sobretudo os 
esforços e a dediCação das duas adminiStrações·anteriores do 
CEB, em cujos períodos se verificOu a trariSferêricia dos livros, 
tais afirmações não podem passar sem .a devida contestação. 

Pinto de Aguiar -a quem- á."Bahia tanto deve, pela 
sua fecunda atividade de editor, escrítor, empresário e homem 
público - doou,, em 83, seu ace.rvo pessoal ao Centro de 
Estudos BaianoS porque bem conheCia o-dinamismo da então 
diietõra do órgão, porfessora Con.slle1o Pondé- de Seria, qu"e 
jà havia incorporado à UFBA a extraordinária bib;Iipt~ca hu
manística de F:~~çl~~~o Edel'-Y~iS~,: çli~Putad~ pela Universi
dade de São PaUlO e instituições estrangeiras. Agiu Cbri{ácer-" 
to, porque, mal começaram a chegar os caixôfe5 -contendo 
os livros, cujo enviO Pinto de Aguia_r pagava do próprio bolso, 
a professora COrlsúélo Pondé não sO designou uma bibliote
cárià para realizar o levantamento bibliográfico e a conse
qüente catalogaÇão dos volumes, como obteve uma sala espe
cial, no prédio da antiga Faculdade de Medicina

7 
exclusiva

mente para abrigá-los. Desde o ·pririleiro momento, assim, 
ao ·contrário do que se disse, a dOaçãO, estiffiada em cerca 
de 10 mil livros e documentos, passou a ser objeto do trata; 
mente que lhe era devido. , 

Ocorre que; tOril" o passar do tempo, uma sucessão de 
fortes chuvas, danificando a estrutura precária da velha facul
dade, gerou infiltrações e rachaduras que afetaram a segurança 
do património. Agii:Jdo com presteza, a primeira diretora do 
CEB~ após consulta aos órgãos técniCos da UFBA, decidiu 
isolar a sala e recolher os livros. Cdmo hão havia, na época, 
outro espaço disponível, foi acumulando os caixotes, e logo 
firmou um convênio com o Instituto do Património Artístico 
da Bahia para a _r~uperação da sala e!ll seis meses, período 
durante o qual ali se abrigariam relíquias da antiga Sé, que 
estavam recolhid.as na Catedral Basílica, templo que, por sua 
vez, sofreria obraS de restauração, re-almente efetivadas. 

Todos esses esforços de preservação do acervo Pinto de 
Aguiar foram seq.üenciados pelo professor Fernando Peres, 
quando dirigiu, de 1984 a 1990, o Centro de Estudos Baianos: 
Acontece, porém, ·que, por entraves burocráticos, o IPAC 
não cumpriu o pi'-azo da entrega da sala: somente agora, em 
sua atual gestão, está removendo as relíquias da Sé para iniciar
as obr"as. Gerou-Se uma situação que fugia ao controle do 
Centro de EstudOS Baianos, cujas dependências, acolhendo 
também os relevantes conjuntos da Biblioteca Frederico ~dei- , 
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weiss e do "Núcleo Sertão':, doado pelo professor José Calaw- ·Cultura. 'Acervos são D.úcleos em permanente expansão
sans, no total de mais de -30-_IÍlil livros ·e' dQcumentos,- _não do contrário, estariam mortos. · 
Ofere'ciani dispoOibilidades pàra tiovas inOOipótaçõe_s. Delibe- Esta, pois, a verdadeira história (contadã pela metade, 
rou, e?tão.o prOfessor Pex;e.s, iPiciar hégopfaÇ?es paia a't,rá.ds- por falta de espaço) da saga do Centro de Estudos Baianos 
ferêncta da sede do C_eptrp -de E;studqs, l;lat.anos, enqu~nto · em prol da preservação do seu rico patrimôriiõ. i'e.rD.os a coo
recolhia os caixotes remaneSCe-ntes com os livros do professor· vicção de que até o término da atual gestão_unive_rsitária
Pinto de Aguiar numa área interna do órgão justamente para que já iniciou a recuperação do acervo da antiga Faculdade 
que não sofressem a ação das inteinpéries e dos cupins, que, d_e Medicin.a --a questão __ .preme~nte, da sede do CEB, te~á 
aliás, infestam o solo do T~n:eiro dé le$us. A crise financeira' ' s1do resolvida. Enquanto Isso nao ocorre3 porém, o órgao 
que se abateu nos últimos ano.s __ sobre a adnl~n,iStfãção fedéral, -- ·oo_n~nu~rá honrando o legado dos seus doador~s, É WlHJ. insti- _ 
incidindo gravemente sobre as universidades brasileiras: 'nãO· ' tu1çao chgna e operosa, de portas,abertas, que, além de cursos, 
favoreceu mudança do Centro .cujas instalações são hoje ina- beneficia umfl_extensa g?f,ma de_ pesquisadores, inclusive inter-
dequadas. ' nacionais, e mantém uma linha de publicações (a:o todo, 145) 

· · que; duramente afetada pelas restrições do governo Collor, 
Assumindo o cargo em 24 de j!J-'Ihc;> ~e ,_1990, já em 6 ao extinguir a Lei Sarney, será proximamente retomada, com 

de agosto do mesmo an,o a atual_cl_ireção d~,ce:ntro, em _deta- cinco novas monografias já programadas. 
lhado Ofício de_n"' 59, descrevia minuci6s8rifeonfe pára a alta . Não serão notícias infundãdas que alterarão o curso sere
administração universitária a situação existente

3 
indicando ha-. no do Centro, nem seus problemas serão resolvidos com cam

ver 76 caixotes _reman.~sce!].te.s, e insistia na necessidade ,de , panhas de cunho personalista, que podem oferecer margem 
transferência do órgão para oulra sede. Iniediatamente~ péla de promçu;ão pessoal a detratores, mas que longe estão de 
ação persistente do direto;, dua~ alternatiyas, foram preVista~ repres.entar _a, verdade dos fatos oU a perspectiva de soluções 
mudá-lo para um dos andares da Bibliotec;a. Central da U~A~' ·práticas,, viáveis e re~listas. -- - . · · -
em Ondina, ou para a ala lateral direita da_ mesmo prédiq,, : _· · J~ão. Carlos Te:ixejra Gom.es ~ direr.q!_.do CeJ;L~O _de ~St~~-
que iria desocupar-se com a_cppstrução do edi~cio do lns.titl!-1-0 .. _dos~~~j!lJ;IC?S· 

A Tarde •Sexta-feira eZ-4-1993 
A VENTURA E REALIZAÇÃO 

de Letras. A primeira solução invi~bilizou-s~, pelas dificul
dades do espaço utiilizável menor do que exigia o patrimônio 
do Centro, bem como pelo excesso de calor do local, que , 
ameaçava a integridade. dos livrqs. A seguhda área acabou . DE PINTO DE AGUIAR 
sendo ocupada pela 'an\igab'iblioteca do Instituto de Letras; · Thale~ de Azevedo . . . . . . . 
não incorporada ao novo prédio, cuja constitição previa 'mais._.· !Vfe~ec~??!a de aplauso a- tmciattva do Insb~uto Ba_Ian? 
uma unidade que não se Consumou. . , . .-·. _do Livro (~er~IO Mattos e colaboradores) de publicar e distn-

• • ' •• • • ' , •• , , . , I _,buir -1 Ave.nt~ra'Editorial de Pinto de Aguiar. É um conjunto 
'de estudos e depOimentos sObre a obra pessoal e os trabalhos 
de um grande baiano especialmente como autor e editor que 
levou a cabo·, realmente, uma reafi:Z:ação extraorP.inária- nesse 
se to r. O que na verdade Pinto fez teve p"roporções e caráter 
fora do comum e do habitual. Mais que aventura, que jogada 
ao acaso; foiempreendímerito peilSado e planejado coffi·inteli-: 
gência ·e· sabedora, donde seu êxito. _As séries dé obq1.S _em 
,que ehi:Júadiou ·suas edições não foi casual nem_ improvisada: 
,somente um espírito culto e lúcido a poderia ter concebido. 
A decis3.o que tomOu ein 1945 de fundar a Edito~a Progresso 
foi coroada de resultados porque imaginada com .~:acionali.dade 
e~ naturalmente, meditada coragem: tudo, em seus detalhes 
menores, foi programado e levado a efeito com ordem e pa
ciência, contando com as dificuldades inevitáveiS riUm meio 
despreparado para o que inaugurava. Um exeinplo SãO os 
lançamentos -de edições. Não eram feitas com pretensiosa ten-

Tendo 'assumido a R~·itÓtia da UFBA, a Professora Eliàne 
Azevedo log~ foi iriteiradã das negociaÇõeS anteriores e. da 
. crise de espaço existenie n3.s instalações dO 'Ce'ntro. Em com-
panhia do presidente nacional da SBPC,-pr'ofessor Enid C_an..: 
dotti, que se. mostrou impressionado com a ~equeza dó patri..: • 
mônio do -CEB' _a reitora visitõõ-as dependêÍlcias do órgão' I 

para conscientizar-se- in lOCo das suas carências e do. f:st:J,do'- · 
do seu patrimônio. -IdêntiCO procedimentO teve o pfoféSsoi -
Pasqualino Magnavita~ Pró-feitOr para AssUrltos de Extensão 
da UFBA~ Vá_rias altema.tiv;~s foram col.;>cada's e estão se-ndo 
estudadas para uma solução que possibilite P 'abrigo defffiitivo 
do acervo. Desde setembro de 1992, não há mais qualquer 
livro encaixotado: todos foram distribuídos poi' novas estantes, 
adquiridas para este fiol. A preparação do catálogo prossegue. 
Há, portanto, duas nítidas questões a destacàf: uma, relatiVa 
aos cuidados com a m~utenção do mat~t\al doado - . que 
têm sido perrn.anentes, ao longo de três ges~ôes sucessivaS. 
Outra, alusiva a problemas de espaço físicO e que não se 
restringem à acomodação dos livros: o Centro, por exemplo, 
que ministra cursos de extensão, nãO dispõe ainda de uma 
sala de aula, o que prejudica suas atividades, dependentes 
do apoio de outras unidades. Questões, poréril, como a de 
espaços disponíveis são comuns às instituições que lidam_com 
livros no Brasil, incluindo a Biblioteca NacionaL A própria 
Academia de Letras da Bahia somente 1.pós transferir-se para 
o Palacete qóes Calmon p-t:.d-.! in:;tal:u :ondignamente a sua 
riquíssima bibliotecr-, que u;fr~u vicissitudes anos consecu
tivos, com perda inclusive de volumes pela ação de chuvas, 
sem que isto significasse desmazelo da sua- direção. Trans
tornos idênticos já sofreram (e ainda sofrem, em certa medida) 
órgãos como o Arquivo Público e o Conselho Estadual de 

. tativa de abrir caminho em meios já trabalhados pOr editoras 
de porte e noítie. A mim explicou que lançava primeiro seus 
livros nas cidades dos arredores de grandes capitais, em Pelo
tas, Campinas~, Campina Grande;até que alcançasSe São Pau
lo, Rio, Recife. Na prática esse foi u_m dos motivos da orde
nada difUsão qUe atingiu em nível nacionaL Claro que a natu
reza das obras oferecidas aos leitores era o atrativo maior. 
Tudo fazia sem ativisinós exibicionistas, calmo, páciénte-, orde-- -
nado. 

Pinto, como o chamávamos seus colegas e amigos, aos 
quais era metódico e regular, fiel e atencioso, erii félicitar 
por aniversários e outras razões do próprio pUnho _:_seriam 
dezenas- não se perturbava; deveria ter horário para cada 
coisa e o cumpria sem perturbação. Também não faltava nem 
se atrasava às reuniões a que sua atarefada existência obri~ava. ' 
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Estava aí uma das explicações para o cumprimento exato e 
perfeito das terefas a que se comp'rõmetia. Foi esse um ·dos 
títulos com que se recomendou para a direção e presidência 
de grandes institUiÇões j:>ública:s, como· algo natural e iõevitá
vel. Não se fazia de rogado nem se ye.ndi!l caro, simplesmente 
cumprindo o dever na sala de aula, no escritório, nas organi
zações às quais de_u_ seu talento e co~petência. Seria, por 
tudo, um dos "baianos muito ilustres" que AntôniO 'Loureiro, 
com muita razão, iilScieveria em· mais· uma- das suas sér.ies~ 

Alagoinhas deve, por sua parte, orgulhar-se deste ftlho. 
E-Jorge Calmon envafdecei-se -da colaboração que deu a esse 
vencedor em determinado período incerto e problemáticO, 
contribuindo para o alicerce segurO dessa obra. 

Thales de Azevedo é médico, antropólogo e professor 
emérito da UFBA. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francisco RoU~mberg. -

nomes comerciais diversos, acobertando uma indesejável prá~ 
tica de yátios pesos para uma única_ medida. Além do mais, 
o cliente passa a dispor da faculdade de adquirir a ·porÇão 
exata prescrita pelo médico, sein Se Submeter a uma compra 
forçada pela embalagem de fábrica, que, além de encarecer 
o produto, muitas vezes apresenta quantidade aquém ou além 
do necessário. 

Em adição a esse expediente, seria recomendável que 
o Poder Público acertasse com os laboratórios que toda produ
ção de medícameriioª' no Brasil coiltiv~~se apenas sua denomi
nação genérica, abolindo-se, em defini~ivo, o nome-comercial. 

A ABIF ARMA, por incrível que pareça, vem pregando, 
veladamente, a desobediéncia à nOrma legal. Segundo se_u 
próprio presidente, José Eduardo Bandeira de Mello, em de
clarações ao Jornal do Brasil, "a lei 'lião vai ser cumprida", 
em primeiro lugar porque o Déêreto prevê a manUtenção 
permanente de um farmacêutico no estabelecimento, repre:
sentando encargos adicionais; em segundo lugar, porque a 

. inscrição do princípiO ativo na embalagem significará suã. reim-
pressão e, n~turalm.ente, mais despesas a serem repassadas 
ao corisumidor; et~'l terceiro lug~r, pela confusão a ser causada 
na cabeça do comprãdor, ao- ver -inseridos termos técnicos 
na embalagem, como é o caso _do ácido amino beta hidroxi
butírico e de outros -de igual complicação.· 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL-SE. Pforiun' 
cía o seguinte discurso.) Sr.PrCsidente, St4s. e SrS. SenadOres, 
a. imprensa tem produzido insistentes ariáiises_ a respeito da 
dificuldade de acesso popular aos· medicamentos, em face dos 
preços praticados pelos laboratórios, em certos casOs bem 
acima dos índices infla:cionáfióS- e do reajuste salarial, muito 
devido à multiplicidade de princípios ativos encontrados sob Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tratawse de falácia-
variada denominação. corporativista, de mentalidade oligopólica, complicadora ·do 
. A própria organi_iã.Ção Mundial da Saúde preparou uma processo de barate~mento do preço dos_ remédios, em total 

hsta com 270 remédtos de naturez.a essencial, que possarÍI desacordo. com o ,e.n~endimento dos técnicos. do governo e 
cobrir a variada gama das principàis moléstias, num- alerta da população em geral. É dever de consciência, inclusiVe por 
c~mtra a proliferaçãO descabida de produtos similares, diferen- determinação legal, que o estabelecimbitá farfu3Cêütieo-Seja 
aados. apenas nos preços._ Por não es_tarem mais protegidos provido de um profissional qualificadO, responsáVel pela casa -
por le1 de patentes, esses produtos, a partir de uma efetiva- e pelo atendimento ao consumidor, presta1,1do esclarecimentos 
política de saúde, poderão ser comercializados a valores aces- e orientando para o uso da prescrição. Acontece que isso 
síveis. Vem ocorrendo, histOriciinente, dentro ·cte um princípio ao 

A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária estafá taro:. - mesrrio tempo mefcitiltil e anti profiSsiOnal. É comum que 
bém baixando portaria, vedando a comercialização de associa_- farmácias mantenham um farmacêutico apenas para lhes '"dar 
ções m~dicame~ltosas _inadequadas, providência capaz de tor- nome_", ou seja, para regularizar o_ seu funcionamento, sem 
narem 1mprópnos para consumo cerca de seiS mil remédios. maiores preocupações éticas, tanto de um quanto de outro- · 
O Secretário Roberto Chabo considera que apenas dez dessas lado. Há farmacêUtiCOs que jamais pàsSâram da soleira da 
associações sejam aceitá veiS, ao alertar, inclusive, para a possi- porta do estabelec1me1,1to, apondo _ apehàs sua assiriatU.ia- nã 
bilidade de as demais, em alguns dos casos, acarretarem altera- documentação háQÜ exigida pela legisl~ç_ã_o. Cqm --iS:so;~-~le 
ções citog~néticas, de transmissão hereditária, sem necessa- atende a_ mais de uma farmácia, em visível desrespeito para 
riamente causarem danos ao usuário direto. · com a sociedade, para com a lei e para com a própria 'classe, 

. Ainda quanto aos efeitOs- colaterais, sua identificação é ao' ocupar, descritêriosàmente, urillugã.i' eXigido pelo mercado 
mmto demorada, pela dificuldade de se detectar 0 agente de trabalho, com séfíos danos para os colegas e para o consu-
provocador, tendO' em vista a variedade de. substâncias empre- midor. A disponiQilidade de um profissional exclusivo para 
gadas na sua fabricação. cada farmácia, mais que um ditame do Decreto, é urria impo-

Talvez seja essa, Sr. ~residente e Srs. Senado_res, -unia - · sição_ -de natur~za ética que jamais deveria· ser qUeStionada 
luta realmente eficaz travada pelas camadas de baixa e de pela indústria de medicamentos. 
nula renda contra os custos de saúde não providos pelo Poder 
Público. . 

Pouco adianta, é forçoso admitir-se, nadar contra a cor
rente representada pelo grande cartel farmacêutico mundial 
proprietário inconteste de praticamente toda a fatia do mer: 
cado em todos os países. 

A inclusão, na embalagem dos remédios, do nome de 
sua substância ativa, de acordo- com a Denominação Comum 
Brasileira-DCB, bem como a possibilidade de seu fraciona~ 
mente, conforme dispõe o Decreto n~793, de 5 de abril úttimo, 
será outro passo decisivo destinado a estimular a concorrência 
de preço, em detrimento da concorrência-de marca, pois um 
mesmo produto, como se sabe, vem maquiado de fábrica por 

O argumento de que a impressão do princípio ativo viria 
encarecer a embalagem não encontra qualquer respaldo lógi
co. A impressão? com ou sem o princípio ativo, é um inipefa
tivQ da própria necessidade comercial. Uma linha a mais ou 
a menos ao que jã --existe não é justificatiVa phlusível para 
o encarecimento do produto, ainda mais diante da possibi
lidade de se elimimir o nome cOmercial. 

A terminologia técnica jamais CatiSarià confusã6 ao adqui
rente, tendo em vista tratar-se de elemento de orientação 
exclusiva para o médico e para a farmácia, com profundos 
reflexos no bolso do consu.tlli.dor. Não cabe diretamente ao 
usuário qualquer incursão naquilo que lhe está sendo prescrito. 
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Caso contrário, a pártir' dQ "e"ntendimento. <ia ABIF ARMA, 
as próprias bulas deveriam ser abolidas~-~- __ -, . 

Segundo i"elató'rio'da Coinissão ParJamentar de Inquérito 
criada em 1989 para·avaliar a sitUação dos produtos farmacêu
ticos·, ·existem hoje cerca•de 6.000 fárin.ã-cos disponíveis para 
a humanidade. No Brasil, .eles. chegam a se apresentar sob 
a forma de 50.000 produto.s.diferentes, enquanto que, na Sué
cia e na Noruega, eles são desdo!Jrados em apenas 2.300 e 
1.870 medicamentos, respectivamente~ 

A maioria desses_ 6.000. fármacos constitui-Se de deriva
dos. análogos ou congên'er.es de outros, :razão pela_ qual se 
tornam dispensáveis. Sob e'Ss~ -perspectiva, muitos pafse~ che- _ 
garam a selecionar os Chamados fármacos essenciais,.que.de
ram origem à listageni elaborada pela OMS, suficiente.para 
o atendimento das necessidades de 90% dos braSileiros. 

Se o País reduzisse a 600 o número-de fármicos utilizados 
no proce·ssamento de remédios, estaria provendo a população 
de produtos de sua real necessidade, além de economizar. 
substancialmente com a importação de insumos desnecessá
rios, cuja·cifra che·ga 300 milhões de dó.lares a cada ano, 
isto é, 1,6% do total de nossas impOrtações. 
· · • Anualmente, sãó oferecidos ao mercado cerca ·c;ie 70 no

vos fármacos, a um custO, de 100 milhões de dólares por fárma:
co. Alguns deles são inovações ímporUihteS, qU:e deveriam 
se incorporar à disponibilidades de nov9_~-,_produtos _úteis â 
população. Dessa forma, importar qualidade deveria ser o 
princípio indicadOr daS ,Políticas para o setor, em detrimento 
da possibilidade de ofe.çta de produtos inóCuos, qua·ntJo não 
danosos à saúde. _ _ _ . -~ _ _ _ 

' · Em _1980, condhli\J.~s'e- uma pesquisa 'muito interessante 
na ESpânha, coOstatandb-se que 54% dos m~dicament_os ali 
disponíveis possu~am valor terapêutico_ potencial aceitável; 
22% não possuí3.m ciualqUe·r ·valor; e mals de 20%_ ~ram i~acei
táveis para con.suntó. Concluiu-se, finalmc~nte, gue de 10 a 
20% "de todos os medicamentos eram: de fato necessários. 

Uma análise prófullda da relevânCia de remédips no~ras_il 
seria da maior utilidaCie no redirecióriarUento daS· medidas 
a serem tomadas em prol do combate a uma série de n'lólésthts' 
dependentes de sua ação. 

A continuar.como.se.encontra o quadro geral, certamente 
estará sendo enfatizado o descuido para com a saúdy da popu
laçc1o, cujos efeit.6~ sã<;> +d-anosos inclusive à economia como 
um todo. 

Torna-se imperativo, pois, que- aS -~UtOridades tomem 
consciência não apenas·da relevância do problema, mas, prin
cipalmente, da urgência para sua solução~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (ChagasRodrigues)- Na presel!te 
. sessão, terminou o prazo para· ãpresefttaçáo de emendas ~s 
seguintes matérias: ', _ "" 

Projeto de Lei daCârnara n' ll3, de1992 JW 2.453191 
na casa de origem), de iniciativa da CPl 4o Nàrcotráfico, 
que dispõe sobre a identificação criminal pelo process_o 4atilos
cópico, a coleta e a utílízação de inform-aÇões para coilheci
rnento e controle da criminalidade no País e_ 4# __ ~Jras provi
dências; e Projeto de Lei çla Câmara n' i 18, de 1992 (n' 
5.5.79/90 na Casa de ~Órigem), que dispõe sobre a aplicação-, 
nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais, 
das normas da Lei nç 8.038; de 28 de Diaio de _1990, ~obre 
ações penais originárias. - _ _ _ _ 

Aos projetes não foram- apresenta~as e~e_ncJªs. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportu

namente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência encerta os-trabalhos. desig
nandO para a sessão ordiitáiia de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA ... 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 67, DE 1992-

COMPLEMEN'TAR ~ 
·(Em rpgime de uigênCi3 nos termos do art~ 336, ''c'', do 

Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o P_r9jeto de Lei do Senado 

N• 46, de 1992-Complementar) 

Votação~ em turno único,- do Pr0jet9-de Lei da Câmara 
n' 67, de 1992-Complementar (n' 71189, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o processo judicial de desapropriação por 
interesse social, para fins de reforma agrária, tendo 

P&r_ecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Alfre
do Campos, favorável, Da foi-ma de Substitutivo que apre
senta. 

. ·-·2-= 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE 1992-

COMPI:EMENTAR' 
- (Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do 

Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 

Jt' 67, de 1992-Complementar) 

\r~lação, eÍn ·turno únfco;_do Projeto de-Lei do Senado 
n' 46, de 1992-Complementar, de autoria do S.enador Hum
berto Lucena, que dispõe Sobre o procedimehtó contraditório 
especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação 
por interesse s.ocial, para fins de reforma agrária, qe imóvel 
ii.ii"al que não esteja cumprindo a sua função social. 

-'3-
SÚBSTI'i'UTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 

DO 
SENADO N• 179, DE 1990~ 

(EID regime de urgência~ nos termos do art. 336, "c", do 
_ R~~im_ento Interno) 

Votação, em turn-O únic~-. do Substitutivo da. Câmara 
aôProjeto de Lei do Senado n' 179, de 1990 (n•202/9!, naquela 
Casa), de --autOiíã do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que dispõe so:tm~ o re~ime ?e prestação de serviços públicos 
pela iniciativa priV:ida, PreVisto- rio ai-t. 175 da Constituição, 
e_ regula a concess_ão de obra pública, tendo 

Par~cer, proferido em Plenário, Relatof: Sen'aáor José 
Fógaça, faVorável ao Substitutivo, com Requerimentos que 
~_pre~enta. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• !3, DEl991-

COMPLEMENTAR . . 

VotaçãO", ein turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 13, de 1991-Compiementar (n' 223/90-Compiémentar, na 
casa de origem), que regulamenta o~ 2' do art 171 da Consti
hiiçâOFederai, dispondo sobre a edição e o processo legislativo 
-das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição 
Federal, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das 
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medidas provisórias previstas no art. 62 da _CoilstiiUiÇãCfFede~ 
ral, e dá outras providências, tendo_ 

-Pareceres, sob n9s 49 e 88; de 1991, da Comissão 
-de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, }9 pronuncia-

mento: favorável ao Projeto, Com as Emendas de o!>S 1 a 4-CCJ, 
que apresenta; 2~ pronunciamento: contrário ãs Eme-ildas de 
n" 5 a 17, de Plenário. 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO_N' 7, DE 

1992~ 

Votação, em segUp.do _turno, ~a Proposta de Emenda 
à Conslituição n' 7, de 1992 ( n' 82/91, na Câmara dos Deputa
dos), que altera o artigo 29 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n9 246, de 1992, da - -
-Comissão Temporária. 

-6-
PROPOST A DE _EMENDA À CONSTITUIÇÃO W23; DE 

1991 . 

Votação, em primeifO turno, âa 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 

Parecer favorável, sob n9 24, de 1992, da · · 
-ComiSSão Temporária. 
O SR. PRESIDENTE (ÇhagasRodrigues)- E;stá encer

rada a sessão_. 

(Levanta~se a sessão às17 horas e 5 minutos_.) 

34~ Sessão, re~lizada em 22 de março de 1993 

(Publicada no DCN, -Seção II, de 23-3-93) 

Retificações . 

Na página n• 2577, 2• coluna, no art. 21 do Projeto de 
Lei do Senado n' 30, de 1993, 
Onde se lê: 

Art. 21. A Funase gozar~ de imunidade tributária, nos 
termos da letra. c, item III, do art., 19 da Constit!lição Federal. 
Leia-se: 

Art. 21. A Funase gozará de imunidade tributária, nos 
termos da letra c, item VI, do art. 150 da Constituiçã.o F~d,eral. 

Na página n9 2578, z~coluna, imediatamente após a assina
tura do autor do P~:ojeto de. Lei do .Senado n9 30~ de 1993, 
inclua-se por omissão o seguinte·: 

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia-decisão terminativa. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' 49, DE 1993 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso da sua 
competência regimental e regulamentar, e tendo em Vista a 
decisão adotada em sua 9~ Reunião Ordiná.:ria, realizada em 
25 de março de 1993, e o- que consta do Processo n9 

017.323/91-6 resolve: -~ 
Demitir, por abandono de cargo, o servidor JdSÊ F~ER: .. 

NANDO PIMENTEL SEIXAS, Técnico Legislativo, Area 
de Segurança, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 132, inciso 
II, da Lei n' 8.112, de 1990. 

Senado Federal, 12 de abril de 1993. -Senador Hum-
berto Lucena, Presidente. · 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N' 256, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo· 
em vista o que consta do. Processo n~ 003.632/93R·g resolve: 

Alterar o Ato desta Presidência n' 45, de 1986, publicado 
no DCN, Seção II, de 21 de maio de 1986, para manter aposen
tada a servidora EDITH BALASSINI, no cargo isolado de 
provimento efetivo de Di.retora, DAS-4, do Quadro d~ Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea 
a, da ConstituiÇão· dã República Federativa do Brasil, coínbi~ 
nado com os a_rtigos 67. 186, inciso m, ãlínea a, e 250, todos 
da Lei n' 8.112, de 1990, e artigo 517, inciso VI, doRegula
mento AdministrativO· do Senado Federal, bem assim com 
o artigo 11 da Resolução SF n' 87, de 1989, com proventos 
integrais do cargo efetivo de Diretora. DAS-4, acrescidos de 
20% a partir de 26 de fevereiro de 1993, observado o.disposto 
no artigo 37, inciso XI, da ConstituiÇão Federal. 

Senado Federal, 12 de abril de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente· do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N' 257, DE 1993 

Ó Preside.nte d.~ Senado Federal: nO.~o de ·s·uaS atribui~ 
ções, em conformidade com a delegação de CQ~petên_da que 
lhe. foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretoia · n"'. 1; de 
1973, e tendo em vista o que consta do Proç~s.so n"'. 
006.106/93-5, resolve: 

Nomear BALIZE V ALVES MARGARIDO NETO pa
ra exercer o cargo,.em comissão, de Secretário Parlamentar, 
Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado FedeTal, com 
lotação e exercício no Gabinete do Sen;t9_o~ Eduard~-~~plicy. 

~ Senado Federal, 12 de abril de 1993. -Senador Hum
bert.o.Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 258, 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· no 2, de 
1973, e tendo em· vista o que consta do Processo n.~ 
005.885/93-0, resolve: 

Nomear CERES MARIA VERAS DE SANDES e 
MARGARETJf ARAÚJO LIMA, para o cargo de Analista 
Legislativo, Area de Biblioteconomia, Classe 3•, Padrão I, 
do Qua:dro de Pessoal do Senado Federal, em virtude de 
aprovação em concurso público homologá.do pelo Ato da Co~ 
missão Diretora n' 33, de 9 de novembro de 1989, e prorrogado 
por decisão da Comissão Diretora no Processo n9 015. 783/9~-Q. 
em sua 17~ reunião ordinária, realizada em 28~11-91 e publi
cada no DCN, Seção II, de 30-!1-91. 

Senado Federal, 12 de abril de 1993. - Senador Hum· 
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 259, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
d~_legação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
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da Comissão Diretora n." 2,-de 1973, e de acordo com o que 
consta do Processo n• 004.584/93-7, resolve: . 

Nomear PAULO DE ABREU REBELLO para exercer 
o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, Código AS-3, 
do_ Quadro de p_ç:ii_soal do -Senado Federal, com lotação e 
exercício no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, Senador 
Levy Dias. ·· ·· · 

Senado Federal, 12 de abril de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 538, DEl991 
Que aposentou CARLOS DA FONSECA BRAGA, 

Analista Leg. Apostila. 
Fica alterado o fundamento legal da ~qn~SsâO -dã aPosen

tadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir as vanta
gens da Resolução SF n~ 21, de 1980 e excluir os artigos 
62, § 2• da Lei n• 8.112, de 1990 e 490 e 492, do Regulamento 
Administrativo do Senado F_ederal. 

Senado Federal, 22 de maio de 1992. -'-Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE ANALISAR A 
PROPOSTA DE EMENDA À CONST1TUIÇÁO N' Íl DE 

1992 
I• Reurúão, (Instalação) 

realizada em 15 de dezembro de 1992 

Às dez horas do dia quinze de dezembro de mil no_v~~ 
centos e noventa e dois, na sala de reunião n9 5 da Ala Se_nador 
Alexandre Costa, com a presença dos Senhore_s Senadores 
Alfredo Campos,-JoSé Fogaçã, Pedro Teixeira~-Junia Marise, 
Jo_ão França, César Diãs, Valmir Campelo, Levy Dias, Bení 
V eras e Amazonino Mendes, reúne-se _a ComissãO Especial, 

. incumbida de apreciar a proposta de Emenda à Constituição 
n• 11, de 1992, que "Altera os arts. 52, III, 119, 120 e 128, 
suprime o parágrafo 2» do_art. 121. da Constituição Federal_, 
e adita_ dispositivos ao atQ das disposições constitucionais tran
sitórias". (Apresentado pelo Senador Iran Saraiva e-outros 
Congi'essístas).-Assumindo a Presidência, conforme preceitua 
o Regimento Interno do Senado Federal, o Senhor Senador 
Levy Dias decJara:-aberta ã reunião, comUnicando que ames
ma destina-se à eleição do Presidente e Vice-Piesidente da_ 

Comissão_ e_ designação do Relator. Em seguida o Senhor 
Presidente manda providenciar a distribuição de cédula$_ ~ 
designa o Senhor Senador João França para funcionar como 
escrutinador. Procedida a Votação, a contagem de votos apre
senta o seguinte resultado: Para Presidente: Joã_o Rocha -
9 votos; Para Vice-Presidente: Valmir Campelo - 9 votos. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador João Rqcha agra~ 
dece a seus pares em seu nome. e em nome do Senhor Senador 
Valmir Campelo a honra com que foram distinguidos. Prosse
guindo, o Senhor Presidente designa como relator, o Senhor 
Senador Alfredo Campos. Nada mais havendo a tratar o Se
nhor Presidente declara encerrada a reunião, às dez horas 
e trinta minutos, lavrando eu, Celso Antony Parente, Secre
tário da Comissão~ a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. -Senador João Rocha. 

2~ Reunião, realizada em 15 de dezembro de 1992 

Às onze horas do dia quinze de dezembro de mil nove
centos e noventa e dois, na sala de reunião n9 05 da Ala 
Senador Alexandre Costa, com a presença dos Senhores Sena
dores Alfredo Campos, José Fogaça, Pedro Teixeira, João 
França, César Dias, Valmir Campelo, Levy Dias, Beni V eras 
eJutahy Magalhães, re_úne~se a.ComissãO_Especial, incumbida 
de apreciar a proposta de Emenda à Córis"títUíçãó n» __ ll, de 
1992, que "Altera os arts. 52, III; 119, 120 e 128, suprime 
o parágrafo 2• do art. 121, da Constituição Federal, e adita 
dispositivos ao ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias". (Apresentado pelo Senhor Senador lran Saraiva e ou
tros Congressistas): Assumínâo a Presidência, conforme pre
ceitUa o Regimento Interno do Senado .F:e~tal,_ o Senhor 
Senador João Rocha declara aberta a reunião, comunicando 
que a mesma destina-se à apreciação do parecer do senhor 
relator Senador Alfredo Campos. Em seguida o Senhor Presiw 
dente inicia a fase de discussão da matÇ;ria, que na oportu
nidade não se manifestam nenhum_ dos Senhores Senadores 
presentes, passando-se a seguir a votação da matéria, quando 
a mesma ê aprovada pela maioria dos membros- presentes 
à reunião. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente 
declara encerrada a reuniãO, às dez horas e trint3. minutoS, 
lavrando eu, Francisco Guilhe_rme T. Ribeiro, Secretário ad 
hoc da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assiiiada pelo Senhor Presidente. - Senador João Rocha. 
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SENADO FEDERAL 
RESOLUÇÃO N•17,1JE 1993 

Dlspiie sobre. c~ Partameatar. 

RETIFJCAÇÓES 

SEÇÃO 11 

Na publicação feita no DCN (Seção II), de 18-3-93, pág. 2312, da Resolução 11" 17, de 1993, do 
Senado Federal. 

NoArt. 1• 
Onde se lt!: 
... um Corregedor e três Corregedo!es substitutos, os quais serão eleitos na forma pelo qual o são 

os demais ... 
Leia-se: 
... um Corregedor e três Corregedores Substitutos, os quais ser.ão eleitos na forma pela qual os são 

os demais ... 
No Art.·2' 
Onde se lt!: 
Compete ao CorregedOr ou Corregedor substituto: 
Leia-se: 
Compete ao Çorregedor ou Corre~ Substituto; 
No Art. 4• 
Onde se lê:· 
Compete aos Corregedores substitutos .. , 
Leia-se: 
Compete aos Corregedores Substitutos ... 
No Art. 5• 
Onde se lt!: 
... ou Corregedor substituto por ele designado, ... 
Leia-se: 
... ou Corregedor Substituto por ele designado, ... 
No Art. 5•, § 3• 
Onde se 11!: 
Servirá de escrivão funcionário estável do Senado, designado ..• 
Leia-se: 
Servirá de Escrivão funcionário estável do Senado designado ... 
No Art. 5•, § 5• 

*Refeito por inccrreçõcs 
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MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dlretor..OeraJ do Seudo federal 
.\0AC!EL DA S!l VA MAlA 
Diretor Esec:u.tivo 
CARLOS H_OM.f.RO VIEIRA SINA 
Dlretor AdaW.traaVo 

EXPEDIENTE 
CENTRO GR.APIOO DO SENADO PEDI!RAL 

DIÁRIO DO OONGRES30 NACIONAL 

~PfCII.c) lob tCIIpoUI.bUidade cLI MeJ• do Seudo federal 

ASSINATURAS 

Abril de 1993 

LL I<! CARLOS BAST'OS Seaestral .................................................................... c.s 70.000.00 
OU'ei&X ladutnal 
I'LORIAN AUGUSIU OOI.r!1NHO MADRUGA 
Diretor Adtuto 

Onde se lê: 
.. . prescrito no art. 53, § 3° da Constituição ... 
Leia-se: 
... prescrito no art. 53,§ 3', da Constituição ... 
No Art. 6' 
Onde se lê: 
Esta resolução entra em vigor. .. 
Leia-se: 
Esta Resolução entra em vigor. .. 

RESOLUÇÃO N• 20, DE 1993 

Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar. 

RETIFICAÇÓES 

Na publicação feita no DCN (Seção II), de 18-3-93, pág. 2314, da Resolução n' 20, de 1993, do 
Senado Federal. 

No Art. 1' 
Onde se lê: 
... o Senador atenderá à prescrições constitucionais e regimentais e às contidas neste Código, sujeitando-se 

aos procedimentos disciplinares nele previstos. 
Leia-se: 
.. . o Senador atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e às contidas neste Código, sujeitan-

do-se aos procedimentos disciplinares nele previstos. · - · 
No Art. 3•, letra b. 
Onde se lê: 
.. .inclusive os de que sejam demissível... 
Leia-se: 
.. . inclusive os de que seja demissível... 
No Art. 5• 
Onde se lê: 
... e o decoro parlamentar; 
Leia-se: 
... e o decoro parlamentar: 
No Art. 5•, inciso II. 
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Onde se lê: 
... ressalvados bii:1d~s sem valor económicos; 
Leia-se: 
... ressalvados brindes sem valor econômico; 
No Art. 59 , parágrafo único, inciso I. 
Onde se lê: 
... bem como pessoa jurídico diréta ou indiretamente por eles controlada, ou ainda, que aplique os 

recursos recebidos em atividades que não correspondam rigorosamente as suas finalidades estatutárias; 
Leia-se: 
... bem como pessoa jurídica direta ou indiretamente por eles controlada, ou ainda, que aplique os 

recursos recebidos em atividades que não correspondam rigorosamente ãs suas finalidades estatutárias; 
No Art. 6'', inciso II. 
Onde se lê: 
... e do seu Cônjuge ·ou compánheira; 
Leia-se:-
... e do seu cônjuge ou companheira; 
No Art. 10, inciso II. 
Onde se lê: 
... quanto à observância do disposto no art. 6'. 
Leia-se: 
.. . quanto ã observância do disposto no art. 6~'; 

No Art. 20 
Onde se lê: 
O processo disciplinar regulamentado neste código- não será interrompido pela renúncia do Senador 

ou seu mandato, nem serão pela mesma elididas as sanções eventualmente aplicáveis os seus f:feitos. 
Leia-se: 
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 ou seus efeitos. 
No Capítulo VII, caput. 
Onde se lê: 
Do Conselho de Ética 
E Decoro Parlamentar 
Leia-se: 
Do Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar 
No Art. 22. 
Onde se lê: 
... dos preceitos deste código e do Regimento Interno ... 
Leia-se: 
... dos preceitos deste Código e do Regimento Interno, ... 

·SUMÁRIO 

I - ATA DA 55• SESSÃO, EM 13 DE ABRIL DE 
1993 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 ~- Requerimentos 

W 339/93, de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, solicitando que sejam conside_radas como licença dos 
trabalhos da Casa os dias 5 e s· de março de 1993. Aprovado. 

N<i> 340/93, de autoria do Se_nador Odacir Soares, solici
tando a transcrição, nos Anais do Senado F<!deral, do artigo 
sob o título Quero Justiça, de autoria do ex~f>r~idente 
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da República, Fernando Collor, publicado nos jornais O 
Globo, de 29 de março de 1993, e Correio Brazlliense, 
de 30 de março de 1993. 

1.2.2 - Apreciação de matérias. 
-Requerimentos no;A 322 e 324, de 1993, lidos em 

sessão anterior, dos Senadores Divaldo Suruagy e Marco 
Maciel, respectivamente, em que solicitam autoriZação do 
Senado para se ausentarem dos trabalhos da Casa nos pe
ríodos que mencionam. Aprovada a decisão da Presidência 
de deferimento, ad referendam do PlenáriO, dada na sessão 
de 7-4-93. 

-Requerimento n~ 332/93, lidO ·em sessão anterior~ 
do Senador Ruy Bacelar, solicitando licença para se ausen
tar dos trabalhos da Casa no período de 9 a 23 de abril 
corrente. Aprovado. 

-Requerimentos n? 333,334, 335, 336<:"337/93, lidos 
em sessóes anterioreS, dos Senadores Darcy Ribeiro, Espe
ridião Amin, Marco Maciel e Divaldo Suruagy, respectiva
mente, solicitando que sejam considerados como licença 
autorizada, os períodos que mencionam. Aprovados. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Seca no 
Nordeste. Manuscritos do ex-Presidente Getúlio Vargas 
relativos à seca no ano de 1951. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Distorções 
que estariam havendo nos· debates sobre o plebiscito da 
forma e sistema de governo. Revisão constitucional. -

SENADOR JONAS PINHEIRO- Situação dos apo-
sentados e pensionistas. · 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hOje, 
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.5- Discul"!iOS do Expediente (c»nflpuação) 

SENADOR NEY SUASSUNA- Estranheza de S. 
EX' com a liberação de recursos para produtores nordes-

- --. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 67/92 - Comple
mentar (n' 71/89, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o processo judicial de desapropriação por intereSse social, 
para fins de reforma agrária. (Tramitando em c_onjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n• 46/92-Complementar). 
Votação adiada por falta de quorum, após usarem da pala
vra os Srs. Cfiagas Rodrigues, Mauro BeneVides e Cid 
Sabóia de Carvalho. · 

-Projeto de Lei do Senado n' 46/92- Complemen
tar, que dispõe sobre o procedimento contraditório espe
cial, de rito sumário, para o proeéSS<> de desapropriação 
por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua função social. (Trami
tando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n~" 
67/92-Complementar). Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena
don' 179/90 (n' 202/91, naquela Casa), que dispõe sobre 
o regime de prestação de serviços públicos pela iniciativa 
privada, previsto no art. 175 da Constituição, e regula a 
concessão de obra pública. Votação adiada por falta de 

--qUorum. - - ------

-Projeto de Lei da Câmara n' 13/91 - 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 CoõStíri:itÇliO Federal, 
e. dá outras providências. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 7/92 (n• 82/91, 
na Câmara dos Deputados), que altera o artigo 29 dá Cons
tituição Federal. Votação adiada por falta de quorum; 

Proposta de Emenda à Constituiçãoon•23/91 (n' 45/91, 
na Câmara dos Deputados), que dá nova redaçáo ao art. 
16 da Constituição Federal. Votação adiada por falta de 
quorum. 

tinos em detrimento do combate à séca, conforme notícias 1•3•1 _ Discursos após a Ordem dn Dia 
veiculadas no jornal Folha de S. Paulo. 

SENADOR BELLO PARGA- A responsabilidade 
SENADOR EDUARDO SUPLICY • como Líder -- -- eiélii:Sivã Cio Supremo Tribullal Federal na -decisão de acei-

Processo do Presidente Itamar Franco contra o jornalista tação ou não da denúncia de crime comum contra o ex-Pre-
Luiz Nassif, relativo aos artigos publicados no jornal Folluo sid<:nte Fernando Collor. o direito de julgamento e de 
de S. Paulo, argumentando as condições de leilão da Com- defesa plena do ex-Presidente. 
panhia Siderúrgica Nacional- CSN. SENADOR JOSÊ FOGAÇA- Consider~ções sobre 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa do o editora! do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, 
direito do Presidente Itamar Fnnco de processar o joma- edição de hoje, intitulado ''A indispensável Lei dos Parti-
lista Luiz Nassif. dos" em apelo ao Senado para aprovação da nov~ lei orgâ-

1.2.6- Requerimentos nica dos partidos. 

- N• 341!93, de autoria do Senador Marco Maciel, SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - A . 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, problemática da saúde pública no Brasil e o caos.adminis-
do artigo "A república desproclam.ada", de autoria .do jor- trativo da saúde brasileira. Considerações sobre o SUS 
nalista e escritor Moacir Wemeck de Castro, publicado -Sistema Único de Saúde. 
no JOI"IIIll dn Bl"lllil, de 10-4-93. SENADOR NEY MARANHÁO '- Protesto contra 

- N•342193, de autoria do Senador Meira Filho, solici- a discriminação racial sofrida poT- cómerCf3rite pemambu-
fando licença médica, no período de 1• de abril a 1• de cano no episódio ocorrido no Banco Itaú de Recife. Trans-
f:Jllli.o de 1993. Aprovado. - crição, nos Anais do Senado, da reportagem da revista 



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) Quarta-feira 14 3145 

Veja, desta semana, intitulada "O Preço da Cor". Defesa 
da cidadania do homem de cor. 

SENADOR OPACIR SOARES- Pesempenho po
sitivo da Bolsa de Mercadorias & Po:turos em 1992, e pers-
pectiva para 1993. --

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Elevação 
do custo operacional do transporte rodoviário no Brasil 
devido à precariedade do estado de conservação das rodo
vias federais. Reivindicação para a complementação da 
estrada que liga Salvador à cidade de Paulo Afonso -
BA. 

1.3.2- ComoDk:ação da Praldmcla 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutOs, cónf Ordem do Dia que 
designa. 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 56' SESSÃO, EM 13 DE ABRIL DE 
1993 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 

Referentes à seguinte matéria: 
-Projeto de Resolução n• 62, de 1991, que "altera 

dispositivos do Regimento Interno do Senado Federal". 

2.2.2 - Requerimentos 

- N• 343, de i993, de autoria do Senador Ney Suas
suna, solicitando do Sr. MiniStrO da Fazenda, informações 
que menciona. 

- N• 344, de 1993, de autoria do Senador Ronan Tito, 
solicitando ausência dos trabalhos da Casa, no período 
de 21 a 'ZI de abril do ano em curso. Apr-ovado. 

- N~" 345, de 1993, de urgência, para o Oficio D" S/28, 
de 1993, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Criciú
ma-SC, no valor de um m.ilháo e quinhentos mil dólares. 

- N• 346, de 1993, de urgo!ncia, para o Oficio o• S/32, 
de 1993, através do qual o Qovemo do Estado do Mato 

Grosso do Sul solicita autorização do Senado Federal para 
repassar sessenta e trés milhões e quatrocentos mil dólares 
norte-americanos_ à Empresa de Saneamento do Mato 
Grosso do Sul- SANESUL, do montante autorizad_o pela 
Resolução n• 47, de 1992, do Senado Federal, no valor 
de duzentos e cinqüeota milhões de dólares norte-ame-
ricanos. __ -

2.2.3 - ComuDk:ação 

Do Senador Ronan Tito, de ausência do Pafs, no perío-
do de 21 a 27 de abril do corrente ano. ·· 

2.2.4 - Apredaçio de mat&la 

-Proposta de indicação do Sr. Esperidião Amin, para 
representar o Senado no Seminário de Cooperação Econó
mica entre o Brasil e Alemanha, no período de 21 a 2S 
de abril corrente, em Santa Catarina. Aprovadll. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado o• 258, 
de 1991, que fixa o valor dos títulos públicos na composiçio 
do preço para aquisição de bens a serem alienados. ~ 
vada. A Câmara dos Deputados. 

2.3.1 -. Matl!rlao apftdadas apo!o a Ordem do Dia 

-Requerimentos n~ 345 e 346/93, lidos no Expe
diente da presente sessão. Aprovadoa. 

-2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATOS DO PRESIDENTE 

W 190, 191, 193 e 195, de 1993 (Republicações) 

4- ATA DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES 

Ata da 55a Sessão, em 13 de abril de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

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

Affonso Camargo _ Aluízio Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Amir 
Lando _ Bello Parga _ Beni V eras _ Chagas Rodrigues _ Cid 
Saboia de Carvalho _ . Elcio Alvares _ Epitácio Cafeteira _ Eva 

Lacldio Portella _ Mansueto de Lavor _ -~:!rio CoVas _ 
Marluce Pinto _ Mauro Benevides _ Nabor Júnior __ N~lson 
Wedekin _ Ney Maranhão_ Ney Suassuna _ Odacfr Soares _ 
Pedro Simon Rachid Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _ 
Ronan Tito_ Teotélnio VileÍa F!.lho _ Wii.On Martins. 

Blay _ Flaviano Melo _Francisco Rollemberg _ GersonCamata_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A·üsta de 
Henrique Almeida _Humberto Lacena _ 1rapuan Costa Júnior_ presença acusa ·o comparecimento de 41 SI!I. Senadores. Ha
Jarbas Passarinho_ João França_ João Rocha_ Josaphat Marinho vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
_Júlio Campos_ Lavoisier Maia_ Levy Dias -.Lourival Baptista Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
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Sobre a mesa? requerimento que será üdo pelo Sr. Secre~ 
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 339, DE 1993 

Requeiro seía oonsiderada como licença autorizada nos 
termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado 
Federal, minha auséocia de Brasilia, nos dias 5 e 8 de março 
de 1993, a fim de participar, em Atacaju, das solenidades 
respectivas:. 

- Posse do Secretário de Estado de Irrigação e Ação 
Fundiária e dos Secretários Especiais de Cultura e Assuntos 
Institucionais. 

-Lançamento do Programa de Cooperação e Intercâm
bio com as Prefeituras (PROPEF), com a presença do Sr. 
Ministro de Estado da Educação e Desporto, Dr. Murilio 
de Avellar Hiogel. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1993. -Senador Fru
docoRollomi>H&. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Fica conce
dida a licença solicitada, nos termos do art. 43, inciso II, 
do Regimento Interno. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 340, DE I~ 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição nos Anais do Senado Federal, do artigo sob 
o título "Quero Justiça", de autoria do ex-Presidente da Repú
blica, Fernando Collor, publicado nos jornais: O Globo, de 
29 de março de 1993, e Correio BnuDieDSe, de 30 de março 
de 1993. · 

Sala das Sessões, 12 de at ri! de 1993.- Senador Odacir 
Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo 
com o art. ~10, § 1"', do Regimento Interno, o requerimento 
será submettdo ao exame da Comissão Diretora; 

Na sessão do dia 7 do corrente, a Presidência deferiu 
IIII refenmdum do Plenário, os Requerimentos n" 322 e 324' 
de 199~. dos Senadores Divaldo Suruagy e Marco Maciel: 
respectivamente, em que solicitavam autorização do Senado 
para ~e ausentarem dos trabalhos da Casa nos períodos que 
menaonam. 

Os Senadores que contordam com a decisão da Presi-
dência permaneçam como se enContram. (Pausa.) 

Aprovada. 
Fica ratificada a decisão desta Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em sessão 
anterior foi lido o Requerimento n9 332, de 1993,-do Senador 
Ruy Bacelar; solicitando, nos termos regimentais, licença para 
se ~usentar dos trabalhos da Casa no período de 9 a 23 de 
abril_ ~rrente, a fim de _l"'rticipar, como Chefe da Delegação 
Brasdetra, da sg. Conferência Interparlamentar em Nova Dé-
lhi, na Índia. ' 

O requerimento recebeu parecer favorável da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional e deixou de ser 
votado, naquela oportunidade, por falta de quorum. 

Passa-se, agora, à votação do requerimento: · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram- permanecer· 

como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em sessões 
anteriores, foram lidos os Requeriment9s n~" 333, 334, 335~ 
336 e 337, de 1993, dos Senadores Darcy :Ribeiro,Esperidião 
Amin, Marco Maciel e Dívaldo Suruagy respectivamente, soli
citando, nos termos regimentais, sejam considera~~ COQlO 

de licença autorizada os períodos que mencionam. 
Os requerinieritós deiXaram de ser votados, naquela opor

tunidade, por falta de quorum. 
Em votação_o Requerimento n' 333, de-1993. 
Os Srs. Senãdores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n9 334, de 1993. 
Os SfS. S~nadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Em votação o Requerimento n' 335, de 1993. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . _ 
Em votação o Requerimento n9 336, de 1993. 
Os Ses. Senado.res que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) . 
Aprovado. . 
Em votação o Requerimento n9 337, de 1993. 
O Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as licen-
ças solicitadas. · 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no dia 5 de abril, reportando-me a outro 
pronunciamento que fizera em 10 de março, transmiti a esta 
Casa um breve relatório sobre a viagem que fiz a Teresina, 
a convite do Senhor Presidente da República, para, fazendo 
parte de sua comitiva, participar da instalação da Comissão 
Nacional do Program~ das Frentes Produtivas de Trabalho, 
quando o-Chefe do Executivo anunciou a liberação de substan
ciais recursos para a construção de obras permanentes relacio
nadas com o combate às secas, fenómeno que neste exercício 
já atingiu 803 municípios, correSpondentes a 58% de todo 
o território nordestino, e que vem afetando 49,3% da popu~ 
lação rural, deixando quase 9 milhões de pessoas sem água 
e sem comida, deixando absolutamente comprometida cerca 
de 70% da área de plantio, num longo processo de estiagem 
que, em alguns lugares, já alcança dois anos, sendo o pior 
dos últimos vinte anos, segundo alguns comentários que li 
na imp~erisa. _ · _ 

Sempre houve os que exploraram, em interesse J?róprio 
ou de grupos, os grandes sofrimentos ocasionais da humani
dade: as epidemias, as calamidades, as guerras etc. 

A seca não é uma invenção política, nem uma realidade 
·abstrata a desafiar a criatividade dos governos -e õ obstinado 
espírito de luta e a teimosia dos habitantes da região. 
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Quem já teve disposição de debruçar-se sobre a crónica 
desse flagelo climático certamente teve a oportunidade de 
melhor compreender a sua abrangência e a pertinácia com 
que desafia a ação governamental, tomando-se, talvez, o único 
significativo fator condicionante da pobreza do sertão not;des
tino, rico de terras férteis pela composição do se11 solo, ao 
q~~al falta, apenas, a generosidade das águas. 

Pergunta-se: é possível uma solução definitiva para ame
nizar os efeitos devastadores das longas estiagens? 

A maior parte dos estudiosos afirma Q\l_e sim, pois a região 
tem uma expressiva precipitação pluviométrica, faltando-lhe 
um mais eficiente sistema de captação e armazenamento hí
drico. 

O "Livro das Secas", publicado pelo CNPq, de autoria 
de Vingt-un Rosado, associado a outras publicações do gêne
ro, ·oferece uma série histórica sobre as OCQrtências_ dessa 
intempérie climática, desde o Século XVII, causando, desde 
então, em algumas ocasiões, verdadeiras catástrofes sociais 
e prejuízos econômícos. 

A periodicidade das grandes secas segue o seguinte itine- • 
rário: 1625, 1677, 1691, 1725, 1777, 1791, 182~5 e 1877, o 
que levou o Senador Thomaz Pompeu, geógrafo e estudioso 
do assunto, ilustre ascendente do saudoso Senador Pompeu 
de Sousa, no Império, a atribuir sua periodicidade crítica de 
100 em 100 anos, com intervalo, mais ou mepos, de _50_ e 
20 anos. 

A crónica da última grande seca do século passado, a 
de 1877, deixou uma impressão terrível, e uma abundante 
literatura sobre a comovente tragédia de então que causou 
imensos prejuízos e grande morticínio de gente e criação. 

Os registres mais recentes falam das grandes secas do 
nosso século: as de 1900, 1915, 1919, 1932, 1942, 1945, 1953 

·e 1958. 
De lá para cá, a maior parte de nós, bra_sil~iros com 

menos de 40 anos, tivemos a -oportunidade de acompanhar 
os estragos e efeitos, entre os quais o abandono do campo, 
o êxodo rural e a formação de grandes bolsões de pobreza 
na periferia dos centros urbanos. , _ . 

No final do século passado, D. Pedro II, visitando a região 
flagelada pela grande seca, comovido com o sofrimento d~s 
pessoas, propós-se a__vender a última jóia da Coroa, se preciso 
fosse, para salvar aquele exército de fam.itj(Qs. 

A seca. ao longo do tempo - talvez em alguns casos 
mal administrada, ou até ocasionalmente explorada- é real
mente algo terrível para quem nela vive ou_ a conhece de 
perto. 

São" pungentes as palavras de Epitácío Pessoa denun
ciando à Nação o drama das populações atingidas pelo fenóme
no, quando de sua passagem pela Presidência da República. 
Disse Epitácio Pessoa: 

••Ide, os que combatem o Governo, penetrar na
quela fornalha ardente, lançai a vista sobre aqueles 
·campos calcinados, onde as plantações desaparecem 
de todo, onde a vegetação feneceu e mirrou, e 
os bebedouros se ressequiram com a centelha do sol 
impiedoso: 

Ide, percorrei aqueles chapadões íntérminos, on
---------- ae-õ- sllê-rteío-apavot~litte-dos-ca:r.npos-é-aperiá~ qüebra

do, de longe em longe, pelo mugido desesperado do 
gado, sequioso e faminto. 

Ide, segui agora as estradas e vede aqui as ossadas 
daqueles que não puderam fugir para mais longe ao 

horroroso flagelo e tombaram inanidos e moribundos 
parã- servirem de paSto, ainda com vida, à voracidade 
das feras. 

Ide, vede agora, mais longe, os que acabam de 
cair alucina$ips,_arquejantes, -de olhos cravados na abó

- bada, numa verdadeira imprecação de desespero e de 
-insãnia, ãgü3f4a_ndo, anfquilados e vencidos, o suplício 
dantesco do_S_quC os precederam. _ _ 

Ide, vede, por fim, a fileita inJínlta dos que ainda 
se podem-arraStar; andrajosOs e esquálidos, com a face 
decomposta, o olhar desvaira4o, sem for~ _mais para 
carregar os pequeninos, sem gota de leite para lhes 
calar o choro triste~ enfraquecido e compungeiite, com 
o eStômago tort.urado a contorcer-se nas. agonias da 
fome, com a garganta em fogo à qUeirilai-Se no ·deses
pero da sede, com a alma de_spedaçada, o coração con
frangido de luio, de desolação e de dor." ~ 

Esta silhueta tétrica é parte do quadro social . visto e 
transmitido por Epitácio Pessoa, quando Presidente da Repú
blica na segunda década deste século. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fOi com a alma gr3titícada 
que enalteci, no último dia OS do. corrente, ôa t~ibuna do 
senado Federal. o elevado gesto do Pre~idente Itamar Franco 
quando foi a Teresina, no último dia 2, levar o suporte dos 
recursos federais, num programa ~~ objetivos permanentes, 
em beneficio da grande parte dos que hoje poderiam ser figu
rantes daquele quadro terrível pintado por Epitáclo- Pessoa 
e que se repete, com maior e menor intensidade, a cada flagelo 
da seca. 

Sr. Piesidente, a presença doS lóngos períodOS -âe estia· 
gem na região nordestina, suãs conseqüências económicas e 
problemas sociais, tão· impregnados se encontram na nossa 
história e na consciência coletiva da Nação brasileira, que 
nenhum Presidente da República póde ficar insensível à amea
ça da _repetição dos desastres desse ciclo climático que têm 
sido as _secas da região. 
- Abro um parêntese especial, Sr. PreSídente. sobre um 
_assunto que deveria ser a motívação íilidal do meu pronun-
ciamento. · 
_ Registro a emoção com que encontrei, nos meus guarda

dos, entre a volumosa documentação que mantenho em minha 
residênc_ía, três manuscritos originais do próprio punho do 
_!3udoso Presidente GetUlio Va_rgas, que me foram entregues, 
há anos, entre outros papéis, pelo Senador LouriVal Fontes. 
seu Chefe da_ Casa Civil, determinando-lhe urgentes provi
dências para assistir aos flagelados da seca de 1951. ~ 

Lembremos que a Revolução de 1930 levou para a cúpula 
_da influência do Governo dois grandes nordestinos, que foram 
JoSé Américo de -Almeida e Juarez Fernandes Távora, 
sendo o primeirO Ministro da- Viaçã'o e Obfas Públicas de 
Getúlio, quando importantes providências foram-tomadas pa
ra dinamizar a antiga Inspetoria Federal de Obras Contra 
as Secas, a IFOCS, criada em 1909 e; -posterlof!!lente, em 
1945. foi transfoirilãdo Do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas. 

Durante o seu período de GOve-mo ~ ao _longo do espaço 
frutífero que ocupou na vida pública-, Getúlio Vargas quis 
muito bem ao Nordeste, _e muito fez _pela sua população, 
. deixando marcas indeléveis-no Nordeste quando de spa passa
gem pela Presidência da República. 
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Acompanhando o País, o Nordeste cresceu. modemi~ 
zou~se, iniciou um processo irreVerS(vel de industrialização, 
deixando de ser uma região exclusivamente agrária. para tor
nar-se, portanto, em termos económicos e sociais, indepen
dente das variações climátiCas que há séculOs Véiri castigando 
o seu território. 

Entre suas obras, Getúlio deixou, por exemplo, Paulo 
Afonso e a CHESF, que em nossos dias realiza a Hidroelétrica 
de Xingó, fazendo a autonomia do Nordeste no setor elétrico, 
gerador de insumos indispensáveis 30°D.õss<:fprugtesso. -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, go~raD!l de transcrever 
os seguintes trechos, constantes dos documentos originais 
de Getúlio a que me referi e que dão uma mo:srra das suas 
preocupações com o Nordeste e as secas: 

"O Gabinete da República está recebendo cons
tantes apelos de Governadores, dos_ CongresSistas e · 
das populações do Nordeste para necessidades daquela 
região ameaçada por ·aquele flagelo. Sempre atento 
aos problemas do País, principalmente estes que afetam 
a sua sensibilidade, o Presidente determinou, por inter
médio do Ministro da Aviaçao, Várias medidas-ínStru
çóes ao chefe de departamento das secas para que fosse 
visitar as regiões flageladas e determinou a execução 
imediata de serviços já projetados. açud.es, estradas 
e outras construções; entrar em entendimento com os 
chefes do departamento das estrada de ferro e de roda
gem para os serviços que lhes corresp<Yndem. Movi
mentar os recursos existentes para que-·nâo falte traba
lho às populações do Nordeste. Determino, também, 
pelo Ministério da Fazenda, que 300 mil sacos de feijão 
pertencentes ao mesmo em virtude de. firianciamento 
ficasse à disposição do Departamento Contra as Secas, 
para atender às necessidades dos trabalhadores. Outros 
recursos serão mobilizados para que nada falte às popu
lações flageladas, estando o Governo atento a· ess·as 
medidas se a situação agravar-se. 14-3-51. Ass. Getúlio 
Vargas". . 

.. Passar um telegrama ao José Américo, dizendo 
que estou impressionado no_ticiário jornais $Obre alas-
tramento secas Nordeste. Desde partida diretor do De
partamento Secas não tive mais notícias sobre provi
dências tomadas por ele, por outros órgãos esfera fede
ral. Desejaria informações dele sobre essas providêi:J.
cias, como s.obre outras que pareçam necesSárias; sua 
palavra autorizada pelo conhecimento que tem do as-. 
sunto, pelas funções que já exerceu, como pela austeri
dade moral, tem muito valor para mim. 23.03.1951. 
Ass. Getúlio Vargas." 

"Telegrafar Governador José Am~rico dizendo se
guiu hoje avião da FAB e de algumas empresas particu
lares, levando Diretor de Saúde Pública, médiçOS e 
enfermeiros, levando medicamentos, vacinas etc. Tam
bém está sendo feito de avião abasteci.meoto_cereais. 

Partiu hoje Santos navio Lloyd levando feijão, ar
roz e charque. Peço a ele como pessoa por mim desig
nada encarregar-se distribuição recursos flagelados 
Nordeste, em 009peração com Diretor Departamento 
Secas e Governadores outros: Estados, cabendo a ele 
responsabilidade fiscalização e podendo requisitar veí
culos necessáriOS tiaitsporte, como tomar outras medi
das aconselháveis pelo seu conhecimento da sitUação 
e experiências de secas anteriores. 23.03.1951. Ass. 
Getúlio Vargas." 

Estes documentos, minutados por Getúlio há 42 anos, 
fCHeterti suas pteocupa"ções, no seu cotidiano, com. este pro
blema concreto e ameaçador que é o fenômeno das secas, 
ciue se está repetindo na atualidad_e_ e:. justificando as provi
dênciaS que vêm sendO tomadas pelo Presidente Itamar Fran
cO, que está mobilizando. preventivamente, os recursoS neces
sários para enfrentar agora e de futuro o flagelo das secas, 
amenizando os seus efeitos sobre a economia regional, sObre 

~ o País como um todo e, sobretudo, amortecendo o impacto 
âos problemas sociais geradoS pór esta calamidade, que tem 
acarretado tanta angústia e sofrimento. -

~ O Sr. Mauro BeJOe'l'ida- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço, coín prazer, 
o aparte de V. EX', eminente Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Beaevldes- Nobre Senador Lourival Bap
tista, V. Ex• faz uma retrospectiva·do que tem sido, ao longo 
d<Y tempo, o apoio do Governo Federal à região Nordeste 
quando, ciclicamente, aquela faixa geogrtiica do Poís ~ atin
gida pelo problema das secas. A esta altura do pronuncia- . 
mento de V. EX'"~ depois ~ se reportar ao modo presto com 
que o Presidente Gc.túlio Vargas a~endeu. ao chamado Polf~ 
gono das Secas, eu diria a· V. Er que o Presidente Itamar 
Franco tem demonstradO, inequivocamente1 vontade poUtica 
de atender a todas as postulações que lhe chegam, origiilárias 
de trabalhadores rurais, de governadores, de prefeitos e de 

todos nós, parlamentares que, na Câmara e-no Senà.do, nos 
tomamo$ porta·vozes .de uma situação crítica e ailgustiatit:e 

.. que, em tertl)OS de Ceará~ se agudi~ a cada monieótQ.~ Aiifda 
há poucos instantes, compulsava os jornais da terra; todos 
divulgam que um órgão especializado nessa questão de estudos 
das secas~ que é a Fuhctme, já praticaoie.nte declarou que 
não há mais perspectivas de chuvas no Estado do Ceará. Nós 
e.sperâmos que _o_ Presidente Itamar Franco, que realmente 
deixou muito clara a sua disposição de acolher os nossos 
iimãos nordestinOs, Sua Excelência se disponha, efetivaffiên
te, a transferir, a repassar aos estados da região aqueles recur
sos que foram arbitrados ein US$ 180 milhões e que constam 
~da Medida Provisória n' 315, que será apreciada às 17h de 
hoje, na Com~ó Mista de senadores e Deputados, incUm
bida de examinar a proposição governamental. Portanto. faço 
votos de que esses recursos sejam efetivamente transferid.os 
aos Estados ~ Nordeste e possam, pelo menos, aliviar o 
-sofrimento de milhões de nordesrinos: 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA- Eminente Senador 
Mauro Benevides., muito grato pelo seu aparte que muito 
enriquece o nosso pronunciamento. 

F'lZ questão, hoje, de abordar esse problema das secas, 
bem angustiante no meu Estado, o pequeno Sergipe, onde 
há meses não chove, o rebanho dizimando-se e o povo passan
do fome. 

V. EX' disse muito bem das providéncias que estão sendo 
tomadas pelo Presidente Itamar Franco. Ftz questão de citar 
um nordestino que tam~m muito se esforçou por esse em
preendimento, assim como a ação do saudoso Presidente Ge
túlio Vargas que, em bilhetes dirigidos ao extinto Senador 
Lourival Fontes - aqui estilo os originais - também~,. inte
ressou pelo problema da seca no Nordeste, apesar de filho 
do Rio Grande do Sul. 

Assim, eminente Senador Mauro Benevides, quero dizer 
que V. EX', com o seu tirocínio, com sua capacidade de traba
lho, com os serviços que tem prestado ao seu Estado e na 
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Presido!ncia desta Casa, dignifica a todos nÓ!J pelo seu compor
tamento, pela sua maneira de lliÍf· 

Muito grato, eminente Senador Mauro Benevides. 
Sr. Presidente, Sn. Senadores, o que alimenta nossas __ _ 

esperanças e nossa f<! inquebrantável no futuro t que, apésar 
dos aspectos dcsaa conjuntura prejudicial ao progresso da 
nossa regiio, o Nordeste, pela pujança de suas riquezas natu
rais, pela força obstinada de seu p<m>, pelo amor que sua 
sente dedicahua terra e ilssuas tradições, que tanto justificam 

• . . l'(.i!-~ •. 

o abençoado o!JU)bo dos seus relevantes feitos históricos na 
construçio nacional, na edificaçao do nosso País, o Nordeste 
continua se desenvolvendo e mostrando a pujança de sua 
economia e a imel!$11 capacidade do seu povo. 

Fmalizando, Sr. Presidente, junto, em anexo, cópia dos 
documentos a que me referi, cujos preciosos originais tenho 
aqui em minbu miol. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURTVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

o SR. NELSON cARNEIJi.o (PMDB- RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisã.o do orador.) - Se. Presidente, 
Srs. Senadores, temos acompanhado, com pesar, os debates
públicos, através da televisão, relativos ao plebiscito do dia 
21 de abril. Com pesar, Sr. Presidente, porque, ao contrário 
do que devia ocorrer, ali está-se travando uma luta pela suces
sáo presidencial. Menos que elementos de convicção e esclare
cimento à população, principalmente, a legenda presidencia
lista tem-se esmerado em lançar candidatos e candidaturas. 

Quero aqui, rapidamente, desautorar algumas afirmações 
que têm sido feitas, através da televisão, pelos que defendem 
o presidencialismo. _ . . ~ 

A primeira afirmação~ Sr. Presidente, é a de que em 
1961 não foi a primeira vez em que se instituiu o parlamen~ 
.tarismo na República. Não! Iss.o ocorreu no ano de 1947 quan
do a bancada majoritária da A..sembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul aprovou uma constituição parlamentarista que, 
se não tivesse sido revista pelo Supremo Tribunal Federal 
e anulada, teria presidido os quatro anos do mandato do Go
vernador Walter Jobim de ag;·emiação contrária. 

Foi essa a primeira vez em que o parlamentarismo foi 
instituído na República, no Brasil. 

Já tive a oportunidade de referir-me, em- discurso aqui 
pronunciado em 13 de setembro de 1961, a esse episódio em 
que temos o modelo do parlamentarismo clássico. Portanto, 
é uma falsidade quando se diz que foi. em 1961, a primeira 
vez que se instituiu o parlamentarismo na República brasileira. 
A primeira vez foi no ano de 1947. 

Outra falsidade, Sr. Presidente, repetida aqui a cada mo-, 
mento, é a de que, em 1961, o Congresso se rendeu aos 
militares. Ora, Sr. Presidente, só os que não estudam história 
fazem essa afirmação; a não ser aqueles que, propositada
mente, a fazem na certeza de en,..ganar o povo, quando a verda
de é absolutamente contrária. E conhecido que antes da apro
vação da emenda parlamentarista, os Ministros militares en
viaram ao Congresso Nacional mensagem, assinada pelo Presi
dente Ranieri Maizilli, dizendo que não admitiam a presença, 
no território nacional, do Sr. João Goulart. Como eiiSC docu
mento passou a ser objeto de exame pelo Congresso Nacional, 
os três Ministros militares lançaram um manifesto à Nação, 
que assim começa, Sr. Presidente: 

"No cumprimento do seu dever constitucional de 
responsáveis pela manutenção da ordem, da Lei e das 

. 
DIPRBNBA NAV.U.-11 11 

próprias instituições democráticas, as Forças Armadas 
do Brasil, através da palavra autorizada de seus Minis- · 
tros, manifestaram a Sua Excel!ncia, o Senhor Presi
dente da República, como já foi amplamente divul
gado, a absoluta inconveniência, na atual situaçio, do 
regresso ao País do Vire-Presidente Sr. João Goulart." 

Que fez o Congresso Nacional diante disso, Sr. Presi
dente? Presidido pelo Senador Auro Soares de Moura Andra
de, o Congresso Nacional não se rendeu. Nomeou uma Comis-
são, presidida pelo Senador Jefferson de Aguiar c tendo como 
Relator o Deputado Oliveira Brito. Essa Comissão concluiu 
seus trabalhos com as seguintes decisões: 

"a) sugira ao COngresso Nacional a votação da 
emenda constitucional instituindo o regime parlamen
tar dentro dos moldes que mais se adaptem ãs condições 
do Brasil e atendam às circunstâncias da conjuntura 
atual da vida brasileira, ressalvados os mandatos eleitos 
vigentes; 

b) _sugira ainda que a Câmara e o Senado adotem, 
de imediato, normas uniformes para a tramitação da 
referida Emenda: ... " 

Ao invés de aceitar a imposição militar, o Congresso 
repeliu e declarou, em todos os momentos, que o Vice~Pre
sidente seria empossado Presidente -V. Ex• viveu aqueles 
momentos e é testemunha disso. No entanto, os presiden~ 
ciaüstas, ou mal-informados, ou preocupados em deturpar 
a verdade, espalham que o Congresso se rende\! à pressão 
militar. Não. O Congresso reagiu à pressão militar numa hora 
difícil, em 1961, quando a Capital tinha apenas um ano de 
existência. Sem armas, e sem outros instrumentos de pressão, 
o Congresso valeu~~ dos seus poderes, que exercia em_ nome 
do povo, para fazer chegar ao Poder o Vice~Presidente, na 
ausência do Presidente. E outra balela que os presidencialistas 
espalham pela televisão. 

Fmalmente, Sr. Presidente, o que vemos é que se está 
travando hoje uma campanha presidencial, a pretexto de se 
fazer a defesa do presidencialismo. Ainda ontem-ou anteon
tem - um dos integrantes daquela frente lançava um candi
dato c.ontra outro, dentre os presidencialistas, para que um 
fosse preferido e o outro exclufdo. Isso mostra, Sr. Presidente, 
que o que preocupa os presidencialistas não é o sistema de 
governo e sim o poder; o poder absoluto que eles querem 
manter para desventura deste País. 
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E mais ainda, Sr. Presidente, contrariando a lei, porque 
não existe nenhuma lei que autorize partido político a ocupar 
o tempo da televisão destinado à prop":ganda das frentes. 
O projeto do Deputado Geneb_aldo Corre1a, ~~rovado na Câ
mara ainda não foi votado no Senado. No dta em que esse 
proje'to se tornar lei, é possível que issó ocorra; mas isso 
tem sido feito até hoje à revelia da lei. 

Perguntamos: onde estão os responsá.v:is pela.Frente Pre
sidencialista, que não vêem que o desrespexto ~ lex é flagrante 
e prejudicial ao País e a todos nós,, que aqut vtvemos? _ 

Ora Sr. Presidente, esse projeto aguarda na Comtssão 
de Constituição, Justiça e Cidadania para que seja ali e~am,i
nado, e seu parecer, do nobre Senador Ney Suassuna, pelo 
que é distribuído antecipadamente aos membros daquela Co· 
missão, é inteiramente coótrário à aprovaçao da proposta. 
No entanto, esse projeto, que foi apenas aprovado na Câm~ra, 
já está sendo cumprido dia a dia, sem nenhuma rest~~ão 
por parte sequer da Justiça Eleitoral, como se fosse penmtldo 
incluir na campanha sobre sistema e forma de governo uma 
solução partidária. É um partido que fica brigando com os 
outros partidos na televisão. 

Isso tudo quando vemos que, à frente dessa organização 
presidencialista, se encontram homens de estat?ra moral, mas 
sentimos que eles não tém a força necessána para conter 
o ÍIDJl!'to daqueles que querem aparecer. . . 

E uma pena, Sr. Presidente, que esteJamos, a cada dta 
que passa, fazendo mais leis nesta~· Nós deveríamos f.azer 
apenas uma lei, obrigando o cumpnmento de todas as lets. 

Sr. Presidente, faço votos - e os dias que restam são 
poucos - de que a Justiça Eleitoral, no seu papel de fiseal, 
coíba o que é ilegal, para que prevaleça o que é legal. 

Por fim, Sr. Presidente, nestas breves palavras, quero 
dizer que o espetáculo a qu~ estamos. 3!sistindo nos leva a 
uma dúvida: será bom antectpar a reVlsao? Será bom votar 
a revisão a começar de outubro, ou será melhor deixá~la para 
depois da sucessão presidencial?_ _ . . _ . 

O que vejo, Sr. Presidente, é que, ho_J~, a d01s anos 
da sucessão presidencial, se está convertendo o debate ~bre 
sistema e forma de governo - principalmente os presxden
cialistas, porque não vejo isso nem nos que ~e fendem a monar~ 
quia; nem nos que defendem o ~arlamentansmo -num palan
que eleitoral. Daí a minha dúVlda: será que vale a pena ante~ 
cipar a revisão constitucional? Será que vale a pena votar 
a reViSão constitucional depois de outubro, ou será melhor 
esperar que, primeiro, se fira o _pleito eleitor&:l de 1~,-e 
só depois, então, se inicie esse debate, ou seJa, a reVlsao 
constitucional? _ ,, _ 

São estas breves palavras, Sr. Presidente, as-c;ons•de~a
çóes que aqui queria trazer, com o meu pesat pelo desrespexto 
llagrante à lei, pelo desrespeito flagrante àquel~ que votar~ 
a lei vigente assegurando a divulgação pelo rádio e pela televx-
são dos prova.-uas das frentes partidárias. . 

Estamos vendo, senão em todos, mas em mwtos momen
tos, a conversão desse tempo destinado à divulgação, ao ~scla
recimento, numa prática, numa ~ação não só de partidos, 
mas até de candidatos politicas. . . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, para deiXar aqw 
expresso meu imenso pesar pelo que está aco~tecendo. (Mwto 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Aureo MeDo. (Pausa.) 

S. EX' não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

. O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. Pronuncia o 
seguinte discurso)"-- Sr. Pr~idente, Srs .. Senadores, o Brasil 
tem uma população econom.lC::'mente auva, segun.dos da~ 
estatísticOs não muito confiávets, mas que são os dispoofvelS, 
de pouco mais de sessenta milhões de peliSOas. Deste número, 
nem grande nem pequeno, ce'? de 10,9~ reoebem ~ 
de cofres públicos, o- que eqwvale a, mrus ou menos, seis 
milhões e oitocentas mil pessoas. 

Nos Estados Unidos, pais de Primeiro Mundo e para
digma para muitas das atividades eeon~icas e scx:Ws ~rasi: 
!eiras, o percentual de empre~ púbücos - e xsso mclw 
tOdos os níveis de governo: mumapal, estadual e federal -
ehega a 14%. Na França, tambt!m Primeiro Mundo, esse nú· 
mero sobe para 20%. 
. O problema é que, no B~, infelizmente,_ nio se pode 

dizer, com toda a·segurança engfvel para uma sxtuação_desoe 
quilate e impo!Uncia, se temos mnitos ou poucos servidores 
públicos. Nossas estatí!l_ticas, no ~tor como em quase ~do 
mais, mostram falhas gntantes, e ISSO para o pessoal da ativa, 
aqueles que ainda estio trabalhando, marcando ponto e go
zando de todos os direitos trabalhistas. Cak:ulem quando os 
números se referem aos inlltivos, aos que j6 nio t~m a capaci~ 
dade total de produção, que dependem para viver dos parcos 
recunos recebidos dos cofres públicos! As informações sAo 
as mais desencontradas posaíveis, resultando sempre em pre
juízos gritantes, injustiças ipais pua milhões de seres que 
mereciam da sociedade um tratamento diferente e maior dose 
de cuidados e atençóes. Mas, é pena, isso nio ocorre. 
Embora~ -e disto Dia faço segedo para Din

pém- os esfu'VO:" ~ue v&n se~M~? ~nvolvidos pela ilustre 
e muito atuante Ministra da Administraçio Federal Senhora 
Lufza Erundina, vivamente empenhada em solucionar os Jr&D· 
des e pequenos problemas que afligem os servidores públicos 

civis e lriilitares da União, os da ativa e os da inatividade, 
não posso e não devo ficar calado diante do que vem ocorrendo 
com aposentados e pensionistas que, neste contexto, têm sido 
os mais discriminados e duramente prejudicada&. 

No Brasil, como um todo, a situa-ção de aposentados 
e pensionistas, quer do poder público quer do privado, é 
muito precária, quase caótica, mas as coisas se complicam 
mais, muito mais, numa região pobre, de poucos recursos, 
de gente valente para enfrentar as vissicitudes, gente altamente 
trabalhadora, mas de perspectivas económicas reduzidas, co
mo no meu Estado, o Amapá. Têm sido muito difíceis os 
dias vividos pelos membros da associação dos aposentados 
e pensionistas do Estado do Amapá; seu presidente, um gran
de batalhador da causa, Malloel Corrcla Bezerra, fazendo eco 
aos maiores anseios da desprotegida classe, encaminhou à 
Ministra Luíza Erundina, uma longa série de reivindicações 
que espelham, com toda a fidelidade, a situação real enfren
tada por milhares de seus liderados. Alega o documento, em 
defesa de 800 pensionistas que estão sendo prejudicados por 
falta de cumprimento dos artigos 248 e 15 da Lei n' 8.112190, 
que trata do pagamento integral de pensões estatutárias -
Espécie 22 -, ter grande necessidade de uma solução, a mais 
rápida possível. O que choca, o que é mais grave, é que 
existe, nesse grupo, pobres pensionistas que recebem, por 
causa disso, menos que um salário mínimo. 

.. A má aplicação da Lei rt' 8.460/92 tambt!m comete algu
mas injustiças contra a categuria de Auxiliar Operacional de 
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Serviços Diversos. Questiona.:..sc:, igualmente: ~D? toda a ra
zão, o nilo-pagamento da gratificação de localidade aos apo
sentados e pensionistas, cortando-lhes direitos adqumâo5 por 
contrariar um preceito constitucional. 

A Associação. dos Aposentados e Pensionistas do Estado 
do Amapá não se limita a lutar, com todos os meios dispo
rifveis, por suas reivindicações maiores e justas, mas, com 
6 mesmo tom e veemencia, teve o cuidado e a elegância de 
enviar à Ministra Lufza Erundina uma longa e consubstanciada 
série de sugestões, todas relacionadas a velhas aspirações da 
classe. Considerando o que está relatado no documento envia
do à MijÍistra da Administração Federal, a Associação reco
nhece justamente a grande sensibilidade para com que os 
problemas inerentes àquela Pasta que vêm sendo conduzida 
pela MiniStra Erondina e sugere, como forma direta para 
a solução dos muitos problemas que enfrenta, que S. EX' 
mande corrigir as distorções apontadas através de instruções 
normativas, sem maiores problemas ou delongas, dando assim 
pleno cumprimento à lei, transformando injustiça em justiça 
e atendendo às necessidades mais prementes de milhares de 
pessoas que, pela idade e pelos dissabores da vida; não mais 
integram o grupo dos economicamente ativos. O que se fizer 
em prol dos aposentados e pensionistas do Amapá, e, por 
conseqü€ncia, de todo o Brasil, só poderá receber aplausos 
da Nação agradecida. . _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero deixar registrado 
nos Anais desta Casa o apelo que faço à Ministra Luíza Erun
dina, em nome de milhares de aposentados e pensionistas 
do oetentriio brasileiro, para que aienda aos justos e impor

. tantes apelos qus lhe foram endereçados. Façamos tlldo· tudo 
mesmo, para corrigir as inúmena distorções registradas no 

. setor. O que se ([uer 6 ~somente que se cumpra, ngorosa
"'C"te,alei. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi
dência convoca se~o conj1:!p_ta, a realizar-se hoje, às ~9 horas, 
no plenário da Câffiara dos Deputados, destinada à discussão 
em turno único da Medida Provisória n~' ?14, de 12 de março 
de 1993. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. PresidCnte, Srs. Senadores, por inú
meras vezes, tenho ocupado a tribuna desta Casa para falar 
de um problema que é crucial para a minha região: a seca.- · 

Da última vez, diZia--a V. Ex·-·que·esrávamos gratos ao 
Presidente da República por ter concedido US$180 milhões 
de ajuda de emergência para os quase 10 milhões de nordes
tinos que estão sob o flagelo da seca. Dizia-me grato, mas 
falava que era muito pouco, porque, se dividirmos aquela 
quantia pelo número de pess?as atingidas, terfam~s cer~ de 
Cr$500 mil para cada, ou seJa, um terço de saláno mínuno 
como ajuda àqueles que já não têm como recuperar sua safra. 
que não têm como colher o que plantaram e apenas conse
guiram uma melhoria da qualidade da água de beber por 
conta das poucas çhuvas que caíram. 

Falava, também, 8[. Presidente e Srs. Senadores, que 
as prefeituras da região Nordeste estavam exauridas, pois sem 
a safra não ká imposto a recolher, e estaV3.Jil vivendo, só 
e unicamente, dos subsídios do Fundo de Participação dos 
Municípios. 

Dizia eu ainda, Sr. Presidente, que muitos Estados do 
Nordeste estavam gastando os seus parcos e minguados recur
sos dando certo oxigênio às frentes de trabalho, e que as 
prefeituras tinham que participar desse esforço com 40% dos 
recu{SOS de que; lamentavelmente, nem dispunham. No entan
to, essas prefeituras são também obrigadas a participar, -senão 
a enfrentar sozinhas, a ajUda aos flageládos no que tange 
aos medicamentos, à distnõuição da á8,ua, ao transpOrte dos 
migrantes e às cestas básicas. · · · 

E desta tribuna eu pedia que o FGTS e o INSS, que 
se está cobrando dessas prefeituras, as quais não podem se 
credenciar junto ·a qualquer projeto do Governo Federal sem 
que tenham pago suas dívidas, que aceitassem esses créditos 
comprovados como pagamento dessa dívida passada~ - .· 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa foi a tónica do meu 
último pronunciamento, onde agradecia a ajuda, mas dizia 
que não podíamos parar por aí; que precisávamos de medidfis 
de médio e longo prazos, medidas que cuidassem de terminar 
as obras que já foram iniciadas; que permitisSem a continUação 
das adutoras, a feitura de barragens, a açudagem, enfim, medi· 
das que, a médio e curto prazos, dessem ao homem nOidestino 
a condição de conviver com a seca, sem passar poi- tão sofrido 
fiagelo. 

Este foi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o teor do meu 
último discurso. 

Hoje, revoltado, ve-.õhO iqu1-dizer a V~. E~, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, que foi divulgado na imprensa nacional 
um assunto que merece a nossa atenção. 

A Folha de S. Paulo, de domingo, dia 11 de abril, traz 
a seguinte manchete: SECA TORRA UM B!LHÁO DE DÓ
LARES POR ANO. E diz que esses recursos são desperdi
çados em obras inacabadas .. Mo~ra, por exemplo, que um 
bilhão de dólares foram gastos num :verdadeiro cemitério de 
obras abandonadas. 

"Levantamento do Governo Itamar F[anco cQnta
biliza, pelo menos, 5Q construções e projetas de irriga
ção paralisados, com,9. por exemplo, a B~rragem de 
Umburanas, a 690 km do Recife. Deveria ter sido con
cluída em 1992." 

Esta obra está inacabada porque falta terminal sangra
douro. De nada adiantaram essas chuvas, a barragem não 
pode funcionar." 

Não bastasse isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estar· 
rece, revolta, a notícia de que, enquanto 10 milhões de pessoas 
recebem 1/3 do salário mínimo para enfrentar todO um ano 
de seca pela frente, meia dúzia de usineiros recebem emprés
timos de 1 bilhão e 100 milhões de dólares como linha de 
crédito do Banco do Brasil, sendo que dentro deste total 
estão 100 milhôes de dólares, realmente, de subsídios. Isso 
é de estarrecer. É por isto que não podemos ter a respeita
bilidade do Sul e do Sudeste, porque, quando se fala em 
seca, se fala em industriais da seca. E preciso que isso acabe! 

Os usioeiros, que estão devendo, hoje. 2 bilhões e SOO 
milhões de dólares e achando pouco, conseguem do Banco 
do Brasil um módico empréstimo, como diZ a Folha, de mais 
1 bilbáo e 100 milhões de dólares, aí embutidos 100 milhões 
de dólares pagos pelos contribuintes. O povo do Sul tem que 
se revoltar mesmo. Esta quantia seria suficiente, sr. Presi
dente, Srs. Senadores, para manter 8 milhões de crianças 
na escola durante um ano. Não teríamos crianças fora da 
escola. E para onde vão esses I bilhão e 100 milhões de dóla
res? Para usineiros que, segundo a própria Folha, ampliam 
os seus negócios. 
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Diz ainda a Folha: 
uos barões do açúcar e do álcool de Alagoas" - e não 

é só Alagoas - utêm negócios que vão da construção civil 
à revenda de veículos, passando pela fabriéação de adubos, 
táxi aéreo, criação de cavalos, material de construção, comuni
cações, entre outros. . 

Recentemente, 17 usineiros alagoanos foram indiciados 
pelo Polícia Federal sob acusação de crime de corrupção ativa, 
suspeitos de pagar propinas ao empre~o Paulo César Farias, 
o PC, em troca de subsídios do sovemo federal." 

Mas o pior não é isto. O pior é que, além disto, eles 
desviam o dinheiro que conseguem desse subsídio e expandem 
seus negócios. -

Eu não entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como 
é que isto pode ocorrer. Esses 100 milhões de dólares, embu
tidos nesse emprc!:stim.o são quatro vezes rruiiores que os subsíw 
dios para os produtores de arroz, feijão e milho, que são 
culturas alimentares básicas. 

Diz o Presidente do Sindicato do Açúcar e Álcool de 
Alagoas que, se não houver esse empréstimo, o álcool será 
prejudicado e o Proálcool não terá condições de ser tocado. 

Eu continuo sem entender como é que, num País onde 
10 milhões de pessoas estão passando sede e fome, se dá 
uma ajuda de 180 milhões de dólares. que correspondem a 
soo mil cruzeiros para cada pessoa, correspondentes a um 
terço do salário mínimo~ e para meia dúzia de "gatos pinga
dos'~ que vivem nababescamente, cruzando os céus do País 
nos seus jatos, se concede um "módico" empréstimo de 1 
bilhão e 100 milhões de dólares, sendo que nesta quantia 
estão embutidos 100 milhões de dólares de subsídios. Não 
cabe .na minha cabeça! 

Eu não consigo entender que força misteriosa, que pode
res ~ esses homens que, mesmo inadimplentes, conseguem 
arrancar do Governo, que está exaurido, verbas desse tama
nho. N4o consigo entender e por não conseguir entender estou 
passando à Mesa um requerimento de· esclarecimentos ao Mi
nistro da Fazenda, no sentido de que ~ informaçóes, para 
que nAo caiamos. no esaimio, nós nordestinos. não caiamos 
no vexame que estamos sofrendo diante da sociedade do Sul 
e do Sudeste e de todo País. 

A Folha de S. Paulo chega a dizer que dever-se-ia pegar 
esses barões do açúcar e colocá-los para negociar a dívida 
externa; com certeza, eles iriam conseguir milagres, porque 
é muito difícil. E diz aqui a Folha: "Experimente vocé -
qualquer um que esteja lendo - tomar um dinheiro empres
tado a um banco e não pagar. Veja o que vai lhe acontecer. 
Os seus bens serão, com certeza, penhorados.'' E o que acon
teceu a esses que pediram esse empréstimo? Voltaram ao 
emprestador e pediram novo empréstfnio. E o que é pior, 
conseguiram que um país, que não tem recur:sos-para ·tocar 
os seus problemas básicos - saúde, educação e segurança 
-fornecesse 1 bilhão e 100 milhões de dólares". 

Isso é um esCáinio! 

O Sr. Eduardo Supllcy- Permite·me V. Ex• um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço o nobre Senador Eduar· 
ooSRpliey.-- ----- -------------- -------- -- --------

o Sr. Eduardo Suplfey- Nobre Senador Ney Suassuna, 
entendo que V. Ex• está trazendo assunto da maior relevância, 
mostrando a distorção que há da parte do Governo Federal 
ao~ com leniéncia, estar distribuindo créditos subsidiados aos 
i . 

conglomerados que têm as usinas de açúcar à frente. Conforme 
registrou a Folha de S. Paulo, ~ V. Ex• salienta, a maior 
parte dessas empresas de usinas de açúcar são, em verdade, 
conglomerados que muitas vezes se utilizam da possibilidade 
de receber recursos subsidiados no programa que historica
mente tomou-se conhecido como Proálcool. Nas últimas déca
das muitos recursos foram canalizados através do Proálcool 
para essas usinas, créditos efetivamente- subsidiados destina
dos a áreas relativamente mais pobres no Brasil, com a preten~ 
são teórica de viabilizar a melhoria de condições de vida da 
população mais pobre. Esse mecanismo, à semelhança de ou
tros também de canalização de créditos subsidiados, muitas 
vezeS gerOu distorções que aprofundaram ainda mais a desi
gualdade em termos da distribuição da renda e da riqueza 
no PaíS. O importante que V. EX' assinala é que este assunto 
já vinha sendo objeto de análises, de denúncias, de discussões. 
Portanto, o Governo Itamar Franco tem condições para estar 
muito consciente deste assunto~ Por essa razão, diante de 
já se ter assinalado anteriormente a distorção, inclusive du
rante o Governo Collor já ter havido o alerta para essas distor
ções quando das facilidades de as grandes usinas de açúcar 
receberem empréstimos facilitados - isso foi um dos objetos 
de atenção das facilidades com que o próprio Sr. Paulo César 
Farias tinha poder de influência juntO a organismos financeiros 
oficiais- por que é que houve agora essa repetição do fato? 
Para se resolver um problema de dificuldade de empresas 
que, na verdade, são conglomerados onde estão segmentos 
não apenas do açúcar, revendedoras de automóveiS? de trato
res, as mais diversas empresas, nos mais diversos ramos da 
atividade? Por que houve a repetição desse fató? Permita-me·? 
ainda, nobre Senador Ney Suassuoa, fazer uma observação: 

de um lado o Presidente da República se viu pressionado 
pelos segmentos que avaliavam que era necessário se fazer 
o leilão de empresas estatais sem qualquer delonga, a tal 
ponto de, embora tendo acordado o Presidente da República 
em que se deveria permitir ãos -fünâOs peilsãO participar de 
leilões como o da CSN, mas o fez com -um (>raio relativamente 
curto, que, segundo _a análise de diversas pessoas, não teria 
permitido a participação efetiva dos fuiidós de pensão. Por 
que razão? Ainda ontem à noite, ouvi as explicações do Minis
tro das Minas e Energia, Sr. Paulino Cícero,-e do Presidente 
da ComíSsão -de Desestatização, Sr. André franco Montoro 
Filho, em que ambos diziam que o prejuízo em se postergar 
o leilão da CSN seria demasiado. Por que faço re-ferência 
a esta qUeStão, Senador Ney Suassuna? Porque, dada a pressão 
dos segmentos que queriam a privatização ou o leilão a toda 
hora ou o ~ais rapidamente possível, o Presidente se viu 
de de se estender o prazo. Mas, no caso das concessões de 
empréstinio subsidiadas pelo Ban-co do- Brasil em instituições 
oficiais às usinas de açúcar, não parece- haver uma premência 
ou uma consciência de que se está agravando uma situação 
já conhecida de acúmulo de distorções. Por essa razão? Sena
dor Ney Suassuna, considero impOrtante o discurso de V. 
E~ na tarde de hoje, que demanda, obviamente, explicações. 

O SR. NEY SUASSUNA -Muito obrigado, nobre Sena· 
dor Eduardo Suplicy. 
---- -conctuo;---sr-.- Presiãente~- Srs:--senadotes; âizenâo q.:1e 
duvido que o Presldente Itamar Franco esteja bem informado 
sobre esse assunto. _ 

Sr. Presideó.te, peço que sejam-tranSCritos nos Anais do 
Senado Federal os artigos publicados pela Folha de S. Paulo, 

' . . ~ 
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que dizem que, apesar dos pareceres contrários dos Ministros 
Eliseu Resende, Lázaro Barbosa e do SecretãriO do Tesouro, 
Murilo Portugal, houve um subsídio de 100 milhões de dólares 
embutido nesse empréstimo de 1 bilhão e 100 milhões de 
dólares. 

O que se vê? Para se ajudar 10 milhões de pessoas, distri
bui-se ........ dinheiro que ainda não chegou - 180 milhões de 
dólares, 1/3 do salário mínimo para cada um, e meia dúzia 
de pessoas altamente privilegiadas recebem empréstimos sub~ 
sidiados, no bojo dos quais, 100 milhões de dólares são tirados 
dos contribuintes, fazendo com que centenas de obras. que 
pennitiriam a Óós, nordestinos, conviver dignamente com a 

seca, permaneçam paralisadas pela falta de alguns poucos 
milhões de dólareS. . . 

Sr ._P_residente~Srs. ~naQ_Qres, enCerro minha oração soli
citandO a transcriçãO nos Anais do S~mtdo Os dpis._at1igos. 
publicados pela Folha de S. Paulo, encaminhando também, 
através da Me$8., um pedido de esclar~çirneOto ao Minist[o 
da Fazenda sobre as oondiçóes .desse empréstimo e do sub-
sídio.~ ~,-.;,. ,: '·' ~ -~ -~ 

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

DOCUMENTOS A QiiE SE.REFEifE O SR. 
NEY SUASli.UNA.UI.SEli_.DISCU.RSO; 

Senador Ney Suassuna 
diz que ajuda para 
o NE é lnsufíeiente 
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··o que h-' com o Bralill 0 Aqw 
amda nie> O~emOI I YODtaOc pi?U~ 
para aubar çom eSK flavio E pre · 
aso que .u autonclade1 feôerail., eaa· 
duai1 e mumc;pau se consoentizic-m 
e tOlDem medida> àe emer~nw 11es· 
te momento. selt. ç.ontu..k. perder de 
YiiU u soluçóe• estruNTIII_,PVD que. 
• m6clso e lo':l:,l'fNDl· .O.tom liC· 
,iul OC>Mtnú "fiOÇ(A ""~ pufu· 
~- a ~ incenuvada e in· 
·cn A'Cõl!Mb. ck modo q~ ~m01 
vc- • seca. N'o K acabl com a 
~; m.u w pode conviver c:om ela 
·ele manetn comprov•-<·- · to
rtos.a". 

Se1undo 6 parlamenw paraiba· 
no, ~ernpre que se fa~ u calamidade 
da seca norde~tina. parlamentares do 
&ui e ~clelle falam da indú&tna da 
seca "Temos irwstido em todos os 
I'IOUOI proaallàaiMntOI q~~t &e apon· 
~em 01 indwtrWI da s.eea, para que 
liC ooloquc na e.adcia imediatamente 
CU.U pca$0&1, IDU QUC J!l.o loe dcute 
de alendcr alllilh6e'"' trabtlhadores 
que nlo t~m culpa de terem nascido 
num pais onde as wluçóes andam a 
pu~e de tartaruc• .. 

FOLHA DE S.PAULO 

Seca torra US$ 1 bilhão por ano 
G.stos do governo são desperdiçados e transformiUlJ o sertio nordestino em cemitério de obras abJUJdmJadas 

XICOSÀ 
li:nv~ aope.;.., 1 f" ... n ... nDu<o 

A indu:.tna ilit ~·• muva
~nl.il US$ I bdhão por 100 de 
etOag~ ~ .N?Cdesle· Os gw.-
lmi nao nunuuu ... m a mi,~ria, 
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Como torrar US$ 100 milhões? 
Gil~rto Dimenstein 

~( de IJt.~ 
p;Ji:i.ot~t.·nr, gr;,M;<Js à l~rcw· .. ~ 'ines.. 00 
btuikiro. 

. --...._, 
A derl~tK.;, foi dMti. IIOC' Tui~· 

/I 

'Barões' amp~iam negócios 

grupo ~ leva ~ oome. 
conslomerado presidido pnr L.)'Jll. 
o maKw de Alagou, conr:rep Ir& 
ll5inu. fábrica.<: lk adubo c rerri
gerance, uma companhi.l de tá~~:i· 
Kreo e cmprecndimcnlm; apopo
ctWiM, entre oo1ms. 

lnl~ revendedora<: ck vekuloa 
~ElUdo e de várKt:. imóveis .. 

U Tt!l't"iu Wanderlc-y, dono da 
ITillior usiu r.k Alago.:~~. a Comri· 
pe. tem ~l<:ito:o;tamhém no selar 
de material de cttmtruc.'âo, pisci
cu.llura e (lt".'Uiria. O pR"<;~IKe 

_ da Cooperativa de AÇ\kar e AJro.. 
. ol, Jnão TcOOrin -donl.1 da IIIi• 

Triunfo-, por sua vez,~ .&iode 
uma :o.utrutora, de uma fibrica 
e uma repetidorl de TV. 

Sio as usinas dC' açOCar e Mco
ol, podm, a priocipr1l fcmlr de 
Q~Piuliuçlo desses empre:d.rioll. 
Pflr meiu dc-lalló, e nio de :wu 
aucras ~~. t! que cleft lfnl 
ICCSSO lOS Mibllrdios t:onccdKSn. 
peJo governu federal. I!Mfml-te 
c.- 16 noe dftimo. doia ..,. 
foram libcndol ., 1e10r em lodD 

c:en:a de Cr$ 20 bdhõel. 
·,.; 

Meses atrt~. Carlm lyra adqui· 
riu por US$ 6 milhi\es o coalrok ..,., 
aciõnário da Fibrka da Pedra, • • !IU.'Ipeik'IS 
uma l~lagem centmJf'il.' de dtpJ•ii p:idl~ii~IU~<~MO.ora;.l~ 
Dei mim Gouveia, nc• scnlu .oola· Paulo as. F..._, o Pc, t>TII 
pm. Seu irmio, _Joio l.yra, troca de wmfd~ da governo 
sosro de: Pfliro Collot. n1o fica federal. Pnk11radoi'l durancC' toda a 
atids. A~ de tr!s u5inao;, C'ie ~na p11ra l;llnr s.;lflrc a apiM.-a· 
ta~ ~ ~río de UITUI çlo OOs wbskl~. m. diri~to do 
Ubrica de MfuhÕfl, de u1111 empre· 5indicato e tia coopera~iva doa 
!11. de U:d·ltreo c de uma du usiDeiro& nio rucam encontrados . 

. . . ~r. - -
v · ... (\ ") ' \ w 'i\ ~'\ 
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REQUERIMENTO-
Ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, sobre empR!Jtimo 

realizado junto ao Banco do Brasil. 
Requeiro, com base no art. 50, I 2•,' da. Constitujção 

Federal e no art. 216 do Reponto Interno do Senado, sejam 
solicitadas junto ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Ellscu 
Resende, informações detalbadas com relllç,to ao em~ 
de US$1.1 bilhão, onde. est.iQ embutidos .subsidios equiva
lentes a US$100 milhões, a serem repassa<~<» a usineiros pro
dutores de açúcar e álcool. 

Toma--se necessário esclarecer de onde. partiu a autori
zação e se realmente houve parecer contrário dos Srs. Minis
tros Eliseu Resende e Lázaro Barbosa e do Secretário do 
Tesouro, Sr. Murilo.Portugal, conlorme matéria publicada 
no jornal F...., de S. -· do dia 11 de abril do corrente 
ano. 

Sala das Sessões, i3 de abril de 1993:.-,- Senador Ne,-
S. •••. 

O Sr. Eduudo Supllcy- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Llder do Partido dos Traballiadores. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu~s) -.Tem a pala
vra V. EX' 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)·- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Go
verno anunciou que irá processar 9 jornalista Luis Nassif pelos . 
artigos relativos ao episódio do leilão da Companhia Siderúr
.&ica Nacional. 

É claro que o Presidente Itamar Franco está no direito 
de processar os jornalistas, pois sentiu-se ofendido, mas, em 
especial -'- e isso é até registrado pelo jornalista Luis Nassif 
hoje em seu arti&o - , o !">portante é que possa have_r o 
esclarecimento sobre- as dúvulas que foram colocadas relabva
mcnte ao processo de leihlo da Companhia Sidenlrgica Nacio
nal. 

É imporfmte que o Governo possa esclarecer, da forma 
mais clara possivel, por que o Presidente· da Republica não 
pOde dar um pouco mais. de li'razo para que os fundos de 
pensão participassem do leihlo; Já que Sua Excel~ncta resolveu 
mudar de·idéia. 

Pede o jornalista Luis Nassif sejam esclarecidos o5 crité
rios técnicos que levaram o Presidente da República a avaliar 
que pelo menos 3,8" milhões de dólares deveriam ser .objeto 
do leillio na forma de dinheiro e nlio de tltulos ou moedas 
alternativas. São diversas as dúvidas que ficaram. 

Ontem à noite, pe!a televisão educativa, no Jornal de 
Amanhli, procuraram dar explicações o Ministro Paulino Cice
ro e o Presidente da Comissão de Desestatizaçlio, Sr. André 
Franco Montoro Filho. S. Exs• simplesmente disseram que 
custaria muito adiar o leillio. 

Será que realmente custaria tanto? Será que não se estada 
defendendo mais o património público oom um adiamentode 
15 dias, viabilizando um ICilio em melliores condições? Acre
dito que as dúvidas sd!lcitadas pelo jornalista Luis Nassif mere
cem cuidadosa explicação, mediante a qual se poderá ter certe
za de que o Presidente Itamar Franco agiu de boa-fé e de 
que se!JS mai$ pn!xim<i& auxiliares nlio o levaram a uma decisão 

que colocasse em risco o património da Companhia Siderúr
gica Nacional. 

Há certas sofisticações na realização do leilão que mere
cem esclarecimentos por parte do Governo. Por exemplo? 
o fato de os trabalhadores terem adquirido o direito de parti
cipar em 20% das- ações mediante um entendimento com o 
antigo Presidente da CSN, Dr. Procópio Lima. 

Avalio ser muito importante que a Liderança do Gover
no, Senador Pedro Simon, munido de todas as informações, 
possa esclarecer o assunto. 

Mais do que simplesmente processar o jornalista Luís 
Nassif, dado o seu e-mpenho em procurar áesvendar assuntos
de relevância, seria importante que fossem dadaS- as informa
ções requeridas, tanto ao jornalista quanto ao CongiesSo Na
cional e ã opinião pública. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Chagas Rodri~s, 1" Vice-Presidmte, t:kixa a cathira 
da presid~ncia, qru é ocupada pelo Sr. Humberto Luc•-
na, Presidente. · 

O Sr. Jlltüy M.ptloia-Sr. Presidente, peço apalavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy MasaJbães. 

O SR. JUTAHY MAGAL~DB -BA. Para uma 
breve comunicação.) -sr. Presidente, Srs. Senadores, Sena
dor Eduardo Suplicy abordou tem~ que figura hoje na <>?lu~a 
do Sr. Luis Nassif, O próprio jornalista reconhece que é dire1to 
~ qualquer cidadão, quando se julgu atingido em sua digni
dade, ajuizar um processo na Justiça, desde. que nlo abuse 
do cargo que OCllpB. 

É público e notório que o Presidente Itamar Franco rece
beu informações da direção do BNDES e dos que são respon
sáveis pelo processo de privatização. Ho."ve ampla ~o, 
inclusive com o Governador Leonel Bn,zola, que participou 
dos entendimentos e fez algumas solicitações. Em nenhum 
momento da discussão foi abordada a questão do preço da 
Companhia Siderúrgica Nacional. Hoje, depois do fato consu
mado, S. EX' declara que a Companhia foi vendida por quais
quer dez tostões. Vale ressaltar que o Governador em~ 
mento algum referiu-se ao preço; falou apenas sobre a partiCi· 
pação dos fundos de pensão. 

Disse V. EX' que cabe ao Presidente dar uma demons
tração de que agiu de boa-!\!. Discordo de V. EX': o Presidente 
Itamar Franco nio precisa provar nada a ninguém. O sen 
passado, o seu presente, a maneira como &&C Sua Excelenci.a 
na ~ncia da República demonstra que pode até haver 
erros, por~m jamuis visando prejudicar o Pais e lesar os cofres 
públicos. 

A decisão do Presidente foi baseada em inf01111JIÇÕCS de 
setores competentes, que davam conta de que, adiado o leilio, 
o prejuízo seria maior. 

Hoje discute-se se o nio adiamento trouxe desvantagens. 
Segundo informações, não houve qualquer prejuízo. 

Reconheço que V. Ezt tem razio quando diz que todas" 
as questões devem ser esclarecidas não unicanlente ao Sr. 
Nassif ou a nós, Senadores, mas a tndo o País, porque todoa 
devem saber sobre a transpar6ncia que o Presidente Itamar 
Franco procura imprimir em suas atitudes. 

Tenho certeza de que, dentro dessa transpar&lcia, Sua 
EJ:cel6ncia prestará, em momento oportuno, todas u ioforma-
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çóes que lhe forem solicitadas. Náo podemos, entretanto~ 
aceitar que se levante qualquer dúvida à respeito da bonora· 
bilidade do Presidente da República. 

O Sr. Eduardo Stlplil:y- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer. 

O Sr. Edurdo Sapllq - Nobre Senador, ontem, ao 
ler os artigos do Jornalista Luís Nassif, procurei destacar que 
acreditava que o Presidente havia agido de boa-fé. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu diria a V. Ex•: 
não acredite; tenha certeza. 

O Sr. Edurdo Sapllq - Levando em conta o passado 
de Sua Excell!ocia, como Senador e ilustre homem público, 
tenho todos os elementos para acreditar que agiu e agirá sem
pre de boa-fé. No entanto, pode ter havido algum erro. On
tem, enquanto eu ouvia a exposiçlío do Ministro Paulino Cíce
ro e do Presidente da Comissão de Desestatização, André 
Franco Montoro, veio a dúvida. Não pude avaliar, mediante 
as informações prestadas, se o prejuízo teria sido maior caso 
houvesse um ligeiro adiamento. Penso que os fundos de pen
sõeJ agem apenas quando hã vontade coordenadora do Poder 
Executivo, ou seja, não possuem autonomia. O Governo po
de, portanto, trazer informações que venham a elucidar me
lhor esaes fatos. O Ministro das Minas e Energia, Paulino 
Cícero, ontem, na Televisio Educativa, informou que a Com
panhia Vale do Rio Doce tinha grande ioteresse em participar 
do leilAo da CSN. Por isso, atraft:s da Docenave, resolveu 
participar. S. EX' esclareceu o porqu~ da não participação 
da Valia. Segundo o Ministro, a Valia, por ter participado 
significativamente dos leilões da Usirnioas, Acesita e de outra 
siderúrgica,não teria fundos disponíveis significativos para en
tão iogressar, ou seja, a Vale do Rio Doce, pela palavra 
do Ministro, poderia ter participado do leilão da CSN através 
da Valia, mas preferiu faze-lo através da Docenave, uma em
presa que tinha recunos suficientes para adquirir pelo menos 
9,8% das açóes da Companhia Siderúrgica Nacional. Por que 
trago este exemplo e esta elucidaçio parcial? Para denotar 
que o Executivo, na verdade, coordena, na circunstância pre~ 
sente, os movimentos dos fundos de pensão. 

OSR.JUTAHYMAGALIIÁES-NobreS'enadorEduar
do Suplicy, "'P"•deço o aparte de V. EX', mas veja como 
as ioterpretaçóes slo diversas. V. EX', dentro do que julga 
ser de bom senso, dá a interpretação de que o Governo, 
através do Minist~rio de Minas e Energia, resolveu que o 
fuodo de pensio da Vale do Rio Doce nio poderia participar 
do leilão. Já o Governador Leonel Brizola acha que ela queria 
participar, mas nlo pOde, porque houve atraso por parte do 
Governo, quando modificou a norma prevista no edital. 

Então veja V. EX' que as iotcrpretaçóes slo diferentes 
e completamente contraditórias. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Nobre Sena
dor Jutahy Magalhóes, lembro a V. EX' que, regimentalmente, 
em breve comunicaçio, nlo pode haver apartes. 

O SR. JUTAHY MAGALIIÁES - Eu disse isto: que 
regimentalmente nlo poderia. 

O SIL PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Pediria, 
então, a V. EX' que conclUÍISe, a fim de iniciarmos a Ordem 
do Dia. 

O Sll. JUTAHY MAGALHÃES- Vou concluir, Sr. Pre
sidente, dizeodo, apenas, que cabe ao Senador Eduardo Supli-

cy. asSim como a todos nós, SenadoreS. fazer meiacu~pa. Por 
várias vezes propus, aqui neste Plenário e na Co~~o de 
Assuntos Económicos, que fizéssemos uma subcomtssao .d~n
tro dessa Comissão, com a finalidade de acompanhar as licita~ 
ções nos processos de privatização dessas comp:mhias. M~ 
não quisemos acompanhá-las. Poderíamos tê-lo fe1to preventi
vamente e, neste caso, não estaríamos_criando dúvídas ares~ 
peito do processo, se tivéssemos essa preocupação de fiscali
zar. O Senador Mauro Benevldes fez uma emenda constitu
cional para tennos o poder da fiscalização, que não queremos 
utilizar. 

Então, vamos fazer nosso meiaculpa; não vamos apenas 
ficar criticando aquilo que já foi feito, quando poderíamos 
ter nos antecipado, para atender aos interesses nacionais, ou 
seja, poderíamos ter acompanhado o processo antes de ser 
efetuada a privatização. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMI'. \RFCí-M M. \1'1 O.<; <;R<;. ~r:N. \lJORT'S: 

Alhano Franco - Aureo Melto- Dario Pcreim - Dirceu 
Carneiro - Pduardo Suplicy - Oarilmldí Alves filho - Gilber
to Miranda - llydckcl Freitas - Iram Saraiva - Jonas Pinhei
ro- JOS!! Fogaça - JOS!! Richa- JOS!! Sarncy- Jutahy Maga
lhnes - Marco Macicl - Nelson Carneiro - Onofre Quinan -
Raimundo .1 jra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 341, DE 1993 

Na forma do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
transcrição nos Anais do Senado, do artigo A rep6bllca doopn>
damada, de autoria do jornalista e escritor Moacir Wemeck 
de Castro, publicado no J0111111 do Brul, de 10-4-93. 

Sala das SessõeJ, 13 de abril de 1993. - Senador M8rm 
Madel. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -De acordo 
com o art. 210, § t•, do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa~ requerimento que senl lido pelo Sr. 19 

Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 342, de 1993 

Requeiro nos terinos regimentais licença médica, confor
me atestado médico em anexo, no período de .19 de abril 
a 1• de maio~ de 1993. -

Sala das Sessões, 12 de abril de 1993. -SenadOr Melra 

~-
0 SR. PllESIDENTE (Humberto Lucena) -O requeri

mento lido estA devidamente iostrufdo com o atestado médico 
previsto no art. 43, I, do Regimenlb liltemo. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici

.tada. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado 
o tempo destinado ao EXpediente. . . 

Presentes na Casa 59 Srs. Senadores. 
Passa·se à 

ORDEM DO DIA 
1 -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 67, DE 1992- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência nos termos 
do art. 336, e, 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-Complenientár (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. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 16 de março último. 

Em sessões anteriores, foram aprovados requerimentoS 
de preferência para a vota~ do substitutivo sobre o projeto 
e de destaque para votação em separado de parte do substi
tutivo. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do 
art. 288, lll, a, do Regimento Interno, a matéria depende, 
para sua .aprovaçAo, de voto favorável da maioria absoluta 
da compo'sição da Casa, devendo a votação ser feita pelo 
processo nominal. 

Em votaçAo o substitutivo. 

o Sr. CILops ..,....._-Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O S1t. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Coocedo 
a paluvra ao nobre Senader. ·· · 

O SR. CHAGAS RODRIGVJlS (PSDB -PI. Para enca· 
minbara votaçAo.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Presi
dente, V. Ex+ anunciou a.yotaçio de matéria da maior impor
tância, que vem sendo reclamada nio só pelos trabalbadores 
rurais e sindicatos, maa também por todos aqueles interessados 
no desenvolvimento e<:onômico deste Pais. 

Com efeito, V. Ell' anunciou a votaçAo do Projeto de 
Lei da CAmaJa n• 67, de 1992-Complemeotar, em regime de 
~cia, que dispõe sobre o processo judicial de desapro
priaçio por interesse social, para fins de reforma agrária. 
O parecer, proferido em plenúio pelo-,Senador Alfredo Cam· 
pos, foi favorável, na forma do substi.(\Jtivo que apresentou. 

Deve ser realçado, s,.-~tl!; que o~lle Lei 
do Senado ... 46, de 1992 - Complementar, da autoria de 
V. Ell', Senador Humberto Luéeoa, dispõe sobre 'um pnic:edi
mento contnlditório especial, de rito swnúio, para o processo 
judicial de desapropriaçio por iDteresae social, para fins de 
reforma apária, de imôvel rural que nio esteja cumprindo 
a sua fonçAo social. Por isso é que o Projeto de Lei da CAmara 
... 67, de 1992-<:omplementar, tramita em eoajunto com o 
l'rojeto de Lei de autoria de v. Ell' 

Na realidade, estamos dando cumprimento ao art. 184 
§ 3•, da Constituição Federal. O § 3• dispõe: ' 

"Cabe à lei complementar estabelecer procedi
~ento co_ntr~~itório especial, de rito sumário, para o 
processo judiaal de desapropriação." 

Como esse procedimento contraditório especial de rito 
sumário, até hoje não foi votado, os nossos Juízes e o~ nossos 
Tribunais entendem que, nada se pode fazer neste País em 
matéria de reforma agrária. Todos os processos intentados, 
as ações levadas a efeito não tiveram conseqüência, porque 
entendem os nossos Juízes e os nossos Tribunais, numa inter
pretação ~m tanto gramatical, que, sem essa lei, não se pode 
desapropn_ar ~rras para fins de reforma agrária. 

Isto stgmfica,_ Sr. Pre_sid~nte, que a nossa Constituição 
de 1988, em maténa da matar Importância, reclamada há mui
tos anos, nessa parte ainda não está atendida, porque a lei 
complementar ainda náo foi votada. 

Tudo indica, Sr. Presidente, que hoje não teremos núme
!0 para v~tar este importante projeto, já que se trata de pro
jeto de let complementar. Dizíamos aqui, quando a Nação 
recl~mava ~. noya lei portuária - que alguns chegaram a 
ape~d_ar de Let de Modernização Portuária"- que estáva
mos dispostos a votá-la, desde que, simultaneamente se votas
se, também, a lei que estabelece rito sumário para' desapro
priaçAo de terras destinadas à reforma agrária. O certo é 
que vot~os. a lei portuária, mas, até hoje, a Nação não 
tem a le1 de nto sumário. 

Sr. Presidente, mais uma vez, quero realçar a importância 
~damental dessa lei, que só pode ser combatida e procras
nnada por aqu~les que querem terras, mas não querem cultivá
las, nem desejam que sejam desapropriadas, para que cum
pram a. sua função social reçlamada pela Lei Maior. 

Temos o substitutivo da lavra do nobre Senador Alfredo 
Campos. Como essa lei está demorando muito Sr. Presidente 
eu me inclinaria a aprovar o projeto tal como ;eio da Câmara' 
para que Sua Excelência o Senhor Presidente da RepúbliC:: 
pudesse conve,!1ê-Io em lei com a maior brevidade possível. 
Mas se esse nao for o entendimento da maioria do Senado 
que se aprove o substitutivo, ainda que este tenha que i; 
à Câmara dos Deputados, onde seria dada a palavra final 
S?bre a_ mat~ria. Mas, com plebiscito, com campanha presiden
aal! ~ao set quando a Câmara poderia apreciar a matéria, 
deadmdo entre o substitutivo do Senado e o seu pro1"eto ini-
cial. . 

Além dessas palavras, em que levo a minha solidariedade 
a. todos aqueles qu~ vêm lutando para que o Texto Constitu
aonal tenha eumpnmento cabal, além da minha so~dariedade 
"'! trabalh~ aprovado pela Cámara dos Deputados, além da 
minha admiração pelo notável substitutivo do nobre Senador 
Alfredo Cam~, quero ~r que o importante é que aprove
mos esta maténa: ou o proJeto da Câmara, ou o substitutivo 
do nobre Senador Alfredo Campos. 

Faço um apelo aos Srs. Líderes de todas as bancadas 
e aos Srs. Senadores, no sentido de que se não aprovarmos 
hoje esta matéria, o façamos pelo menos ~a sessão de amanhã, 
numa demonstração de que o Senado Federal continua sensí
vel ~os !ecl~os que vêm daqueles que anseiam não apenas 
por JUStiÇa soaal, mas pelo desenvolvimento económico deste 
Paú, pe~ aumento da prod':lção agrária, que nos abrirá grai:J.
dcs honzon~es para o crescuneoto e, mais do que isso, para 
o desenvolVImento económico e social deste País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. - -
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o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovei
tando o encaminhamento feito pelo nobre Sen.ador . Chagas 
Rodrigues, Líder em exercício do PSDB, a Pres1dê_ncta apel_a 
também aos Srs. I:.íderes, com quem vai ~ reumr a partir 
das 18h de hoje, no sentido de que mobiliZemos todos os 
srs. Senadores, dos mais diversos Partidos, par~ •• a partir da 
semana seguinte à do plebiscito, termos cood1çoes ~e dar 
número em plenário para a votação não só d_e$t~ _projeto de 
lei complementar, que trata sobre o processo Judiaal de de~a
propriação por interesse social, para fins de reforma agrána, 
mas tambêm de um outro projet'? <~;e lei complementar que 
está há alguns dias na Ordem do Dta, que é aquele que. regula
menta 0 § 2• do art. 171 da Constituição Fe~eral, d!Spon~o 
sobre a edição e o procesSo legislativo das medidas provts6nas 
previstas no art. 62 da Constituição Federal e dando outras 
providéncias. - __ . 

Trata--se, portanto, de dois projetas de let co~plementar 
que são da maior relevância, e seria de bom alvttre q~e os 
Srs. Uderes tomassem as providências a~equadas no seto _de 
suas bancadas, para que _esse compare_c~ento fosse efetivo 
e maciço na semana segumte à do plebiSCito. 

o S•. Mauro Beoevldes - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -~Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, desejo partilhar da preocupação do nobre 
Uder e Vice-Presidente Chagas Rodrigues, apreensão tam
bêm corroborada por V. EX' na manifestaçilo da cadeira presi
dencial, de que há uma necessidade imperiosa de votarmos 
essas proposições inseridas na Ordem do Dia. 

Se é certo que o nobre Senador Chagas Rodrigues repor
tou-se mais especificamente ao problema da refonna agrária, 
S. EX' não se dispensou de tecer considerações, também, sobre 
as demais matérias incluídas no avulso da Ordem do Dia 
de hoje, dentre elas o projeto de V. EX', Sr. Presidente, 
sobre o rito sumário na desapropriação por interesse social, 
bem assim o projeto de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que dispõe sobre o regime de prestação de 
serviços públicos pela iniciativa privada, previsto no art. 175 
da Constituição, e regula a concessão de obra pública. V. 
EX", ao convocar para a noite de hoje uma reunião de Lide
ranças partidárias, não fez inserir, na data da convocação, 
essa matéria. Mas acredito que agora, na sua manifestação 
da cadeira presidencial, ficou muito claro que não nos furtare~ 
mos, hoje, a discutir também essas matérias que, ainda contro
vertidas sob determinados aspectos, vão reclamar uma açáo 
coordenada muito bem articulada das Lideranças partidárias 
para garantir o q110n1111 neste plenário com um número apr~
ciável de Senadores, já que essas matérias, que são projetos 
de leis complementares, reclamam o voto favorável de 41 
!.rs. Senadores. 

Sr. Presidente Humberto Lucena, preocupado tambêm 
com qualquer tipo de procrastinaçáo na apreciação dessas 
matérias, eu pediria ~ V. EX' que, durante a reunião a ser 
promovida na noite de hoje? no seu gabinete, também nos 
debruçássemos sobre o trâmite dessas proposições, levando 
em conta que, na próxima semana, com o plebiscito a ser 
realizado na quarta-feira, haverá um inevitável deslocamento 
dos Srs. Senadores para os seus respectivos Estados: conse-

qüentemente, poderemos ter dificuldades e~ garantir ~ma 
presença expressiva de Senadores em BrasOta. Como Ltder 
do PMDB, interpretando o sentimento da no~sa Bancada, 
estamos alinhados nesse posicionamento do Presidente da Ca
Sa e do Vice~Presidente Chagas Rodrigues, e dispostos a garan
tir, com a nossa presença, o exame não. a IX; nas d~ refonna 
agrária, mas também das outras maténas Já aqut referen
ciadas. 

Portanto, esta é a nossa posição, Sr. Pre.sidente. Estamos 
dispostos a colaborar com a Mesa para que, ai~ da esta semana, 
tenhamos condições de deliberar sobre estas 1D1portantes ma
térias. 

O s •. Cid s.bóla de Clll"Valho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para enca:r:ninhar. Sem revisáo do orador.)-:- Sr. Presidente, 
srs. Senadores estivemos ouvindo as considerações anteriores 
atinentes a est~ matéria. É indiscutível a importância social 
dessa futura legislação, uma lei que se encaixa bem dentro 
da legislação nacional, dentro do Direito nacional, em. face 
do seu destino e em face de seus aspectos de caráter soetal. 

Muito embora tenha eu reparos à versão final desse pro
jeto de lei, como demonstrei em outra oportunidade aqui 
nesta Casa, isto não importa absolutamente, porque, na verda· 
de o todo do substitutivo é que pesa oeste exato momento, 
e ,;ão há negar a alta qualidade dessa peça obtida pelo Senador 
Alfredo Campos. S. EX' conseguiu, sem dúvida alguma, redu
zir tudo que se questionava, tudo que se debatia, a um texto 
que chamaríamos de enxuto, a um texto exato e perfeitame~te 
aplicável ao Brasil neste difícil momento para o setor agrário. 

Compreendemos que o projeto está ein tramitação de 
urgência, e é até lastimável que, estando sob este aspec_to 
regimental, haja se demorado tanto o exame desta ma~éna. 
É inequívoco que o Brasil acompanha, atento à neceSSidade 
dessa nova lei; até porque, desde o velho Estatuto da Terra, 
desde a lei editada ainda no Governo CasteUo Branco, que 
há essa expectativa muito grande em tomo da região rural, 
em tomo do setor rural do nosso País. 

Há de se convir que o Estatuto da Terra definiu, na 
Universidade brasileira, uma nova cadeira de entio: o Direito 
Agrário, substituindo o Direito Rural, cadeira que existiu 
pali<Jamente em alguns currículos anos atrás. Mas com o Esta
tuto da Terra, Sr. Presidente e Srs. Senadores, cresceu a neces
sidade de as faculdades de Direito, os cursos de Direito adota~ 
rem a cadeira de Direito Agrário. 

Quando me formei na Faculdade de Direito da Univer~ 
sidade Federal do Ceará, não havia essa cadeira. Depois, 
já como professor da Faculdade de Direito, tive a felicidade 
de ser aquele que instalou essa cadeira, que a inaugurou .e 
a manteve durante alguns anos nessa Escola. Soment~ depOIS 
que houve concurso para que alguém a ocu~ é gue retomei 
à minha cadeira originária. Até então, vinha eu, portanto, 
dando a minha cooperação na divulgação dos princípi~lS do 
Direito Agrário, em tudo a respeito dos módu1os IUI'8.IS, da 
política agricola e de tudo de que tratava o então chamado 
Estatuto da Terra. 

Veio a Constituição Federal. Não conseguiu o avanço 
que era esperado da Assembléia Nacional Co!ls~tuiote q~a~to · 
a isto. Mas não há negar que a letra da Const1tu1ção bras!le1ra 
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permite uma legislação modema como essa que está na pauta 
do Senado Federal. 

Estamos exatamente para votar, em turno único, esse 
Projeto de U:i da Câmara n' 67, do ano em curso, lei comple· 
mentar que d1spõe sobre o processo judicial de desapropriação 
por interesse social para fins de reforma agrária. O processo 
judicial, Sr. Presidente, é da maior importância. A luz do 
Estatuto da Terra, era indiscutível a desapropriação. Quem 
discutia perante o Poder Judiciário era quenl-sofria a desapro-
priação. ·· · 

Hoje, no substitutivo do Senador Alfredo Campos, temos 
uma i?ovação com a qual não concordo, mas que, de qualquer 
maneara, contou-com a atenção, a solidariedade e a aprovação 
desta Casa. Baixado ci decreto governamental que manda de· 
sapropriar por interesse sõcial no prazo que o projeto estipula, 
a Umão promoverá a competente açáo de desapropriação. 
E começa exatamente por aí um passo antecipado à questão 
da desapropriação, quando, na verdade, já existindo um de· 
creto de desapropriação, não seria necessário se obter a sen· 
tença, porque são valores equivalentes, levando-se em conta 
que a sentença é um decreto do Poder Judiciário. 

Mas isso é uma questiúncula; isso é um mero detalhe. 
O que vale é o todo desse procedimento; o que ·vale é o 
todo dessas novas regras; o que vale é a nova sistemática 
processual, é a possibilidade de realmente realizarmos a refor
ma agrária das mais justas pela via judicial. A escolha da 
via judicial não deixa de ser uma garantia para as partes: 
tan~o P":-1 o Poder que desapropria, como para a pessoa física 
ou Jurídica que sofre a desapropriação. 

Estou somando minhas palavras àquelas que aqui já fo
ram dadas, já foram ditas e pronunciadas na louvação desta 
matériã. Há de se esperar que o Senado Federal, o mais 
depressa possível, do modo mais rápido que lhe seja possível, 
aprove esta matéria já em período final, para que a legislação 
nacional se enriqueça desse novo diploma~ seja possível viabi
lizarmos a reforma agrária, sempre que possível, através do 
próprio Poder Judiciário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Durante o uso da palavra do Sr, Cid Sabóia de Carva

lho, o Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira 
da presidlncia, que é ocupada ptlo Sr. Ch<~gas Rodrigues, 
1' Vice-Presidente. 

Durante o uso da palavra da Sr. Cid Sabóia de Carva
lho, o Sr. Chagas Rodrigues, 1" Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidencia, qUi! é ocupada pelo Sr. Hum· 
berto Lucena~ Presidente. · 

O SR. PRESIJ)ENTE (Humberto Lucena)- Vamos pas-
sar à votação do substitutivo. 

Vou solicitar o voto dos Su;; Líderes. 
Como vota o Líder do PMDB?~ . 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE) -"Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. ODACJK SOARES (PFL- RO)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDC? ~ 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Ccitllo vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PTB? (Pausa.) 

S. Er náo está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
()Líder do PP? 

OSR. IRAPUANCOSTAJÚNIOR(PP-GO) -"Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? (Pausa.) 

S. EX' não está presente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 

o Líder do PDS? (Pausa.) 
· S. Ell' náo está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? (Pausa.) -

S. Ell' oáo está presente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 

o Líder do PT? 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) -Sr. Presi

dente, Srs. Senadores, o Partido dos Trabalhadores reitera 
a import4ncia de o Senado Federal conseguir q-para 
a votação do projeto sob o rito sumário e expressa sua prefe
r&cia pela votação do Projeto da C4mara dos Deputados, 
para que o Presidente da República.possa WICi<mar logo essa ' 
lei e. iniciar o processo de rea1izaçAo da reforma agrária. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi· 
dancia solicita aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 

O Sr. Eduardo SapUcy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V. 
Ell' a palavra. · · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sn. Senadores, 
o Partido dos Trabalhadores, reconhecendo que b4 melhorias 
DO Projeto do Senador Alfredo campos, 8peul' de dar prefe· 
r6ncia ao Projeto da C4mara dos Deputados, votará "Sim ... 
para expressar a import4ncia de o Senado Federal obter q110o 
ram e votar essa mat6ria. 

O SR. PRESIDENTE (Hum)>erto Lucena)- Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores i' votaram? (Pausa.) 

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SBNADORES: 

Álvaro Pacbeco - Aureo 111!i1Io - Bello Parga - Chagas 
.Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Eduardo Suplicy - El-
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cio Alvares- Epitácio cafeteira- Eva Blay- Francisco Rolle~
berg - Gilberto Miranda - Iram Sara!V3 - Irapuan Costa Ju
nior- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Fogaça- Ju
tahy Magalbaes- Mauro Benevides- Nelson carneiro- Nel
son Wedekin - Ney Maranhao- Ney Suassuna -Onofre Qui
nan - Pedro Simon - Ronan Tito - Saldanha Derzx - J'eQtomo 
Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votaram 
SIM 27 Srs. Senadores. 

Não houve abstenção. 
Total de votos: 27. . 
Por tratar~se de matéria que depende de quoruQJ. qualifi

cado, a votação fica adiada. 
Pelos mesmos motivos ficam também adiadoS os itens 

2, 3, 4, Se 6. 

São os seguintes os itens adiados: 

-l-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE 1992 

COMPLEMENTAR 

(Em regime de urg!ncia nos termos do art. 336; 
e 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 desapropriação por interesse social, para 
fins de reforma agrliria, de imóvel rural que não esteja 
cumprindo a sua função social. 

-3-
SUBSTITIJTIVO DA CÁMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 179, DE 1990 

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

Votação, em turno único, do Substitutivo da Cã
mara ao Projeto de Lei do Senado n• 179, de 1990 
(n• 202191, naquela Casa), de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que dispõe sobre o regime 
de prestação de serviçoo públicos pela iniciativa priva
da, previsto no art. 175 da Constituição, e regula a 
concess4o de obra pública, tendo 

Parecer, proferido em Plealirio, Relator: Senador 
Jos6 Fogaça, favorável ao Substitutivo, com Requeri
mentos que apresenta. 

-4-
PROJETO DE LEI CÂMARA 

N• 13, DE 1991 COMPLEMENTAR 

Votaçio, em turno único, do Projeto de Lei da 
CAmara n• 13, de 1991-Complementar (n' 223190-Com
plementar, na Casa de origem), que regulamenta o 
t 2'do art. 171 da Constituição Federai, dispondo sobre 
a ediçáQ_e o processo legislativo das medidas provisórias 
previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá outras 
provi~ncias, tendo 

-Pareceres, sob n" 49 e 88, de-1991;-<!a Comissão 
-de CojJstituição, Justiça e Cidadania, 1• proa•• 

c:1w . 1": fa~rávcl ao Projeto, Com as Emendas de 

n"' 1 a 4-CCJ, que apresenta; 2' proau~Dto: con
trário às Emendas de n~ 5 a 17, de Plenáno. 

-5-
. PROPOSTA DE EMENDA À CONS1TI1fiÇÃ(j . 

N'7,DE 1992 

-- Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 7, de 1992 (n• 82191, na 
Câmara dos Deputados), que altera o artigo 29 da 
Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 246, de 1992, da 
"-ConfiSsão Temporliria. _,_ 

PROPOSTA DE EMENDA À CONS1TIUIÇÃO 
N• 23, DE 1991 

-- - Vot8çâo, em priineiro turnO, ·da Proposta de 
Emenda à Constituição 23, de 1991(45/91, na Cãmara 

·dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 da 
Constituição Federai, tendo 

Parecer favorável, sob n• 24, de 1992, da 
-Comissão Temporária. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Há oradores 
inscritos. · 

Concedo a palavra ao nobre Senador BeUo Parga. 

O SR. BELW PARGA (PFL-MA. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Jonuol do Brul do dia 6 deste mes, em artigo 
de fundo,' sob o título uSinais de Respeito", comentou a posi
ção do Supremo Tribunal Federal na atual quadra da vida 
do País, em que lhe são submetidas graves denúncias, entre 
as quais a de crime comum contra o ex-Presidente da Repú
blica, Sr. Fernando Collor de Mello, e os que a ele se juntaram 
na desastrosa e lamentável aventura do seu governo. 

Peço venia a V. EX•, Sr. Presidente, e aos meus nobres 
Pares, para ler o referido artigo, eujo titulo ~ "Sinais de Res
peito". O texto é o seguinte: 

"0 Supremo Tribunal Federal 6 o órgão mais im
portante da Justiça. É ele que sustenta, preserva e 
garante a Constituição. Nele desaguam as questões le
gais mais importantes e de solução transcendente. De 
sua firmeza, probidade e sabedoria, exercidas como 
um sacerdócio, depende a estabilidade do próprio regi
me. Por isto, exige-se para a nomeação de seus mem
bros notório saber jurídico e reputação ilibada. 

Do fato de que as suas decisões são irretorqufveis 
e inapeláveis - a ... locata, ca .. fiiiiCa - decorre 
outra exigência fundamental: a de que suas delibera
ções sejam tomadas em atmosfera serena, livre do jogo 
de pressões. Ao se referir ao~ Supremo, os jurisconsuftos 
empregam palavras que denotam tranqüilidade, algidez 
e inviolabilidade. Rui Barbosa fala em "sacrlirio da 
Constituição'" e Pimenta Bueno refere-se ao "guarda 
da pureza" da justiça. 

Devemos ter em mente esses nobres conceitos, 
no momento em que a Corte Maior se apresta a decidir 
se aceita ou nio a dendncia da Procuradoria-Geral, 
por crime comum, contra Fernando Collor de MeDo, 
PC Farias c outros mais arrolados por crimes conexbs. 

Neste exato momento, 6 da mais alta importAocia 
que a cidadania e SIOUS improvisados arautos refreiem 
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suas ansiedades e p:teveiições e se levantem respeito
samente à entrada dos Juízes.- COriVém precisar que 
a Justiça é cega não parque se desintereSse âo mundo, 
mas porque não v8 diférença entre as partes. Thomas 
Fuller diZia que não é just6 o· julgamento quando o 
juiz é o ·sentimento. _ 

Mesmo em processos eivadOs- de emocioD.alismo 
popul~ como este, o compromisso maior dos ministros 
é com o doe procas of law e com a formação da convic
ção em obedi~ncia à respectiva con~nciá jurfdica de 
cada um deles. O ritmo do Supremo nãO pOde e não 
deve ser imposto de fora para dentro, pela 8 ·ta hist6-
rica da turba isenta de responsabilidade e desprovida 
de saber especifico que apenas dama pelo linchamento 
sumário.- Nunf jUlgamento assim, estaríamos conde
nando a própria Justiça. · - -- · · · · -

É inadmissfvel fomentar um clima de constran
gimento moral e intimidaçlo políticil em tomo do Su· 
premo, pois issO equivaleria a levantar uma ameaça 
ao Poder Judiciário como um todo. 

Durante mais de um século, o St'F ãrbitrõu as 
pressões do interesse coletivo ~- Q conflito Cnue os Pode· 
res e os choques entre os cidadãos e <?S detentores 
do poder. Seus ministros dirimiram coDllitiis- entre a 
União e os Estados, fiscalizaram a cotistitucionalidade 
das leis e dos atos nonna_tivos do Poder Público. Ao 
encarnar um modelo para a justiça, o Supremo digni
ficou a República. Suas vicissitude! coincidiram mesmo 
com as erises que ameaçaram a Repu'blicil. 

A partir da Constituiçlió c:1e 1988, o Supremo Tri
bunal Federal retomou nova fase de impecável normali
dade. Restaurou-se um padrlio exemplar de conduta 
para a justiça, tão combalida pelas exações praticadas 
durante o regime militar. Mais uma vez 05 brasileiros 
dizem "vou ao Suprcmon, como quem diz "vou l justi· 
ça". O Supremo nlio pode e nlio deve ser acuado de 
maneira irresponsável por organizações da sociedade 
civil. Estas já cumpriram o seu dever. Resta agora 
aguardar: A Corte Maior cumprirá o dela. E o fará 
na imparcialidade, serenidade e dignidade que a carac
terizam.. Os ministros estão conscientes de que a moro
sidade aproveita a quem descumpre a lei, nio a quem 
tem direitos. Mas também sabem que a preservação 
dos direitos dos denunciados 6 um pressuposto essen
cial do estado de direito." 

Assim rezou o artigo, Sr. Presidente, que não pude deixar 
de ler na Integra pela justeza dos argumentos e pela correção 
dos conceitos. 

Reflete o grande órglio da imprensa do País, as preocu
paçóes que silo de todos nós como clima de constrangimento 
moral e de intimidaçio que se pretende estabelecer em tomo 
da mais Alta Corte de Justiça do País, visando obter o nipidO 
julgamento daqueles rws, o que equivale à verdadeira ameaça 
ao Poder Judiciário como um todo. 

Nilo 6 incomum a exigtncia de deciscles o61eres e sumárias 
dos juízes, desde ·a primeira instância até 05 tribunais nas 
questões que a eles fluem diariamente. Mesmo ao Supremo 
Tribunal cbegam, nlio raro, apelos de pronto julgamento e 
não só de casos momentosos, no bojo do crescente número 
de processos, que para ali slio remetidos. _ --

Esse constante ass6dio das partes não Logra perturbar 
a serenidade dos juizes cautelosos e fiéis à alta missão de 
distribuir justiça. 

- - -A Cxpectativa e-m tomo da decisão da Suprema Corte 
do País, na açáo penal intentada contra o Sr.·Femando Collor 
_vem se desmargiifaildo Clarãinente rio descontetltamento ck 
alguns grupos? em face da alegada lentidão com que anda 
o- processo. 

Tal comportamento olvida? certamente? as exigências d~ 
·termos e formalidades processuais indispensáveis às decisões 
interlocutórias e ao julgamento da d~nún_cia ~lo _T~bunal. 

Reza a Constituição que o Supremo Tribunal Federal 
é cotnpetente para processar e julgar, mls infrações penais 
comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente? os 
membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, 
o Procurador·Geral da República, além dos Ministros de Esta· 
do, quando respondam por crime de responsabilidade. 

Essa competência originária é da mais alta gravidade! 
São submetidos ao _Tribunal fatos que interessam a toda Na· 
ção, e que não raro provocam paixões e acirrados debates 
antes que sobre ele se _forme um juízo seguro. O julgament9 
a ser proferido pelos juízes nem sempre se completa ao primei· 
r0 exame. Há que ponderar os fatos e a su3 gravidade, Há 
que colher razões e considerações, assim da acusação como 
da defeSa, até que o Tribunal possa chegar a um pronuncia· 
meoto de justiça. 

Se assim é e assim º-eve ser. por que a pressão sobre 
d Ministro~Relat_o_r? Por que a atoardi em tõmO do T~õu~al, 
exigindo decisão sobre o que ainda está sendo ptocessado? 
Por que forçar o Tribunal a desViar-se dos padrões legais 
para atender repentinas explosões dos ódios e entusiasmos 
Iilultitudinários? Por que o .risco de uma solução não consen
tânea com o Direito? Cabe lembrar uma citação da preferência 
de Carlos Madeira, magistrado integérrimo e culto, urn dos 
doze maranhenses a ter assento na Suprema Corte, nesta cen· 
túria, a quem procurei ouvir quando a minha consciência de 
cidadão, nas gravidades do meu mandato eletivo e o m~u 
pensamento de político liberal, me obrigaram a fazer este 
pronunciamento. 

O Sr. Ney SIIUIIUIIll- Permite V. EX• um aparte? 

O SR. BELW PARGA- Com prazer ouço V. EX' 

O Sr, Ney Suassuna -Senador Bello Parga, nos Estados 
Unidos,_ sempre que a imprensa ou qualquer segmento da 
sociedade pressiona um caso, imediatamente esse caso vai 
para uma espécie de geladeiia até que o clamor passe. Para 
que, sob o efeito da emoção, não sejam os juízes pressionados 
a tomarem decisões. Por iSso- considero de muita importância 
o que V. Ex• está dizendo. Não se pode, não se deve, não 
é justo se açodar juízes que têm que tomar medidas racionais, 
frias e de acordo com a lei. Muito obrigado. 

O SR. BELW PARGA -Agradeço o aparte do nobre 
Senador que nos traz esse subsídio da ação cautelar da Supre
ma Corte Americana, em assuntos da natureza que estou 
tratando; 

O Sr. Eldo Alvllftfl- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BELW PARGA- Com prazer ouço V. EX' 

O Sr. Eldo AIVIIftfl- É uma agradável surpresa na tarde 
de boje o discurso de V. EX' Surpresa não só pela oportunidade 
do tema, mas também pelo brilhantismo com que V. EX' 
est\1 desenvolvendo um assunto da mais alta relevância. Princi
palmente aqueles.q--lltomlmados às lides do Direito, 
determinados procedimentos chegam a assustar quando existe 
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a perspectiva de um julgamento. Tive a oportunidade de decla
rar que um juiz, qualquer que seja a instância, tem a obrigação 
exclusivamente de cumprir a exigência legal e examinar a 
prova dos autos. Um juiz não pode captar emoções; um juiz 
não pode, de forma nenhuma, no momento em que vai dar 
uma decisão, se ater a uma determinada conveniência, seja 
ela qual for, e acima de tudo. O Direito Brasileiro tem consa
grado o respeito à figura do r~u. No momento em que o 
cidadão figura como réu de uma ação, tem determinadas rega
lias que é decorrência de todo um sistema de direito implan
tado a nível universal, que lhe dá inclusive o direito mais 
elementar, que é o do julgamento justo e sereno. Quando 
se diz que a justiça tem que ser serena, significa que a juStiça 
não pode viver as emoções do momento. Nesse julgamento 
do ex-Presidente Fernando Collor de Mello - que viveu 
um episódio mais ou menos assemelhado aqui dentro desta 
Casa, em que as componentes do jllliamentO, e temos de 
reconhecer isso, eram bastante diferentes do julgamento que 
está no Supremo Tribunal Federal - houve uma decisão e, 
em nenhum momento - tive oportunidade também de me 
referir a isso diversas vezes - , deixou de haver um compo. 
nente político. Mas por acaso o componente político foi pre~ 
sença nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal? Não. 
Existe uma denúncia, apresentada pelo ProcuradorRGeral da 
República, imputando ao Presidente dois crimes. O Supremo 
Tribunal Federal, im1111e a qualquer tipo de pressão, pois tem 
de examinar exclusivamente o que está na denúncia e aquelas 
razões que venham a ser arguidas ao longo do processo, não 
pode spfrer pressão de quem quer que seja, principalmente 
a força cada vez mais atuante da imprensa brasileira, que 
tenta modificar uma decisão que tem de se cristalizar dentro 
das 'provas dos autos. Seria muito triste para este País, no 
momento em que este julgamento está no estuário imenso 
do Supremo Tribunal Federal, que qualquer pressão externa 
pudesse modificar um voto daqueles que vão ter a responsa
bilidade de julga<. Porque o Supremo Tribunal Federal -
é bom que se diga - é um Tribunal que não pode sofrer 
de maneira nenhuma qualquer inflnincia politica, ou qualquer 
influência externa. Esta Casa é diferente da Câmara dos Depu
tados. Somos poHticos, temos origens politicas; participamos 
de um processo que, às vezes, sem desrespeitar o texto legal, 
tem tónus evidentemente politico. É por isso mesmo quero 
fazer este registro aqui. Em nenhum momento, quando a 
Comissão EspeciaiJoi implantada, aqui, no Senado, para julR 
gar o processo de impeachmellt do Presidente Collor - e 
ele reclamou muito que não lhe estava sendo dado o direito 
de defesa - reagi com veemência, na condição de Presidente 
da Comissão Especial, porque se o processo teve celeridade 
em nenhum momento l!ouve descumprimento daquilo que 
estava preconizado no Código de Processo Penal. É o que 
está acontecendo, na verdade. O discurso de V. EX' é muito 
importante, porque traz à colaçio este debate; a exemplo 
do que aconteceu na Itlllia, em que elementos envolvidos 
em corrupção, elementos da classe política e da classe empre
sarial foram presos dentro de uma mecAnica, evidentemente, 
imposta pela Justiça Italiana- é bastante diferente da mecâ
nica brasileira. Não podemos modificar determinados privilé
gios: a primariedade do réu, ou a situação de ter curso supe
rior, tudo isso é uma mecânica que existe dentro do sistema 
penal brasileiro. Hoje, a visão da pena no Brasil é de readap
tação daquele que transgride a norma legal. 

O Sr. Odtodr Soues- A questão da prisão preventiva. 

O ~r. Eldo Alvares--:-- Exatamente, a questão da prisão 
preventiva, que não é m3Is regra geral. A prisão preventiva 
é excepcionalíssima! Logicamente, éJ.uando o, Ministro limar 
Gaivão concedeu o direito de seciüestro dos bens não o fez 
no sentido de um pré-julgamento. É que a norma penal é 
clara. Ela garante, na possibilidade de existir uma condenação 
do .réu. Os réus _continuam na posse dos bens, apenas estão 
n::gJstrados. O discurso de V. E:ro é muito oportuno. Quero 
dizer par~ aqueles que cultuam o Direito, para aqueles que 
têm respeitO profundo aos direitos do cidadão, que não pode
mos perder de vista isso. Hoje, o julgamento atinge um cidaR 
dá'? que não tev~ a simpatia da opinião pública. Negar isso 
sena ne!!!'r .o óbvto. Mas não podemos perder de vista aquilo 
que é o dtretto sagrado da defesa. Qualquer cidadão brasileiro 
se:ja. ele um ex-Presidente ou um pessoa mais humilde, te~ 
di~tto a ~~a <_lefesa ampla. É importante dizer isso, porque 
eu Já parttetpet de alguns programas de televisão que criam 
a f~sa imagem de que a Justiça só é para o pobre, não para 
o nco. Perante a lei todos somos iguais. É evidente que um 
ei:mento que tem mais din~eiro pode constituir um advogado 
brilhante e a defesa fica maas eloqüente e, às vezes até certo 
ponto, dar dinheiro na aplicação da pena. Isso assus~a quando 
vêem, en~o, à guisa de comparação, as priSões que estão 
sendo realizadas na Itália, e aí se diz que no Brasil não existe 
Justiça, principalmente para as pessoas ricas. Não é assim. 
Neste momento quero emprestar minha solidariedade a V. 
EX' Como modesto advogado, uma vida illteira dedicada i 
advocacia, estou feliz porque um Colega nosso erige a sua 
voz para defender aquilo que acho que existe de mais impor
tante no respeito à cidadaoia: o direito de o cidadão ser julgado 
o de ~essão. V. !?"'• Senador BeUo Parga, por certo está 
produzmdo, neste mstante, uma peça que ficará inscrita DO$ 

Anais desta Casa como uma defesa não só da cidadania, mas 
sob~etudo uma afirmação de que devemos, cãda ve:t mais, 
cultivar os postulados do Direito, porque sem a defesa do 
direito na sua forma mais plena, a sociedade não será uma 
sociedade sadia. 

O Sr. Odtodr s...re. -V. EX' me permite um aparte, 
Senador Bello Parga? 

O SR. BELLO PARGA - Ouço V. Ex• com prazer, 
Senador Odacir Soares. 

. O Sr •. Odltdr Soues- Na semaoa pusada, ü uma entre
VISta do Ministro Sydney Sanches, em <jue S. EX' tecia conside
rações a respeito da pressão que se vem pretendendo fazer 
sobre o Supremo Tribunal Federal. No caso, o Presidente 
daquela Alta Corte fazia referéncia específica a uma entrevista 
que havia sido dada a uma publicação - oáo sei se semanal 
ou diária - pelo Deputado Bcnito Gama. Os cientistas políti
cos t~m ressaltado, nobre Senador, o papel cada vez mais 
preponderante nas sociedades desenvolvidas, nas sociedades 
democráticas, dos chamados subsistemas sociais. Dentre esses 
subsistemas, os cientistas políticos ressaltam como inclusive 
sujeitos a uma reflexão maior, o subsistema social dos meios 
de comunicação. Esses mesmos cientistas políticos, fazendo 
referência aos casos de corrupção na Itália e, por último, 
a essa acusação de envolvimento do ex·Primeiro--Ministro ita· 
liano com a Máfia da Sicflia, reportavam-se ao fato de que 
o que está: acontecendo na Itália seria um movimento interno 
da. própria ~edade contra um subsistema social que lá se 
agtgantou mu1to e que se transformou em uma verdadeira 
corporação, que é o subsistema social dos partidos políticos. 
Então, V. EX' traz à reflexão do Senado Federal questões 

---- ---- -------
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relativas ao papel, à competência do Supremo Tribunal Fede
ral e ao respeito que este órgão deve merecer da soaedade 
brasileira como a mais Alta Corte de J us(iça do País. Essas 
considerações são muito importantes na med!da em 9u~ a 
síntese de tudo isso chama-se estado democráttco de diretto. 
A proporção que vivemos em um estado chama~o estado 
democrático de direito e cultuamos e cultivamos as liberdades, 
os deveres os direitos- esSa inter-relação natural que existe 
entre as ~ssoas naturais e entre as pessoas jurídi~s - ; 
na mesma medida em que postulamos uma democraaa plena 
que funcione em um estado democrático de direito, estamos, 
naturalmente fortalecendo as instituições, dentre as quais 
avulta a instit~ição do Poder Judiciário. Gostaria de chamar 
a atenção, também, para um editorial do Jornal do Brasil, 
de cerca de dez dias atrás, exatamente quando começaram 
essas pressões. Esse Jornal, de maneira perfeita, eloqüente, 
muito bonita, tecia considerações sobre o papel do Supremo 
Tribunal Federal, ao longo da História Republicana e ao longo 
da História Brasileira. De forma que, com essas considera
ções, gostaria de cumprimentar V_. Ex•, como o fez o Senador 
Elcio Alvares, pela beleza do d1scurso, das reflexões, pela 
coragem de trazer essa questão a debate porque ela é, sem 
dúvida nenhuma, muito oportuna. 

O SR. BELW PARGA - Agradeço aos nobres Sena
dores Elcio Alvares e Odacir Soares pelos apartes de apoio. 

Reconforta-me e dá-me alento para prosseguir na minha 
oração verificar que o meu pensamento está sendo compreen
dido, sobretudo no que concerne -com? ~uito bem assinalou 
o nobre Senador Elcio Alvares - à distmção que há entre 
os dois julgamentos: o julgamento que exercemos aqui, a 
sentença que prolatamos contra o Presidente da República, 
um julgamento político feito em nome da Nação. Tem~s que 
aguardar agora, com a Nação, o julgamento sereno e 1sent?' 
do Supremo Tribunal Federal, à luz exclusivamente dos Códt· 
gos de Direito da nossa terra. 

Cabe lembrar uma citação da preferência de um meu 
conterrâneo, o ex-Ministro Carlos Madeirt magistrado inte
gérrimo e culto, um dos dois maranhenses a ter assento na 
Suprema Corte, nesta centúria. As pal~vras são d~ Ministro 
Thompson Flores, na homenagem a Aliomar Baleeno: 

"Pior que dar uma solução insatisfatória a um~ 
isolado é destruir o que Kant chamou a "fonte do D1re1-
to" - a confiança no Direito em geral e em seu caráter 
inviolável." 

Não se pode exigir do Supremo Tribunal que abandone 
as cautelas que a lei e sua própria condição de mais Alta 
Corte de Justiça do País impõem para atender ao açodamento 
de alguns, talvez alheios aos modos e métodos do Judiciário. 

O processo coritra o Sr. Fernando Collor tem curso nor
mal na Corte Suprema do País, sem elisão de suas formalidades 
e dos propósitos que o inspiraram. Nossa é a certeza de que, 
tal como tem sido desenvolvido, será em breve objeto de 
julgamento, com decisão proferida pelo equilibrio e alto saber 
de seus ilustres juízes. Para tanto, porém, é preciso confiar, 
antes de tudo, no devido processo legal, que não é o comum, 
mas o que está assentado no Regimento InternO da Corte. 

Não esqueçamos as lições da experiência e o conselho 
dos doutos, que nos mostram que em todo processo há a 
possibilidade de agir e de se defender, mediante a distribuição 
de meios, que colocam a acusação e a defesa em igualdade 
de posição perante o juiz. Daí, não raro, as delongas que 

decorrem de exigências ioafastáveis das partes, e da necessi
dade de atendê~las. 

Em todo esse procedimento, preservemos, primacialmen
te, a integridade do Supremo Tribunal, que está cumprindo, 
em sua inteireza, o seu Regimento Interno. A experiência 
dos seus juizes e a fidelidade de S. EX'S à missão de julgar 
são a maior garantia de que aqueles que se desviaram de 
seus deveres para com a Nação, por seus atos e omíssóes, 
e aqueles que se desmarginaram no exercício dos poderes 
que lhes foram conferidos pelo povo brasileiro serão severa
mente julgados. Mas não nos esqueçamos de que muitos são 
os atos processuais que ainda serão praticados, muitas serão 
as delongas, para que a Corte chegue ao julgamento da ação 
penal. O importante é que o processo tenha o curso regimen
tal, de modo a chegar à decisão que a Nação espera para 
expurgar da vida pública quantos a enodoaram. 

Trava-se, assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma ver
dadeira batalha judicial, que se desenrola de acordo com as 
normas do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Não se trata de um julgamento comum, mas de processo 
que, atendendo à condição das partes, como bem assinalou 
aqui o nobre Senador Elcio Alvares, tem andamento ponti
lhado de incidentes e delongas, até que se alcance o Plenário 
do Tribunal, em uma ou mais sessões. Até lá não há por 
que exigir decisão definitiva, pois devemos ter em coota não 
só a condição dos réus, mas a complexidade e a gravidade 
dos fatos. 

O Sr. JooaJibat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. BELLO PARGA- Ouço V. EX' com prazer. 

O S... Josapbat Marlnbo- Nobre Senador, mesmo pon
do-se à parte o caso do ex-Presidente Fernando Collor de 
Mello, o discurso de V. E~ assume grande relevo, porque 
o que está em foco, na verdade, é um procedimento perma
nente do Supremo Tribunal Federal. O discurso de V. EX' 
nos leva à observação de que não devemos pedir ao Supremo, 
hoje, procedimento diverso daquele que a sociedade lhe exigiu 
nos momentos de suspensão- das garantias constitucionais. 
Aquela Corte foi, exatamente, Dessas horas, o órgão de garan
tia dos cidadãos.!._Todos-virpos o que ocorreu em 1964. O 
Supremo Tribunal Federal concedeu babeM corpus a Miguel 
Arraes~ concedeu habeas corpus ao Governador de Goiás; 
o Supremo mudou a decisão das cortes militares para suprimir 
a condenação imposta a Caio Prado Júnior, um notório comu
nista. E ouvi, Da Suprema Corte, para minha satisfação um 
Ministro baiano, como o Sr. Aüomar Baleeiro, absolve; um 
Professor de Economia, afirmando: "ensinar a economia mar
xista não-é crime.,. Esses e outros fatos indicam que o Supremo 
Tribunal Federal, se em um ou em outro momento também 
cometeu equívocos, tem uma larga folha de serviço em seu 
favor e em defesa dos direitos do cidadão brasileiro. O discurso 
de V. EX' faz com que todos nos juntemos às suas palavras 
para desejar exatamente que, como em outros momentos, 
o Supremo cumpra, também agora, com serenidade, sua alta 
missão. 

O SR. BEL LO P ARGA- Nobre Senador Josaphat Mari
nho, sou muito grato pelo seu aparte, que robustece o quanto 
vinha aqui expendendo, também pelo fato de que provém 
de um jurista e professor de Direito dos mais renomados 
de nosso País. Fico sensibilizado. Seria falta de modéstia se 
não me sentisse lisonjeado com o que V. Ex• acabou de dizer. 



3172 Quana-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1993 

Sr. Presidente, prossigo, dizendo que a advertência do 
prestigioso jornal é procedente. O que a Nação espera é que 
o Supremo Tribunal Federal possa julgar com a segurança 
e a serenidade de sempre, à luz do saber de seus Juizes, 
a ação penal que o Ministério Público intentou contra os mem
bros do Governo deposto, recuperando a dignidade da vida 
pública do País. 

Faça-se justiça, preservando-se a serenidade dos Juízes 
e a majestade do mais alto Tribunal do País. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvàlho - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. BELW PARGA- Ouço V. Ex• com prazer. 
O Sr. Cid Sabóla de Carvàlho - Estamos ouvíndo i:om 

muito prazer a fala de V. EX', nesta tarde, aqui no Senado 
Federal .. Além da justeza dos princípios aqui estendidos, há 
de se ressaltar a provocação que V. Ex• consegue fazer a 
outros Senadores que, assim, passaram também a intervir, 
dando suas luzes às luzes de V. Ext Quero dizer que o papel 
do Supremo Tribunal Federal avulta exatamente num mo
mento como este. Muitas vezes, a população fica sem entender 
o papel reservado ao Supremo. Quando acontecem fatos ex
traordinários, inequivocamente importantes, avulta o Supre
mo Tribunal Federal no cenário nacional, exatamente capaz 
de ser a decisão mais justa e adequada nascida naquele Cole
giada. Por ali têm passado pessoas extraordinárias, grandes 
culturas, grandes formações jurídicas, mas, acima de tudo, 
pessoas serenas, pois o que mais se exige do Supremo Tribunal 
Federal é exatamente a serenidade. Não há um bom Poder 
Judiciário que não seja sereno. Não há uma boa decisáo que 
não se baseie exatamente na serenidade. No caso do ex-Presi
dente Fernando CoUor de MeUo, não há negar que S. EX' 
teve um julgamento, aqui no Senado Federal, sob uma visão 
política, sob a ética política. Não descemos aqui às minu
dências jurídicas, porque essas, tanto nos aspectos cíVeis, Como 
nos criminais, cabem, nesse caso exclusivamente, ao Senado 
Federal. Aqui, era o processo de lmpeKhment; no Supremo 
Tribunal Federal, uma ação penal, a reparação cível, ou o 
que mais possa acontecer, dentro dos princípios -como_bem 
acentuou V. EX' -dos códigos brasileiros. No caso presente, 
acredito que está em jogo o Código Penal, basicamente o 
Código Penal via Código de Processo Penal, que noneia a 
ação penal no Direito brasileiro. Mas não havemos de esque
cer os aspectos do Direito Civil, notadamente no que concerne 
à responsabilidade civil, penal e administrativa -esse aspecto 
também é imponante -e há de chegar ao Supremo Tribunal 
Federal para exame, vía Código de Processo Civíl. Tal foi 
a complexidade que se gerou com a atividade do chamado 
Governo Collor que, boje, na apuração dos fatos, é preciso 
um grande instrumental do Direito brasileiro - ora o Direito 
Privado, ora o Direito Público, mas de qualquer maneira o 
Direito brasileiro. Vale a pena, nesta hora7 ficarmos bem 
atentos aos critérios atioentes às responsabilidades - respon
sabilidades penais, responsabilidades administratiVas, a pró
pria responsabilidade civíl, tudo em jogo dentro da comple
xidade enorme de um número incalculável de atos, que extra
polaram o Poder Público e foram atingir os Fundos de Pensáo, 
entidades de Direito Privado; atos que atingiram a Petrobras, 
uma empresa pública,.dentro daquele princípio, tão mal inspi
rado no direito frall~s. que levou o Brasil à criação de empre
sas e mais empresas públicas, nas quais o Estado se transveste 
da condição de pessoa privada, mas opera sempre com as 
garantias do próprio Estado. Foram atos irregulares praticados 

no Ministério da Previdência, como pude pessoalmente verifi· 
car ao participar de mais de uma comissão de inquérito. De 
uma delas fui o Relator e observei como a responsabilidade 
administrativa também foi aSsumida em face dos ilícitos prati
cados, durante o Governo, no setor ministerial. V. Ex~ tem 
toda a razão, pelas condições especiais do caso, em ~ace do 
fato de o principal implicado ser o ex-Presidente da República 
Fernando Collor de Mello, quando raciocina que o Supremo 
Tribunal Federal é o local exato onde há de se. fazer justiça. 
E quando se diz justiça, presume-se serenidade. O Poder 
Judiciário só decide bem quando o faz com absoluta convícção 
de de estar fazendo justiça. O Processo brasileiro é sábio; 
a ciência processual brasileira, quer seja no âmbito dvel, quer 
seja no âmbito criminal. é muito evoluída. O Processo brasi
leiro vai num momento extraordinariamente impOrtante, se 
comparado com legislação idêntica de outros povos. Dessa 
maneira, será possível. sim, que se cumpra essa expectativa 
de V. Er, não apenas à luz do regimento interno do Supremo 
Tribunal Federal, mas também, e acima de tudo, à luz dos 
códigos brasileiros. Estes foram tão bem inspirados em certas 
horas que o Código Comercial vem de meados do século 
passado; o Código Civil foi elaborado antes de completarmos 
a segunda década do presente século; com relação ao Código 
Penal, que já dura algum tempo, já tentaram substituí-lo, 
mas não foi possível; o Código de Processo Civil é jovem; 
o de Processo Penal, medianamente jovem. Esse cOntexto 
de várias gerações de juristas que contribuli'am para o monu
mento jurídico brasileiro é sábio. E garanto a V. EX' que 
o Supremo Tribunal Federal gozará de todo instrumental para 
alcançar a santa expectativa de V. EX' esta tarde aqui no 
Senado Federal. Parabéns a V. EX' pelo discurso que pronun
cia, pelo sentido de justiça e pela própria serenidade que 
V. EX' demonstra quando clama por serenidade também. Mui
to obrigado. 

O SR. BELLO PARGA -Quem agradece o apane sou 
eu, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, mesmo porque 
a substanciosa intervenção de V. EX'? recheada de argumentos 
jurídicos da mais absoluta c1areza, auxilia a minha linha de 
pensamento e dá um fecho de ouro às minhas desvalidas pala
vras. 

Mas eu não gostaria de encerrar sem dizer que este meu 
pronunciamento talvez valha menos pelo que eu disse aqui 
e muito mais pelos apartes dos meus nobres Pares, Senadores 
Elcio Alvares, Odacir Soares, Josaphat Marinho e Cid Sab6ia 
de Carvalho. Os nobres Senadores víeram em defesa da minha 
tese e em encarecimento do pensamento de que precisamos 
ir à Justiça; justiça esta que só poderenias obter .iunto ao 
Supremo Tribunal Federal. 

Encerro, portanto, Sr. Presidente, transcrevendo a parte 
final daquele primo editorial do Jonllll do 11..-: 

"O Supremo não pode e não deve se~ acuado-<\e 
maneira irresponsável por organizaçóes da sociedade 
civil. Estas já cumpriram seu dever. Resta agora agoar
dar: a Cone maior cumprirá o dela. E o fará na impar
cialidade, serenidade e dignidade que a caracterizain. 
Os ministros estio conscientes de que a morosidade. 
aproveita a quem descumpre a lei, não a quem tent 
direitos. Mas tamlx!m sabem que a preservação dos 
direitos dos denunciados é um pressuposto essencial 
do estado de direito." 

E~a o que tinha a llizer, Sr. ~denle •. 
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Durante o discurso do Sr. Bel/o Parga, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, /' 
V ice-Presithnte. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrip•tes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Amir Laudo. (, ausa.) 

S. Ext não se encontra em plenário neste momento. 

O Sr. Jooé FllgiiÇa- Peço a palavra para uma breve 
COmunicação. 

O SR. PRESIDENTE{Chagas Rodrigues)- Tem V. 
Ex• a palavra, na forma regimental. 

OSR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para uma comuni
cação. Sem revisão do orador.) -Sr. Prçsiclente _, Srs. Senado
res, gostaria de trazer ao conhecimento da Casa o editorial 
de hoje do jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul. O título 
é "A indispensávéllei dos partidos". Esse jornal, que se tem 
caracterizado por posicionar-se numa linha francamente favo
rável à democratização e à modernização das nossas institui
ções políticas, faz aqui um veemente apelo para que o Senado 
aprove a nova lei orgânica dos p~dos, considerando esta 
lei um dos instrumentos indispensáveis, inadiáveis, para o 
aperfeiçoamento do processo democrático no Brasil. 

Peço a V. Ext que autorize a transcriçâo do texto do 
editorial, não sem antes ler a passagem que faz um apelo 
ao Senado para que vote imediatamente a Lei da Refonna 
da Legislação Partidária. Diz o jornal: 

"E nem será pela proliferação de siglas gue se 
terá maior coerência na vida pública do Brasil. É indis
pensável que o Senado perceba que tem de fazer a 
sua parte para que a opinião pública, por respeitar 
sólidos partidos políticos, passe a se interessar em inte· 
grá-los e participar mais ativarnent~ da atividade polí
tica da Nação." 

Na crítica à·atual estrutura partidária brasileira, lê-se: 

"Na Câmara, pela falta de uma maioria parlamen
tar, os entendimentos multipartidáriOs cOm Ireqüência 
São extremamente difíceis, e as negociações com o Exe
cutivo não raro descambam para a dolorosa versão 
da prece de São Francisco, de que é dando que se 
recebe." 

Com essa crítica e com esse apelo, o jornal Zero Hon 
manifesta-se favorável à votação imediata daqwlo que chama 
"A indispensável lei dos partidos." 

Reitero a minha solicitação de que V. Ex+ autorize a 
transcrição nos Anais desse importaote editorial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO~ .Qf/E SE /IEI!ERE O" SR. JO
SÉ FOGAÇA EM SEU DISCURSO: 

21en Rara- 13-4-93 

OPNIÃO 

A INDISPENSÁVEL LEI DOS PARTIDOS 

Enquanto a sociedade mostra claramente à classe política 
entender que os problemas brasileiros não se resolverão pela 
mudança. do '!'!<:ma ou da forin~ ~ govenió, taoto que todas 
as pesqwsas indicam que a mawna dos eleitores é a favor 

da manutenção do presidencialiSmo e da república, dormita 
pelas gavetas do Senado o projeto de lei que reforma a legisla
ção partidária. Já aprovada pela Câmara Federal em fins do 
ano passado, a legislação não tem a abrangência e profun

-d~dade que seria desejável, mas estabelece, entre outros dispo
sitivos, um tnínimo de 5% dos votos nas eleições majoritárias 
para a câmara a fim de que uma agremiação política tenha 
condições de funcionamento e seja beneficiada tanto com es
paços gratuitos em campanhas eleitorais eletrônicas, como 
com recursos do_ Fundo Partidário. 

Embora, com segurança, o tema ainda dependa de muitos 
debates, a legislação seria mais rígida para a mudança de 
partido vinculando um mandato eletivo à agremiação, tenden
do assim a tennioar com a facilidade com que muitos de 
nossos homens públicos trocam de sigla partidária. Também 
estabelece em um ano antes da convenção o prazo de filiação 
para aqueles que queiram disputar um cargo eletivo. E como 
as convenções para o pleito de 94 deverão ser realizadas até 
30 de junho do ano que vem, para que esse princípio seja 
acatado- o Senado dispõe de dois meses, aproximadamente, 
para examinar e votar o projeto emperrado, 

É notório, no entanto, que o anteprojeto conte com a 
oposição feroz de alguns segD>8BIOS da política brasileira por
que ele tende a dar fim e sem deixar saudades, em vários 
desses pequenos partidos que pululam neste país, alguns deles 
com não outro propósito_ de se transformarem em legendas 
de aluguel às vésperas de qualquer pleito, evidentemente. 

Outros, ainda, chegam a possuir princípios ideológicos 
ou pragmáticos, mas que são incapazes de atrair maior número 
de filiados. É o caso por exemplo, do PPS do líder do governo 
na Câmara Federal, deputado Ro~erto Freire, que, mesmo 
sob nova denominação, depois que o fim da UniãO Sovi6tica 
pulverizou os Partidos Comunistas, continua a mesma e aca
nhada agremiação dos tempos do PCB. 

Com 18 partidos com baocadas no Congresso, 17 outros 
reconhecidos e cinco tentando registro no Tribunal Supe_rior 
Eleitoral, essa orgia partidária ein nada tem colaborado para 
aprimorar o sistema representativo brasileiro. Ao contrário. 
Na Câmara, pela falta de uma maioria parlamentar, os enten
dimentos multipartidários com frenqüancia são extremamente 
difíceis e as negociações com o Executivo não raro de-".,cambam 
para a dolorosa versão da prece de São Fraocisco, de que 
é dando que se recebe. 

Ainda assim, o país esbi em vias de ver o surgimento 
de outra agremiação política, um anacrónico Partido Socialista 
~ '!rabalhadores Unificados que, reunindo &fllpos radicl!is 
elimm~os do PT, pretende ser um partido revolucionário, 
de oposlção contumaz a qualquer projeto neoliberal. E seus 
mentores j.á propil&Dam pelo voto nulo no plebiscito deste 
mes, por entGbder que ele é um "cheque em branco" ao 
0>n~so. Dc%~ormados, ou melhor, deformados por uma 
tdeolog1a se<;túia, seus organizadores paRCCm temer justa
mente. a nova legislação partidária. Pelos disparates que já 
anunaaram, sem dúvida a lei dos partidos csU fl!1eudo abso
luta falta para a modernização política nacional. É indispln
sável coi~ir abusos porque os e=ssos nunca fi2leram parte 
de ~m ststema dem~. E nem aeni pela prn!ifemção 
t;k siglaa que se teni m110r cocranc:ia na vida pública do Brasil. 
E indispensável que o Senado perceba que tem de h!= ...,. 
par!~ para que a opU;úAo pdbli<:a, por re!peitllr sólidos partidos 
~líticos, paaae a se mteressar em integ<j·loo c participar iilllio 
allvamente da atividade política da naçio. 
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Despenlfclo estratoor&loo 

Reportagem exclusiva publicada domingo por Zero Hora 
revela um estratosférico descritério do governo federal na 
eleição das grandes prioridades nacionai!!o. O adjetivo é- ade
quado. A cada 24 horas rondam sete vezes sobre nossas cabe
ças um bilhão de dólares literalmente jogados para o espaço: 
trata-se do SCD1·, o primeiro satélite artificial com tecnologia 
nacional e que agora se revela uma monumental inutilidade. 
O engenho foi lançado em fevereiro para a coleta de dados 
ambientais, hidrológicos, meteorológicos e de controle da po
luição, e no mesmo momento setenciado à ineficácia. Ocorre 
que as duas mil plataformas que deveriam ter sido construídas 
no país, para a emissão e recuperação de informações, simples
mente não saíram do papel. Escassas 30 foram concluídas, 
com o que o projeto se limita a beneficiar três cientistas do 
INPE, empenhados em estudos sem aplicação imediata direta, 
e a Fundaçâo Cearense de Hidrologia e Meteorologia. É como 
se se erguesse uma usina do porte de Itaipu para iluminar 
um vilarejo, oo se construíssem instalações para ônibus espa
ci....il a que somente tivessem aceso planadores ou ultraleves. 

O gigantesco equíVOCo não tem consertó-e-o satélite conti
nuará, por três anos em sua órbita, provavelmente com uma 
performance impecável, mas su~rflua. Esqueceram-se os pla
nejadores do essencial: clientes aqui embaixo interessados 
nas informações obtidas lá em cima. Sucede que todas elas 
podem ser repassadas por satélites norte·am.ericanos, a exem
plo do TirosN, que opera com 50 Plataformas em toda a 
América Latina. O onerosíssimo paradoxo tem uma expli· 
caçáo ao nível do solo. O mercado potencial, notadamente 
órgãos governamentais, foi abandonado à. míngua de verbas. 
A isso se acresceu a desastrosa reforma administrativa patroci
nada pelo senhor Fernando Collor, aquela mesma que mandou 
para casa 50 mil funcionários que os contribuintes continuaram 
pagando reügiosamente. Criou-se em 1986 a Comissão Nacio· 
na! de Meteorologia (Coname) com a finalidade de articular 
os diversos usuários do setor público e distribuir territorial· 
mente as plataformas imprescindíveis ao programa. Com uma 
penada, o ex-presidente extinguiu-a, Ieva.Ddo à beira da falên
cia o sistema nacional de meteorologia. 

Evidente que a construção de satéliter e de veículos lança· 
dores deve merecer primazia nas preocupações goveritam.en
tais. O desenvolvimento tecnológico deste país há de ter obri· 
gatoriamente escalas espaciais, tanto por motivos estratégicos 
como científicos# Urge por isso mesmo a inStituição de uma 
agencia específica sob comando ávil, única forma de incorpo
rarmos avanços de outras nações nesse campo. O que não 
pode ser admitido, num país que clama por recursos para 
educaçio, sadde, saneamento, segurança,~ jogar para os ares 
um bilhão de dólares, por inconcebível falta de planejamento, 
pondo em órbita uma vocação ao desperdfcio que já causa 
demasiados estragos em terra firme. 

Menos poder para tributar 

Quanto menos desenvolvido um país, menor ·deve ser 
a interferência governamental na economia. Esta lição ele
mentar de desenvolvimento, que nos chega pela visão lúcida 
do norte-americano James M. Buchanan, Prêmio Nobel de 
Economia de 1986 e palestrante de hoje do VI Fórum da 
Liberdade, que o Instituto de Estudos·Empresariaís promove 
em Porto Alegre, merece uma reflexão ampla por parte das 
elites políticas e empresariais brasileiras. Autor de .16 livros 
sobre o tema, o professor da Goerge Mason University, do 

Estado de Virgínia, tem idéias a respeito do papel do Estado 
que merecem ser debatidas nesta antevéspera da reforma cons
titucional. 

Uma de suas propostas mais instigante refere-se à limita
ção do poder de tributar, que ganha significado ainda maior 
neste momento em que o Congresso Nacional regulamenta 
o Imposto ProvisóriO Sobre Movimento Financeiro, um tributo 
criado especialmente para resolver os problemas de caixa do 
governo. Na opinião do professor Buchanan, todos os impos
tos devem ser previstos na ConstitUIÇáó, de modo que os 
contribuintes saibam antecipadamente que não serão sur
preendidos por alterações nas regras do jogo tributário. A 
adoção de tal princípio certamente eVitaria situações siiriea
listas como a do Brasil, que tem quase seis dezenas de tributos, 
impostos e taxas, e não consegue arrecadar o suficiente para 
custear os gastos públicos. 

Sugere mais o visitante: evitar a emissão indiscriminada 
de dinheiro para cobrir dívidas do Estado, combate aos mono· 
pólios e oligopólios, abertura ampla do mercado, concorrência 
até mesmo para as empresas públicas e fortalecimento da 
moeda nacional. 

Emboi-a algumas propostas do economista norte-ameri
cano até possam ser questionáveis, co-mo a de que um governo 
não tem a obrigação de pagar a divida externa herdada, suas 
idéiás certamente trarão uma grande contribuição para o deba
te nacional sobre o papel que o poder público deve assumir 
ilesta nova democracia que os brasíleiros começam a construir 
em cima dos escombros de um estado excessivamente inter
vencioo.\sta .e extremamente suscel;ív~l. 3 corrupç_ão. · 

O SR: PRESIDENTE {Chagas Rodrigues) - O pedido 
~ transcnção será atend1do na forma regimental. O doeu· 
mentoserá considerado como üdo pelo nobre.Senador. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 
(Pausa.) 

S. Ex• não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao Sr. Senador Nabor Júnior. (Pausa) 
S. EX' não está presente. 
Concedo a palavra ao Sr. Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL -SE. Pro· 
nun~ia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
~eS!dente, S~. Senadores Fomos obrigados a deixar o plená· 
no por alguns mstantes para participar da apreciação do pare
cer da Comissão Mista sobre a Medida Provisória n• 315/93. 
Daí por que chegamos no momento exato em que V. EX' 
nos convoca à tribuna. 

. Sr. Presidente, Srs. Senadores, no decorrer da minha 
vt~a parlament~, uma pJ::eocupaçáo que sempre se destacou 
fo1 ~ problemática da saúde no Brasil, levando·me a ocupar 
a trtbuf!-a desde a Câmara doS Deputados, onde pennaneci 
dezessets anos, ao Senado da República, onde estou adentrado 
no sexto ano. 

Tenho assistido às coisas mais sérias e às mais estapa
!úrdias naquele Ministério, órgão que cuida da saúde pública 
no Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se eu ·começasse agora 
a compor ~m pronunciamento sem que ele estivesse alinha
vado~ ~to, tenho certeza de que ele sairia bem carregado 
nas tmtas, porque o ~,!:i!~.ri.P6t'a Saúde de hoje, como o 
de antanho, nunca fói realmente uma parte de governo e 
do governo que voltasse suas preocupações para a mais impor .. 
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tante parcela de uma nação, que é exatamente o seu povo, 
a sua saúde, a sua higidez. 

Sr. Presidente, acabo de regressar do meu Estado, onde 
assisti, Sábado passado, a duas crianças morrerem de fome. 
Li nos jornais de hoje, na seção .. F:rase do Dia", __ que uma 
senhora disse: "Esses dois bichinhos, toda hOra,- estão Cairido 
dentro de casa". Os_ dois bichinhos estão caindo dentro de 
casa, toda hora, de fome. Junte-se ã isso, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, as doenças eridêmicas, a meningite que ainda 
grassa. Também, coincidentemente, tive oporturiidade de Sa
ber de dois falecimentr-" ocorridos num -hõSpital de referê-ncia;. 
porque a Secretaria dt: Saúde do Estado não dispunha de 
medicamentos de terceira linha que poderiam ter salvo aquelas 
crianças, já que elas não reagiam àquela rotina medicamentosa 
que se faz no dia~awdia, nessas moléstias-infecto~contagiOSãs. 

Sr. Presidente, seria um contar de fatos entristecedor 
que poderia até,--neste emaranhado, náo concluir com uma 
proposta, haja vista qUe, rieSte BraSil de tantas propostas, 
pudéssemos repetir algumas delas sem um sentido ou uma 
dimensão maior para que este pronunciam·enio, nesta tarde, 
tivesse alguma valia. 

Sr. Presidente, passo _a ler um texto que tive o cuidado 
de alinhavar para expor;-de uma maneira concisa, prática, 
as minhas preocupações com a saúde pública no Brasil, com 
o dever constitucional que tem o Governo de prestar assistên
cia às populações brasileiras e mostrar-lhes um pouco do caos 
administrativo-que ocorre com a saúde do Brasil. 

A atual Constituição brasileira previu, na seção ·referente 
à saúde, a implantação do Sistema Unico de_ Saúde. Do ponto 
de vis~ legal, caminhamos no sentido da regulamentação do 
texto constitucional por meiO das Leis n9 8.080, de 1990, e 
8.142, de 1990. · · ·· · 

Infelizmente, do ponto de vista prático, não caminhámos 
o -suficiente para cofereeer à população ações em serviço de 
saúde compatíveis com a:s sUas necessidades. 

Seria ã descontinuidade administrativa no Ministério da 
Saúde importante para esse insucesso? Esta é uma pergunta 
que me faço a todo instante, porque se trata do Ministério 
das descontinuidades, das falsas inovações e das soluções dra
máticas, haja vista as recentes decisões de se_ taxar os preços 
dos remédios, punir os labo-ratórios e publicar nomes de femé· 
dios. Essas decisões são interessantes, mas, por exemplo, 
quanto a determinados produtos que tém o nome fantasia 
para facilitar o seu entendimento, eu gostaria de ver um cida
dão comum chegar a uma farmácia e, aó -pedir o remédio 
desejado, citar seu nome científico. _ _ , 

Ora, com essas ações, sente·se que o Ministério está tão 
perdido que está ocupando a mídia, quando deveria estar 
preenchendo os espaços voltados para a solução dos problemas 
da saúde. 

E pergunto·me se essa descontinuidade seria realmente 
a causa do problema. Digo que -é possível. De.19li5. à 1992, 
o Ministério ieVe sete ministroS, um, em média, por aità. 
Aliás, essa tem sido a história daquele Ministério,. Poucos_ 
ministros completaram um período de governo. E, não por 
mera coincidência, foram épocas muito produtivas, como as 
de Paulo de Almeida Machado e Raymundo Britto. Quem 
não se lembra de Paulo de Almeida Machado no combate 
diutumo, ele próprio, de manga de camisa, nas ruas do Brasil 
inteiro, vacinando contra a meningite~ fazendo saneamento 
básico, esgoto sanitário, fossas--e reduzindo a uma parcela 
ínfima o coeficiente de- irifeStações esquistossomóticas no Bra· 
sil. 

Desafortunadamente, Sr. Presidente, a mudança tão fre
qüente de ministros tem sido uma tônica em nosso País. E 
a cada mudança corresponde, em geral, um reinício que não 
chega ao fim, pois nova mudança chega antes. É a total irres
ponsabilidade que se concretiza na descontinuidade adminis
trativa. Pecado que não é tão-somente do Ministério da Saúde, 
mas é a ele que me vou ater nesta tarde e neste instante. 

Mas não me parece, Sr. Presidente, que seja este o único 
fator que tem contribuído para uma piora na oferta de serviços 
de saúde, particularmente nos últimos anos. 

Será que tem sido benéfica a dita integração entre a medi
cina curativa e a medicina- preventiva, isto é , a integração
do Inamps ao Ministério da Saúde? 

Ora, a nível de Estados, a "inampização" das Secretarias 
de Saúde, os assuntos relativos ao atendimento ambulatorial 
e hospitalar têm consumido tempo e recursos em detrime_nto 
das ações preventivas. 

Tempo houve, Sr. Presidente, no início da .. inafnpiza
ção". em que um governador do meu Estado dizia-me que 
iria terminar com uma única Secretaria de Estado, que é a 
de Saúde, porque~ oferecendo aos seus funcionários uma grati
ficação especial, ele receberia solicitação de todos os funcio
nários do Estado para serem transferidos para a Secretaria 
de Saúde~ Felizmente, a situação não foi para frente e alguns 
desses funcionários já voltaram a seus órgãos de origem e 
a máquina estatal pôde continuar funcionando. 

Ora, a nível de Estados, a "'inampização" das Secretarias 
de Saúde, repito, os assuntos relativos ao atendimento ambu
latorial e hospitalar têm consumido tempo e recursos, em 
detrimento de ações preventivas: O volume de recursos para 
aSSistência" médica de natureza curativa é muitas vezes maior 
do qu~ para a medicina preventiV~. 

Sobre isso, posso prestar um depoimento muito interes
sante: tempo houve, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em que 

· utri médico era um artesão, um artista, um homem que desen
volvia os seu$ sentidos - ti1_1h~ uma v!sá_S' acurada para perce
ber e ver o que precisaVa; um olfato que o ijudava a diagnos
ticar; uma aUdição capaz de perceber um munnúrio vesicular, 
um sopro anfórico ou algo desse tipo numa cavidade pulmonar. 
e dar um diagnóstico na tuberculose, no câncer, na pneumo
nia; e as mãos ágeis parà ápalpar uma aorta aumentada ou 
um útero fibromatoso, diferenciando-o de um cist9 de ovário. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos na época 
d~ cibernética, da multimídia, em: que médico nenhum sabe 
examinar mais tlinguém-~ e;se sabe, também não tem tempo, 
pClas exigências que São feitas a ele para que atenda grande 
quantidade de pessoas em detrimentQ __ da quali4ade. O q_u~ 
ocorre, por exemplo: um paciente tem uma crise epilética 
-está usando remédio anticonvulsivante -, faz o electroen
cefalograma e o resultado dá normal. Então, pede-se uma 
tomografia computadorizada, que custa, hoje, a preços mé
dios, seis_ milhões de cruzeiros. E esse exame náo revela nada, 
porque é resultado de um --procesSo de condução elétrica e 
não necessariamente um processo de lesão anatómica e, quase 
sempre, dá normal. 

O colega diz que ainda existe um outro recurso: ·a resso
nância magnética, que custa vinte milhões de cruzeiros. E 
caso o cidadão estivesse na mão de um médico de família, 
de um clínico raZoável, que quisesse fazer medicina mesmo? 
com o velho Gatdenal 0,10, estaria resolvendo todas essas 
coisas. E, no entanto, -para chegar a esse ponto, gastou, só 
nesses dois exames, vinte e seis milhões de cruzeiros. 
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É evidente, Sr. Presidente, Srs. Sen3:dores!_ que este tipo 
de medicina na.o se coaduna com a medicina de um país do 
Terceiro Mundo e com o programa de um Ministério de Saúde 
do Brasil. 

O volume de recursos para assistência médica de natureza 
curativa é mUitas vezes ritaior áõ que O da medicina prev.en~iva. 
A premência do atendimento médico curativo sempte preva
lece sobre as ações de prevenção, postergando-as. Não conse
guimos evitar a reintrodução do dengue, com toda a resso
nância magnética, com toda a tomografia computadorizada, 
com todas as outras técnicas sofistiCadas que a medicina hoje 
oferece -o dengue ocupou o Brasil, matou no Rio de Janeiro; 
a febre amarela, se não houver cuidado, volta; a malária está 
aí e não foi controlada - porque o Brasil não conseguiu 
ainda atuar preventivamente para evitar a reintrodução desses 
vírus e bactérias nos fatores de risco para essas doenças, ou 
seja. reduzir a densidade do mosquito yetor do dengue -
o que fez Oswaldo Cruz no tempo em que não existia nada 
disso -- e garantir o saneamento básico à maioria da popu~ 
lação. 

Se uma integração losse realmente benéfica. seria aquela 
que associasse o saneamento ao Ministério da Saúde, às ações 
preventivas. Infelizmente, o Ministério do Bem-Estar Social 
é hoje o- órgão que cuida do saneamento básico;sem -relação 
com -o Sistema Unico de Saúde. 

Não vai aqui uma crítica 30 Ministério do Bem-Estar
Social, mas apenas uma citação para mostrar que mudamos 
pouco. Em 1971, foi montada aqui, no Senado, uma Comissão 
Coordenadora de Estudos do Nordeste, comandada pelo ilus~ 
tre cearense. Valdemar Alcântara e composta por Virgílio 
Távora, Nunes Freire - que foi governador do Estado de 
V. Ex•, Sr. Presidente-, Marco Maciel e este orador que 
lhes fala, para cuidar de problemas específicos. 

A mim coube saneamento básico e saúde púbüca. E, 
para minha surpresa, quando fui levantar os dados a respeito 
do tema, precisei me utilizar da ETENE, um órgão técnico 
do Banco do Nordeste, porque só este órgão ·tinha estudos 
epidemiológicos sobre determinados temas que deveriam exis
tir no Ministério da Saúde. 

Naquele tempo, o Ministério do Interior fazia saneamen~ 
to básico; o DNOS fazia saneamento básico; o Ministério 
da Saúde fazia saneamento básico; o SESP fazia sanCaniento 
básico. Havia uma concorrência de açóes para obtenção do 
mesmo objetivo, num3 dispersão incríVel. - - ~- -

Daí pOr que -ilãõ funcionou, nãO houve uma coordenação 
no sentido de~ pelo menos, nas cidades de grande e médio 
porte, instalarem~se, naquele período, o saneamento básico, 
já que começava um fluxo migratório muito-grande na zo-na 
ruraL 

O que vimos então? Seca no Nordeste, desemprego- no 
campo e no Sul, migração e densidade muito alta para as 
cidades. Vinham os migrantes e ocupavam, aumu mllitari, 
a região e, imediatamente, aparecia um líder e dizia: uEstamos 
morrendo porque não temos água, luz e esgotos sanitários." 
E esses órgãos todos, capitaneados por ninguém, cada qual 
de per si, ficavam a tentar montar saneamento básico- em 
áreas previamente ocupadas e não preparadas- para Se- tõlna~ 
rem núcleos habitacionais. Isso ainda ococre no Brasil. 

Ora~ Sr. Presidente, o que quero dizer é que deverá caber 
tão-somente ao Ministério da Saúde as açóes de medicina 
preventiva nas quais se incluem, com um potencial maior, 
as açôes de esgotamento sanitário, saneamento básico e vaci~ 
nação. 

Ironicamente, Sr. Presidente, o inciso II do art. 198 da 
Constituição Federal prevê prioridad,e para as atividades pre
ventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Como pode 
ser viabilizado esse preceito? A prioridade traduz-se em maior 
volume de recursos a ela destinados. Porém, sempre foi dife
rerite: gasta:~se muito mais em aSsistência médica. 

É doloroso ver-se isto: um homem como Adib Jatene, 
que representa uma glória para a medicina do Brasil e do 
mundo. assumir o Ministério da Saúde e andar de ceca em 
meca tentando convencer empresários, GoVerno e Ministro 
da Fazenda a liberarem verbas, não para ações preventivas 
de saúde, mas para pagamento dos hospitais privados que 
pi'estavani Serviço ao Inamps e ao Ministério da Saúde. É 
um verdadeiro contra-senso um Ministro tornar~se proC-urador 
dos h!lspitais privados. 

Certa vez, conversava com Gentile. que já faleceu, numa 
reuniãO de diretores de hospitais, e ele dizia~me: "Fico tão 
emocionado com reuniões desse tipo~ porque assisto donos 
de hospitais priVados lamentarem-se profundamente pelas diá
rias recebidas da Previdência Social, pelo atraso nas contas 
~ pelas glosas recebidas, que fico a pensar que se, um dia. 
fosse me dado ser Presidente da República, certamente convi
daria um dono de hospital privado para ser meu Ministro 
da Fazenda, porque ganhando pouco, tendo prejuízos, em 
tendo desatualização monetária a todo o instante do seu capi
t31, conseguem juntar vultosas riquezas; são ·todos eles proprie
tários de barcos, iate_s e apartamentos, aqui e no exterio-r-; 
além dos dólares naturais com que convertem os excessos 
de cruzeiros. 

É issn o que faz, hoje, o Ministro da Saúde- procurar 
manter em bom nível a sobrevivência dos hospitais privados 
- , esquecendo que o Ministério da Saúde de_ve ser voltado, 
única e exclusivamente, para as ações preventivas de saúde. 

O que sei é que a pequena, a fatia historicamente desti
nada às ações preventivas tem ficado cada yez menor com 
a Junção das ações curativas, justamente pela premência, com~ 
plexidade, exigência de equipamentos, procedimentos onero
sos e profissionais muito· bem treinados para aquelas ações. 
ou- seja, aquela questão que eu disse anteriormente, do cida~ 
dão que faz ab inltio uma despesa de 26 milhões para resolver 
um problema que ele resolveria, digamos, com 50 cruzeiros. 

O inciso IV do art. 200 ?a Constituição prevê como uma 
-das-atribuiç-Oes do Sistema Unico de Saúde participar da fOr~ 
mutação- da política e da execução das açóes de saneamento 
básiCO. Novamente, o que vemos é que, na prática, esse pre
ceito não é respeitado. O Saneaniénto básico-, incluindo abaste~ 
cimento de água de boa qualidade e destino adequado dos 
dejetos, é uma ação fundamental de saúde. Como exemplo, 
na recente epidemia de cólera no Peru, os bairros de Lima, 
onde há saneamento básico, foram ilhas de ausência da doen
ça. Aqui mesmo, no Brasíl, está pagando tributo à cólera 
apenas a população mais desprovida de saneamento, que vive 
em favelas, alagados e mocambos. A esquistossomose, ende
m.ia grave que afeta milhões de brasileiros, particulannente 
nordestinos, está diretamente relacionada ao contacto das pes
soas com coleçóes de águas contaminadas por fezes, com ovos 
de Schystos.wma, por falta de sanea ..,ento básico. 

Sr. Presidente, Srs. :.rm••·:ic'fe'lo, lustres brasileiros já Se 
manifestaram sob1 ~esses, piObtr..n:as d~ forma magistral. Paulo 
de Almeida Machado, meu amigo, aquele que tanto admireí;
recentemente falecido. defendia a separação entre o Miriis~ 
tério da Saúde e o Inamps, porque temia que essa integraÇão 
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redundasse em prejuízó das ações preventivas. Adib Jatene 
já- cifãvã e esCreVeu- u-rii artigo em jornal sobre a necessidade 
dos Ministérios da Saúde e da Doença - o MiniStériO- da 
Dóença, outra história - , mostrando que as ações curativas 
de abordagem das doenças eram de natureza diferentes daque
las da promoção da saúde, que incluem melhoria de renda, 
educação, saneamento, vacinação e coótrole de vetares. As 
ações curativas são apenas ãssistenciaiS~ eri(âinbito ambula
torial ou hospitalar. Pelas diferenÇas que- api"ese-ri.tãm, ações 
de prevenção e ações curativas devem ser geridas e adminis
tradas de modo diferente por órgãos diversos. 

De êxitos recenteS na ·saúde pública brasileira relacio~ 
nam-se as ações preventivas típicas do Ministério da Saúde 
- onde o Ministério teve a sua dimensão - -: erradicação 
1a poliomielite, redução drástica do sarampo, tétano e difteria, 
controle da malária fora da área amazónica, interrupção da 
transmissão da doença de Chagas em extensas áreas do territó~ 
rio nacional, entre outros, e a extinção da varíola. Não se 
pode deixar de garantir prioridades, e;xpressas em recursos 
significativos, para· esSas ações preventivas. Por outro lado, 
os atuais Secretários de Saúde e as autoridades do Ministério 
da Saúde vivem premidos pela necessidade de obter recursos 
para pagar os serviços médicos comprados pelo setor público, 
tendo de relegar a segundo plano as ações de prevenção. 
Nunca é demais repetir- aquele adágio popular: "é melhor 
prevenir do que rem~dia~"- do que curar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadore-s, a descentralização das 
ações de saúde, tanto as preventivas como as curativas, para 
os municípios, deve ser um processo gradual I! responsável. 
Não se pode entregar a alguém um fardo mais pesado do 
que pode suportar. Grande número de municípios brasileiros 
não está capacitado para a competência legal de gerir e execu~ 
tar açóes de saúde, além de não estar capacitado para financiar 
boa parte dos mesmos. 

Sábado passadO visitei uma cidade no interior do meu 
Estado, onde assistia duas crianÇas e uni casal morrerem de 
fome no mesmo dia, e tive oportunidade de examinar algumas 
pessoas. Fiquei surpreSo: não existe rilédico, nem posto médi~ 
co. A angústia da seca, da fome e dos débitos com o Banco 
do Brasil estão levando aquela população a se tornar, pratica
mente, totalmente hipertensa;pelas angústias que viVem e 
pela não assistência a que estão submetidos. 

É possível que os municípios deis Capitais ·dos estados 
e alguns outros de grande magnitude possam, apoiados por 
recursos da Seguridade Social, assumir de imediato a responsa
bilidade de ação direta dos assuntos de saúde nas áreas geográ
ficas de sua jurisdição. Porém, não éo-'Q.Ue acOntece com 
a grande maioria dos municípios brasileiros, onde nem Secreta-
rias ou departamentOs de saúde existem. · 

O nosso País apresenta diferenças ~egionaiS- tão acen· 
tuadas que se torna sempre muito difícil estabelecer uma dire· 
triz nacional aplicável em todos os seus recantos. Exístiu, 
até há poucos anos, um órgão no MinistériO da Saúde~ que 
talvez seja único no mundo. Atuava, _principalmente, ~n;t re
giões carentes, de difícil acesso, prestando ações de saúde 
e saneamento de alta credibilidade junto à populaçãO. 

Sempre tíve- oportunidade de dizer que esse órgão era, 
de fato, o MinistériO da Saúde do Brasil, o nosso Sesp, que 
depois se tomou FSESP - Fundação Serviços Esl'\'ciais de 
Saúde Pública. Digo extinta, Sr. Presidente, pois a criação 
da Fundação Nadonal de Saúde trouxe o desmantelaJllento 
dessa organização modelar de auxfiio às municipalidades ca-

rentes. Ela tinha uma peculiaridade muito interessante: pri
me_iro, fazia ·urp:a seleção de médicos; segundo, preparava 
Os médicos na Escola Nacional de Saúde Pública. Ela propi
ciaVa a:o médico um bom nivel; transformava-o em sanitarista; 
em um homem que entendia de endemias, de doenças da 
população-; Depois, levava~o para uma região qualquer do 
País e lhe pagava bem, exigindo exclusividade: o médico só 
trabalhava no Sesp. Mas ele tinha condições de viver com 
dignidade, porque ganhava bem, tinha ascensão na carreira 
e era Cõnstantem:e-nte reciclado. Então, pouco importava estar 
em Laranjeiras, Manacapuru, porque ele, no momento apra
zado e oportuno, não se arquivava ou se f0ss11izaVa 'Cóillo 
médico; ele ia e voltava; e se fosse bom, ele ia e ficava. 
E foi aSsim que o Sesp cresceu e selecionou o corpo de médicos 
dirigentes que fez daquela Fundação um dos órgãos mais sérios 
e eficientes deste País. É possível, Sr. Presidente, que as difi
culdades atuais de ordem administrativa e financeira por que 
passam essas atividades sejam decorrência da decisão de extin
gui-las, sem que haja manifestações contrárias. 

Entendo, Srs. Senadores, que a ação supletiva dos gover
nos estaduais e federal, de apoio aos municípios-, deve conti~ 
lUar existindo ·sob o amparo da lei. O que não for possível 
·r executadO pelos municípios, é preciso que os estados ou 

-o J-óveino Federal executem. 
O financiamento do Sistema Único de Saúde, Sr~ Presi~ 

dente, é um dos aspectos mais importantes do setor. O volume 
total de recursos destinados às ações de saúde ainda é insufi~ 
ciente. Além disso, gasta~se mal, com desperdícios imperdoá
veis, como o recente escândalo da perda de vacinas por de
curso do prazo de validade no Ministério de Saúde. E também 
citaria um outro fato -'- a aquisição de psicotrópicos para 
um hospital psiqUiátrico do Rio de Janeiro, cujo volume daria 
até o ano de 2030, mas cujo prazo de validade da medicação 
não chegava ao ano de 1999, pOr exemplo. Isto é, era uma 
compra sem sentido, que só Deus sabe para quê. Só este 
episódio - e este outro que acrescent.:> - -,- denunciado por 
nós desta tribuna, no início de feVereiro, impliCou jogar no 
üxo 5,3 milhões de doses de vacinas Sabin, 1,9 milhão de 
doses de vacinas BCG e 1 milhão de vacinas do tipo tríplice. 
E o que é pior, Srs. Senadores, é a falta de controle dos 
recursos repassados aos estados e municípios pelo Ministério 
da Saúde. Parece-me impossível o controle dll aplicação desses 
recursos sem que haja, em cada estado e em cada município, 
um conselho estadual ou municipal de saúde, composto por 
representantes de entidades populares e profissionais, atuante, 
vigilante, com poderes para analisar o uso dos recursos desti
nados à Úúde. Vou ainda mais longe: é preciso constituir 
os fundos estaduais e municipais de saúde previstos em lei, 
que devem ter seus recursos movimentados por uma autori~ 
dade do setor e por um representante do conselho, a nível 
do estado ou do município. Os fundos de saúde e os conselhos, 
em cada nível de governo, devem ser os verdadeiros guariães 
da lisura no trato dqs recursos e dos assuntos de saúde. 

Sr. Presidente, Ses. Senadores, a crise económica que 
o País atravessa tem repercutido de forma marcante na saúde 
da população. Doenças da pobreza, de caráter endémico, ·es-
tão surgindo ou exacerbando-se - surgindo, pelo descaso 
no trato da coisa pública no que diz respeito à saúde; exacer
bando-se, pela perda da resistência imunológica do bomem 
brasileiro, mal alimentado, mal nutrido e sem condições de 
resistir a uma -infecção das mais singelas que, hoje, para ele, 
se toma fatal. É assim que defendo, Sr. Presidente, um novo 
Minist~rio da Saúde. E preciso acabar com as doenças de 
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caráter endêmico da pobreza. A fome, mãe de todas das doen
ças, aumenta com a concentraçao perversa da renda resultante 
da inflação e com o desemprego resultante da recessão. Para 
enfrentar tantos problemas, o setor de saúde deve responder, 
na sua área específica, da melhor forma possível, otimizando 
ao máximo seus parcos recursos. É -assim que defendo que 
o Ministério da Saúde, como entidade máxima de coordenação 
do Sistema Único de Saúde, para que concentre seus recursos 
nas ações preventivas; participe efetivamerite das ações de 
saneamento básico, um dos principais fatores para a melhoria 
das condições de saúde; repense a forma de integração do 
Inamps no Ministério, pois os recursos para ações curativas 
devoram os destinados às ações preventivas. 

O Sr: Mansueto de Lavor- Permite~me V. Ex• um apar~ 
te? 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG - Ouço V. EX' 
com prazer. 

O Sr. Mansueto d~ Lavor- Não poderia ser diferente, 
Senador Francisco Rotlemberg. V. Ex• faz um importantísSirrio 
pronunciamento sobre a saúde no Brasil e sobre a política 
de saúde executada pelo ministério próprio, o da Saúde. V. 
EX' acaba de fazer uma observação que é de fundamental 
importância: a tarefa do Ministério da Saúde - aquele que 
V. EX' concebe, não o que está aí ainda, lamentavelmente 
-é de coordenação da ação dos SUS, visando sobretudo 
açóes preventivas de saúde, a começar pelo saneamento bási· 
co. A visão que V. EX' tem do Ministério da Saúde é, realmen
te, aquela que interessa ao Brasq de hoje. No entan_to, ve~os 
quanta crítica surge devido à falta de recursos orçamentános 
para a saúde curativa, para a assistência médica. Seria impor
tante que esses recursos existiSsem na sua pleriitude, mas os 
setores que criticam a falta de recursos para a saúde curati_v~, 
esquecem-se de que foram destinados recursos substanctats 
às ações de saneamento básico, de tratamento de água e de 
urbanização de favelas. Chamaram até a verba destinada aos 
ministérios que fazem essa ação, estreitamente ligada à saúd_e 
preventiva, de lixo orçamentário, enquanto- defendiam ma1s 
recursos para a saúde e para q .Ministério da Saúde. Com 
todo o respeito à· atual equipe do Ministério da Saúde, não 
estamos vendo uma política consistente na área de saúde inter
ligada. Há dispeiSÕCS que são tragédias, Senador Francisco 
Rollemberg, e pude constatar isso quando estava na relatoria 
do Orçamento. Temos quatro órgãos federais que tratam do 
saneamento, cada um deles querendo puxar recursos para 
si, esquecendo-se de outros ministérios que também possuem 
áreas comprometidas com o saneamento. E por que quatro 
ministérios diferentes são responsáveis pelo saneamento? Por 
que não concentrar tudo no próprio Ministério d~ Sa~de e 
considerar o saneamento uma ação de saúde preventiva, Ugada 
essencialmente ao combate à mortalidade infantil, ao nível 
de vida das populações? Assim, sem querer alongar-me no 
àparte que me concede, parabenizo V. J?x: que preco~iza 
uma nova política e um novo papel para o Mimsténo da Saude, 
que ainda não estão delineados, que ainda não estão concreti
zados. Isso é muito importante. E só um homem ligado ao 
setor de saúde ~ uin homem público de qualidàdes excep
cionais como V. Ex' pode ter uma concepção dessas, talvez 
até feyindo susceptibilidades de colegas que hoj_e ocupam pos-· 
tos no Ministério da Saúde. Isso não é uma críttca, é a expres
são de um homem público de escol que .quer nr a função 
saúde exercida para o bem do povo brasileiro e o.ão simples-

mente no sentido de atender políticas setoriais ou co-merciais, 
de medicamentos etc. Como V. Ex• frisa, a política de medica
mentos, pelo menos no Governo passado,levou a verdadeiros 
desastres, com toneladas e toneladas de medicamentos e vaci
nas apOdrecidos, jogados fora, enquanto epidemias grassam 
por todo o País, inclusíve aquelas já Consideradas erradicadas 
desde o início do século, como a cólera, que chegou, parece, 
infelizmente, para ficar. V. Ex• tem o nosso· apoio, tem os 
nossos parabéns pelo importante pronunciam~nto. 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG - O seu aparte, 
que V. E~ frisou seria curto patã-lfãó rOubar tempo, poderia, 
pelo contrário, ter sido mais longo, porque enriqueceria muito 
o meu prOiiunciamento. 

Como eu, V. Ex• é um nordestino apaixonado por aquela 
região e pelo debate dos problemas que ela enfrenta. V. EX' 
teve uma oportunidade excepci_<::mal, raríssima, ~e presidir, 
por longo tempo, a Comissão Mista de Orçamento do Con
gresso Nacional, e sabe as dificuldades que foram encontradas 
na alocação dos recursos. E sabe V. EX' como é difícil fazer 
a repartição daquilo que deve ser usado para prevenir, daquilo 
que é feito· para remediar. Proponho-me, realmente, discutir 
uma nova filosofia para o· Ministério da Saúde, que contenha 
menos palavras e mais açôes. 

Relembrarei um fato. Recentemente, foi anuncia-do que 
iriam ser controlados os preços dos remédios. Importantes 
jornais deram destaque formidável a essa notícia, nas primei
ras e segundas páginas, por semanas inteiras. Só que ninguém 
esclareceu, nem o próprio Sr'. Ministro, o modus radendi para 
se convencer as multinacionais de medicamentos a de moto 
proprio, por doçura do seu coração - digamos assim - , 
baixarem os preços para os pobres brasileiros que não podem 
COmPrar remédios. No entanto, isso resultou em um noticiário 
fonnidável, Pois se enfatizava que wna-<timinuir o -preço dos 
remédios. 

Nesta semana, o bom-senso prevaleceu, tendo ocorrido 
o que deveria ter sido feitO há muito tempo: serão financiados 
os laboratórios das universidades de São Paulo, do Ceará, 
-de Pernambuco, da Bahia e de uma série de outros Estados 
- pena que o meu não tenha sido incluído, talvez por não 
termos uma escola de Farmácia, embora tenhamos o Instituto 
de Tecnologia e Pesquisa ·e o Laboratório Parreira Hortas, 
muito bom, que fabrica medicamentos e, inclusive, vacinaS 
contra a raiva -· para que fabriquem e forneçam, quase a 
preço de custo, os medicamentos básicos. Ora, se o Minist6rio 
da Saúde cuida de produzir e fornecer remédios de uso diu
turno a preços quase de custo. Evidentemente, as mul~~na· 
clonais ou deixarão de produzir, e assim ocuparemos com
a nossa indústria farmacêutica essa região, ou eles baixarão 
os preços, ou se especializarão de uma maneira tal que vão 
nos vender medicamentos de ponta: antibióticos de terceira 
geração, produtos para o combate do câncer, medicamentos 
para o tratamento de mielomas, em suma, produtos que o 
Brasil ainda não está preparado para produzir. O Brasil está 
preparado parà fornecer às suas populações em tomo de 90% 
ºós me~cam~Jl~OS J>~ic~s para suas necessidades. 

Sr. Presidente, voltando à linha do discursO que escrevi 
- como disse no início, tinha receio de começar e falar 
sobre assuntos mais diversos e não dar um tom seqüencial 
ou mostrar uma preocupação de uma filosofia para o momento 
presente na área da saúde no Brasil- antes de ser aparteado, 
eu dizia que os recursos para as ações curativas devoram os --,-
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destinados às açõcs preventivas, além daquelas absorverem 
com quase exclusividade a atenção e dedicação dos dirigentes 
da Saúde, quer em nível federal, quer em nível estadual e 
municipal. Esperamos que se administrem melhor os parcos 
recursos, com eliminação de desperdícios; que se evitem des
vios de verbas com a transferência de recursos setoriais para 
os fundos de saúde supervisionados por autênticos e- indepen
dentes conselhos de saúde. 

Fmalm.entc, Sr. Presidente, para não me tomar cansativo, . 
mas para fechar minha linha de raciocínio nesta tarde desta 
tribuna, não por saudosismo - quero frisar isto ~, gostaria 
de pedir que não se perca à experiência do ex-FSESP e da 
ex-Sucam, órglos de grande utilidade pública e de relevantes 
serviços prestados ao povo brasileiro e, o que é mais impor
tante, de alta credibilidade junto à população como órgãos 
públicos eficazes. 

Sr. Presidente, Srs: Senadores, entendo que basta por 
hoje à tarde. Assim, encerro este pronunciamento, em que 
analiso a saúde pública no Brasil de maneira singela, mas 
como um primeiro approiiCh daquilo que pretendo fazer dora
vante da tribuna desta Casa. Voltarei t;mtas vezes quantas 
forem necessárias para alertar o Governo do Brasil, o Sr. 
Ministro da Saúde, esta Casa e os brasileiros, pois saúde mere~ 
ce algum investimento. O brasileiro merece ser respeitado 
. na sua integridade como homem e como cidadão. 

Era o~ tinba a ~r, Sr. Pres!dente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 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; como Senador de Pernambuco, terra do gran
de trwuoo Joaquim Nabuco, aquele que colocou sua ~teli-. 
gência a serviço da defesa da integridade e da_ cida<!"rua do 
homem de cor, eu não podia deixar de trazer _aqUl o me\:. 
. prot~sto contra o que aconteceu na cidade do Recife, na. se ma· 
na passada, quando a Lei Affonso Arinos foi desrespeitada. 

Essa lei, de autoria do grande companheiro que Deus 
levou, aprovad.:l pelo Congiesso Nacional, não está, de manei~ 
ra nenhuma, sendo respeitada, e em várias ocasiões. tem ocor~ 
rido discriminação racial em nosso território· nacional. 

Sr. Presidente, reportagem publicada na revistaVejadesta 
semana chamou minha atenção. Diz a reportagem: 

"RACISMO. O preço da cor. Gerente do Itaú 
manda prender cliente negro. Um negro com um che
que de mais de 200 milhóes de cruzeiros no bolso? 
Só pode ser ladrão. O comerciante Kleber de Oliveira 
Anastácio, 30 anos, que faz com~rcio de carros usados, 
entrou segunda passada na agencia 1• de Março do 
Itaú, no Recife, para fazer uma transferência de 230 
milhóes de cruzeiros. Tinha de pagar ao vendedor de 
um Kadett ano 1990, que acabara de comprar para 
revender em São Paulo. Minutos depois, deixQu a ag~n
cia escoltado por dois PM. Foi levado ao 1• Distri!o 
Policial sob a acusação de falsificar o cheque e sua 
céflula de identidade. O cheque e o documento eram 
verdadeiros. O que levou Anastácio para a delegacia 
foram, as suspeitas da gerente Ezilda Mnria Monteiro, 
34 anos, branca de cabelos castanhos. Anastllcio só 

encontrou uma explicação para as suspeitas ~a gerente. 
Ele é negro." 

Não vou me alongar, mas lerei alguns trechos, para que 
a Casa tome conhecimento da inobservância da Lei Affonso 
Arinos: 

"Com um sinal de cabeça aos pOliciais. ela deter
minou que o segurassem. Anastácio quis saber por quê. 
Mostrando que a tinta da impressão do cheque borrava 
sob fricção, Ezilda- disse que o documento era falso. 
Na delegacia, o comerciante mostrou outros documen
tos e comprovou sua inocência. Deixou no DP uma 
queixa contra a gerente por constrangimento ilegal, 
calúnia e difamação. e pretende requerer uma indeni
zação ao Itaú-por danos morais. "É muito difícil provar 
o racismo", explica Anastácio. "Mas eu posso provar 
que fui constrangido, caluniado e humilhado pela ge~ 
rente." 

Ora, Sr. Presidente, assuntos como esses ferem nossa 
dignidade e nossa cidadania. Penso que devemos dar o exem· 
pio. Em um banco do porte do Banco Itaú, um banco 5 estrelas 
conio- anunciam- em suas publicid3des, um banco que dá trata
mento VIP aos seus clientes não é possível que aconteçam 
casos dessa natureza! 

Temos que nos orgulhar dos homens de cor que passaram 
por este País e o defenderam desde a Independência. Quem 
não se lembra de Fernandes Vieira; de Vidal de Negreiros, 
q~e _derramou seu sangue nos montes. Guararapes em defesa 
de nossa integridade nacional e de José do Patrocínio? 

O Senado Federal aprovou recentemente projeto de mi
nha autoria, concedendo pensão a Grande Otelo, artista que 
honrou o Brasil aqui e no exterior, artista que mostrou como 
se comportam nossos artistas, artísta Q.ue representa os talen· 
tos de que dispomos. 

Com esse episódio, Sr. Presidente, verificamos que a Lei 
Affonso Arinos foi rasgada. TemOS ·que parar de uma vez 
por todas com a discriminação rãcial:_ Penso que devemOs 
uma satisfação ao povo fazendo cumprir a Lei Affonso Arinos . 

O nosso amigo; esse comerciante, o Anastácio, deve não 
só processar a gereD.te -isto não é tanto- mas ser ressarcido 
pelo dano irreparável que sofreu, porque pancada boa, em 
banqueiro, só dói no bolso, Sr. Presidente. Não adianta dar 
uma desculpa qualquer. Que isso sirva de exemplo para outros 
setores, pois, às vCzeS, pessoaS irresponsáveis denunciam coi~ 
sas que não existem, e fica tudO por isso mesmo. 

Em países como a Inglaterra, Estados Unidos e França, 
o dono do jornal paga uma fortuna por atos dessa natureza, 
ressarcindo os cidadãos pelos danos morais por que passaram. 
Portanto, espero que o Gbverrto, atrav~ dessa Lei Affonso 
Arinos, puna exC:m"plarmente o Banco Itaú; não tanto a geren~ 
te, porque é uma simples funcionária e .amanhã pode até 
ser demitida - isto não vai resolver·-- mas a- diretoria, os 
representantes do banco, que precisam saber que temos uma 
lei que deve ser respeitada. Espero que fatos como esse não 
aconteçam mais em nosso País. 

Peço a transcrição dessa entrevista da revista Veja nos 
Anais do Senado, como protesto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY' 

MARANHÃO EM SEU DISCURSO: 
RACISMO 

O PREÇO DA COR 
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Un negro oom um cheque de mais de 200 milhões de 
cruzeiros no boloo? Só pode ser ladrio. O comerciante Kleber 
de Oliveira Anastácio, 30 anos, que faz comérCicf de carros 
usados, entrou segunda passada na ag~ncia 1 'i' de Março do 
Itaú, no Recife, para fazer uma transferéocia de 230 milhões 
de cruzeiros. Tinha de pagar ao vendedor de um Kadett ano 
1990 que acabara de comprar para revender em São Paulo. 
Minutos depois, deixou a agência escoltado por dois PM. 
Foi levado ao 19 Distrito Policial, sob a acusação de falsificar 
o cheque e sua cédula de identidade. O cheque e o documento 
eram verdadeiros. O que levou Anastácio para a delegacia 
foram as suspeitas da gerente Ezilda Maria Monteiro, 34 anos, 
branca de cabelos castanhos. Anast,cio só encontrou uma 
explicação·para as suspeitas da gerente. Ele é negro. 

"Ninguém foi explícito", recorda o comerciante. "Mas 
não me deram chance de provar que não sou um falsário, 
nem falar com a agência do Itaú onde tenho conta, em São 
Paulo". Depois de entregar o cheque a um funcionário, ele 
deixou a ag~cia para dar um telefonema e, ao retomar, foi 
comunicado de que seu cheque tinha sido _encaminhado à 
gerência. Apresentou-se a Ezilda. "Onde você arrumou esse 
cheque?", ela perguntou, insinuando um furto. "É meu, res
pondeu o comerciante, apresentando seu cartãn do Itaú e 
sua identidade. Numa consulta aos registras do banco, a geren
te soube que Anastácio trabalhara no Itaú em São Paulo por 
dez anos. Mesmo assim insistiu na desconfiança. - - -

H_.hoçio e Pn1a 

Com um sinal de cabeça aos policiais, ela determinou 
qae o segurassem. Anastácio quis saber por quê. Mostrando 
que a tinta da impressão do cbeque borrava sob fricção, Ezilda 
disse que o documento era falso. Na delegacia, o comerciante 
mostrou outros documentos e comprovou sua inocéncia. Dei
xou no DP uma queixa contra a gerente por constrangimento 
ilegal, calúnia e difalnação, e pretende requerer uma indeni
zação ao Itaú por danos morais. "É muito difícil provar o 
racismo", explica AnastáciO. -uMas eu posso provar que fui 
constrangido, caluniado e humilhado pela gerente". 

O racismo é considerado criJne desde a Lei Afonso Arioos 
de 1951, mas costuma ser praticado impunemente em certas 
C8S2S notumas, ag4!nclas imobiliárias e, como se viu na semana 
past.1dá, em agencias bancárias. Raramente um caso cbega 
& pol!cií e, quando acontece, é ainda mais raro que ocorra 
mn.a CODdenaçio. Nessa hipótese, cObra-se uma multa variá
vel, que pode passar de 100 milhões de cruzeiros. Com sua 
ação por c!ano'l morais, Anastácio pode obter uma indeoização 
mais rombuda, que sirya de exemplo. "A atitude denunciada 
foge il. orientação do banco", diz o diretor de lllllrl<etillg do 
Itaá, AntOnio Jacinto Matias. "Se comprovarmos o abuso, 
a gerente pode at6 ser demitida".· É bom que o ltaú e a 
polícia investiguem o que houve. Na semana passada, enquan
to Anastácio era submetido a uma humilhação, Ezilda aprovei
tava os feriados para descansar. Segundo seus vizinhos na 
Rua Coronel JOI4! Silvestre, n• 220, onde mora, ela foi passar 
a p~~;.,. na praia. 

OSR. PllES~'h'1'1! fCbat.l•• R<>. 'igues) -Nobre Sena
dor Ney Maranhão, V. E:r·.,.- ·t<, :endick na forma regir eotal. 

Concedo a pala .ora oo nobre Sell3dor Rooaldo A agão. 
(Pausa.) 

S. Ex< deçlina da pal•vra. 
Concedo a .palavra ao nobre Senador Odacir Soare< 

O SR. OOACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o"'?" 
guinte di!cuno.) -Sr. Presidente, St" e Sn. Senadores, mws 
uma vez, j>l tive oportunidade de c:xtemar, desta Tnbun~, 
miDba repulsa ao cuho do pessimismo. 

Vem daí, talvez, minha manifesta preferência pâra ·o có
. mentário dos fatos alvissareiros, como os que nos são trarisini
tidos no número 87 de Resea.ba, essa interessante publicação 
mensal da Bolsa de Mercadorias & Futuros, editada no.Estado 
de São Paulo. 

Por ela, inteiramo-nos do excelente desempenho, em 
1992, e das perspectivas da indústria de futuros para 1993. 

De fato, segundo Resenha, o saldo da Bolsa de Merca
dorias em 1992 foi bastante expressiVo, apresentando um mo
vimento financeiro superior a 220 bilhões de dólares relativos 
a mais de 43 milhões de contratos negociados. Com esses 
riúmeros, que suplantam os relativos aó eXercício anterior 
em mais de 140% e 60% respectivamente, a Bo1sa de Merca
dorias & Futuros póde encerrar o ano de 1992 colhendo·saudá
veis indicadores de êxito nos negócios. 

"Mais importante, porém, que o crescimento quantitativo 
é a constatação de que a indústria de futuros brasileiros está 
definitivamente consolidada e que o BM&F serve hoje de 
refei:encial de preços para um grande número de setores da 
economia brasileira", aduz a revista, para logo adiante con
cluir: 

"Em 1992, dois importantes marcos puderam ser 
registrados: atingimos o marco dos 100 milhões de con
tratos negociados desde o início de operações da bolsa 
e alcançamos a posição de .~xta bolsa de futuros do 
mundo em número de contratos negociados. O balanço 
geral do ano, portanto, é extremamente positivo.n 

A notícia é, pois, alvissareira, sobretudo, ao-lembrar
mo-nos de que, sendo as bolsas o termómetro da economia, 
quando elas entram em euforia sirializam, evidentemente, cer
to grau de vitalidade do mercado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, .chega a ser quB;Se um 
modismo, um triste modismo, muito do gosto·dos adeptos 
da autoflagelação, encarar o presente e o futuro do Brasil 
moldado num horizonte sem esperanças, como se nos tivésse
mOs transformado em País terminal. 

-Essa, como já disse, é uma tendência que decididamente 
recuso-me a adotar. Mesmo consciep.te da crueza da crise 
que nos assola, agrada-me ver em centenas de fatos positivos~ 
como este do balanço da BM&F, a multiplicação dos sintomas 
de que a economia do País rejeita os agoureiros e enfrenta 
a crise conjuntural com a determinação e a confiança de quem 
se defronta com um grave, mas totalmente superável acidente 
de percurso. 

Até mesmo nas reclamações, nos protestos e no clamor 
da população brasileira, identifico uma sadia manifestação 
de inconfonnismo com este lapso de mediocridade que, mo
mentaneamente, parece paralisar a Nação, em contraste com 
sua histórica vocação para a grandeza. 

Em tudo isso, Sr. Presidente, vislumbro os sinais de proxi
midade da superação. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhlies. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~· e Srs. Senadores, 
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a precariedade do estado de conservaçio das rodovias brasi
leiras é responsável pelo acréscimo de até 58% no consumo 
de combustíveis e de até 100% no tempo das viagens. O 
resultado é a elevação, em 38%, d.o custo gperacional do 
transporte rodovtáno em nosso País. Os dados cop.~ta~ de 
publicação do próprio Ministério dos Transportes. 

A degradação de nossas rodovias federais .é, também, 
a principal causa dos 60 mil acidentes ocorridos nessas estradas 
em 1992, que ferirain 37 mil ·e mataram 5 mil brasileiros. 
A par do custo humano e social incalculável, esses acidentes 
representam prejuízOs económicos da orde_m Qe ~ ,m.ill\ões 
de dólares por ano, se consideradas ~:penas as despesas mate
riais e os gastOs hospitalares. 

Deve-se reconhecer, é verdade, que a ConstituiçãO- de 
88, ao extinguir Os fributos que lastreavam ·as aplicações no 
setor de transportes, impôs a essa' .área do Governo· Federal 
permanente exercício de criatividade para conciliar os encar
gos sempre crescentes com a crónica - e agora acentuada 
-escassez de recursos. Nem sempre, entretanto, a criatívi
.dade mostrou-se eficaz. A instituiçãO do selo-pedágio em 1989, 
por exemplo, ao sobreonerar·o·s motoristas, tomou o governo 
de então vulnerável às decisões judiciaiS ·qu·e 3.brlgarairi o 
direito dos contribuintes e, na prátiCa, em ri3da resultou no 
sentido de recuperar as rodovias dànificadas. 

A extensãO da malha rodoviária federal, hoje, é da ordem 
de 50 mil quilómetros. Desses, 51%, ou seja, 25 mil e quinhen
tos· quilómetros encontram-se em estados de conse~~ção clas
sificados entre regular e. péssimo. A grande matona dessas 
estradas - algo em tomo de 85% - recebeu pavimentação 
!tá mais de dez anos, Segundo informa o Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem, e, desde então, quase nenhum 
investimento foi feito na manutenção ou recuperação dessas 
vias. Como resultado, os sistemas degradaram-se de tal modo 
que, em grande parte, necessitam ser mesmo reconstruídos. 

. O descaso pós em risco - se corlsic:Jerannos_ apenas a 
mal~a rodoviária, nas jurisdições federal e estadu31 - patri
mómo da ordem de 80 bilhões· de dólares. São números elo-
qüentes, que détermioam às autoridades governamentais o 
dever de encontrar caminhos para a reversão desse quadro 
que, afinal, inviabiliza ao País a própria retoinada do desenvol
vimento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A posse defiilitiva do Governo Itamar Franco, ao_ repor 

a estabilidade institucional, permite algum alento. A proposta 
para o chamado Setor Transportes, apresentada pelo Ministro 
Alberto Goldman na reunião ministerial do final do ano passa
do? trata a quesbkJ de forma realista e adota alternativas apro
priadas às atuais circunstâncias da economia brasileira. 

Fundada na ampliação do fluxo de recursos e na desceo~ 
tralização da operação dos serviços, a estratégia de atuação 
formulada pretende recapacitar o setor transportes com o ob
jetivo de permitir a integração nacional, o crescimento econó
mico e - o- mais releVante - a melhoria da qualidade de 
vida da população. Na prática, os recursos advirão de dotações 
orçamentárias específicas, da cobrança de pedágios e do au
mento da participação de investimentos privados. Paralela-

mente ao incremento de meios, os encargos federais será? 
diminuídos mediante a transferência da ge~tão de aig'!ll;S ~"':"~~ 
ços para os governos estaduais e municipats, e para a mtctatlva 
privada. 

As teses da parceria e da descentralização decorrem do 
realismo de admitir a incapacidade do poder público para 
promover a restauração da malha a~al e, muito n;aenos, a 
sua ampliaçio, como se impõe no âmbito da pretendida rc:cu
peraçio económica. A atração para o setor de recu~ pnva
dos significa, na verdade, acompanhar uma ten~neta mun
dial, que independe u.; perfil ideológico dos vários governos 
que a vêm adotando com muito êxito. 

São medidas que podem retirar o Brasil do vergonhoso 
paradoxo de dispor da terceira maior rede rodoviária do mun
do e, ao mesmo tempo, ostentar um índice de pavimentação 
de apenas 10% do total - o que nos coloca, ao lado da 
Colômbia e <la Nicarágua, no grupo dos vinte países com 
menores níveis de cobertura de estradas em todo o mundo . 

No Território brasileiro, é a Bahia - que aqui honrosa
mente representamos - a unidade da federação que apre
senta, bnje, o maior índice de degradação das rodovias Fede
rais que cruzam o Estado. Essa lamentável condição pode, 
agora, começar a ser superada pela execução das medidas 
propostas pelo Ministério dos Transportes, ainda que o Corre
dor de Salvador seja um dos menores destinatários de recursos 
no programa de intervenções proposto para os treze corre~ 
dores nacionais de transporte. 

Nessa região, 3lém dos vários ttechos .danificados, a mere
cer reparos urgentes, carece de atenção especial a comple
mentação da estrada que une Salvador à cidade de Paulo 
Afonso. Restam inacabados apenas oito quilómetros de. pavi~ 
I'nentaçáo que, concluídos, permitirão enormes benefícios de 
caráter regional e nacional. 

É a reivindicação - de inteira justiça - que deixo aqui 
consignada, esperando mesmo que a intenção governamental, 
reiteradamente manifestada, logre o êxito por que anseia toda 
a Nação. 

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não bá mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, convocando sessão extraordinária a realizai--se 
boje, às 18h30min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 

pela Comissão Diretora em Seu Parecer n• 63, de 1993) do 
Projeto de Lei do Senado o• 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 alie
nados. 

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

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.) 
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Ata da 56a Sessão, em 13 de abril de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Lucídio Portel/a 

ÀS 18/TORA~ T'.10 Ml!'flTW~.ACTT.\M-ST' PRT'ST'N-. 
11'S OS SRS . . >T'N.11JORT'S: 

Affonso Camargo - Albano Franco - Alufro Bezerra -
Álvaro Pacheco - Amir Lando - Aureo Melio - Bello Parga 
- Bent V eras - Chagas Rodrigues - Cid "S_aboiá-_de carvalho 
- DÁrio Pereira -DirceU carneiro-- Divaldo. SuruagJ :..:.-:ECiuai--
do Suplicy - Elcio Alvares - Epitâcio cafeteira - Eva Blay -
Flaviano Melo - Francisço Rollemberg - Garibaldi Alves Filbo 
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Henrique Almeida -
Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Iram Saraiva_- Ir~puan 
Costa Júnior- Jarbas l'assarinho- João França- João R<:JCha 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinha - Jasê Fogaça - Jasê 
Richa- Jasê Sarney- Júlia Campas- Jutahy Magalhlles- La
voisier Muin - l.cvy ,.,._,- l.ourivnl Baptisw - I uclllin Jlnrtclln 
- hlnnsueto de Lavor- Mareo Macicl- M:lrio Covas- Marlu
ce Pinro- Mauro lkrlf:'Vilk~- Nahor Júnior- Nclsnn Carnei
ro- Nci<OO Wcdckin - Ney MamnMo- Ncy Sua<<una - Oda
cir Soares - ( lnnrre ()uinlwa - Jll'dro Simon- l~act.id Saldanha 
Ilcrri -Raimundo I ira - Ronnldn Am~o- Ron!m 'li to- Te· 
oronio Vilela Filho - Wi- Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - A li•ta de 
presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Sc::na,dores. Ha· 
vendo número regimental, declaro aherta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS rioS.süs trabalhes. 
O Sr. 1'~' Secretário procederá à leitura do Expt:dicnte. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES. 

PARECERK~ N~ 84 e KS, U!i: 1'193 

Sobre o Projtto da Rt.'SOiução n•l)2, de 1991, q,._e 
"'Alte-ra dispositivos do Reglauento lnter·no do Senado 
Federal". 

PARECER N• 84, J)E 1'193 
Da Comissão de Coostlluição, Justiça e Cidadania 

Relator: Senador José Eduardo 
Da lavra do nobre Senador J.utatiy MagalhãeS. o Projeto 

de Resolução no 62, de 1991, altera vários dispositiVos do 
Regimento Interno dt•sta Casa. porém. todas ac; alterações 
procedidas com um único objcfivo: o de extirpar da Lei Interna 

o comando normativo que prcv.: o r~gime d() trrgência .u.rgen
Hssima·, isto é, a aprecia~ão de matéria na DlCSma sessãO em 
que a urgência é requerida. 

Argum<'I:ll;t. com à' clãrC7à qÜC IIi~ é p<;C-~1-Ha;. o insign~ 
Autor do Projeto. em defesa da altl:!ração preH>:ntlida: 

"Há um inconformismo crescente dos Senadores 
quanto à constante utilização desta Car-a, náo E:m sua 
função revisora. mas simplesmenle ·repcthJom, carto-
rária, homologatária. - -

Têm sido. cada vez mais frt!qüentcs os .Cp\sódios 
de propos~çõe'S que nos c-hegam da Câmara dos Depu
tados. onde passaram meses em estudos. e diSt::•Jssõcs, 
para que o Senado aprowe cm horas. 

o·~ ·r~t~;: .é. i-~p~;s-~i~~·~· ~;;(;);;;.~~~~~~·~ri,'~~:~~~:;~;. 
çã~>. Que o'Senado V.em !:oicrvindo' a in-ten .. ·Sscs_JK)lí~ic<?$, 
seJa do Govemo, SCJ<l da Câmara dos Deputados, isso 
é , ... videnrc. Quando o Go ... ·cmo 'llicr -ncotra:h~.m o im· 
pacto de alguma dcliberaçàó t(,rna·da na ouftl Casa 
do Congresso. ele usa o Senado, ainda lpJe contando 
com b<lse de sustentação precária e evc~ntual. Quaudo 
a C'..ámara quer transferir um determinado ônus politico 
em relação a alguma matéria, o faz usando o Senado 
em emergências que não o dignificam c, muita:. vezes, 
o desmoralizam. · · - - - ~ 

A·~i~Çã-,;·-~:~i~~~i~ri~--~·p;;,~ri;;i:r~:~úii~~-·'fi;;_ 
tendir;nentos e acprdos precisariam sei feitO$ para QUe 
esses fato~ não mais ocorressem. Entretanto. nínguém 
pode esperar por uma solução dessas, 

Cabe ao pníprio Senado fechar as portas à repeti~ 
ção das visitas inoportunas de matérias urgentes. 

A primeira providência é, portánto;. mOdificar o 
Regimento Interno naquilo que favorece à indesejável 
prática. -. -

Se, realmente, é de interesse da Casa enfrentar 
e resolver o problema. devemos começar por aí. •• 

Os argumentos expcndidQS pelo preclaro Senador Jutahy 
Magalhães são irrcfutáveis e retratam, com fidelidade. o·grave 
problema com que se defronta o Senado Federal, forçado, 
pm uma infeliz prátíca criada, a abdicar de- sua condição de 
C.a.<.:t rcvio;,ora par~ exercer o papel insignificante, dispensável 
e jurídico-politicamente injustificável, na estrutura federativa 
adotada peJo. Estado brasileiro, de Casa ratificadora do-s tex-tos 
normativos elaborados pela Câmara dos Deputados. 

lndubitavelmente, o Projeto sob ex;ame: ~é• no mérito, 
dl· toda a conveniência e oportunidade. ensejando o nosso 
louvor ao St'U Autor pelo brilhantismo _com que_ apontou o 
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caminho para o SenadÕ Federal retomar as ~uas prerrogativas 
c;onstitudoriais. -- - -- __ 

Sclh f"> aspectos da constitucionalídadr., juridicidãde e. 
t6:ni,·a lc:gislativa incxi"itt•m óhices a opor, Visto "qUe ·o Pro jet1) 
akndt·. t•m toda a plenitude, aos preSIOtlpn<>tos c requisito'> 
exigidos c, por outro lado, corrige vício de incrmstituciona
lidadç que a deturpada prática legislativa criou: ·a aprovãçáo 
t.k projctos de lei sem passar pelo crivo revi~iOilãl da Casa 
Alta. 

Por todo o exposto, é o nosso parecer pela aprovação 
do Projeto de Resolução n" 62, de 1991. 

Sala das Comissões, 25 de março de 1992. : ... -'Nelson 
Carneiro, Presidente ---José Edaardo~ RchHor · ,_ Mauricio 
Corréa - Josaphat Marinho - Cid Sabóla ~e. C""all!o --· 
Chaga."" Rodrigues~ Nabor Jún.ior- Antúni<l Mariz - Fran
cisro Rolk-mberg - Oziel Carneiro - Jutsh~· Maglllh,;.,s -
Cario!; Patrocínio. 

PARECER N• 85, Dt; 1!193 
l>a «.:omissão Oiretora 

Relator: Sen.OOor Nabor Júnior 
Cabe a esta Comissão, por imperativo regimental, mani · 

lestar-sc sobre o mérito do Projeto de Rt$olução n? 62. de 
1991. de autoria do ilustre Senador Jutahy Magalhães. 

REQUÉKIMENTO N• 343, DE 1993 

Ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, sobre empréstimo 
realizado junto ao Banco do Brasil: _ 

Requeirq_, com base no art. 50, § 2• da Con$tituição Fede
ral e no art. 216 do Regimento Interno do Senado, sejam 
solicitadas junto ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Eliseu 
Resende, informações detalhadas com relação ao empréstimo 
de US$1.1 bilhão, onde estão embutidos subsídios equiva
lentes a US$100 milhões, a serem repassados a usineiros pro-
dutores de açúcar e álcool. . . _ _ _ 

Toma-se necessário esclarecer de onde partiu a autori
zação e se realmente houve parecer contrário dos Srs. Minis-
tros Eliseu Resende e Lázaro Barbosa e do Secretário do 
TeSouro, Sr. Murilo Portugal, conforme matéria puolicada 
no jornal Folha de S. Paulo, do dia 11 de abril do corrente 
ano. 

Sala das Sessões, 13 de abril de 1993. - Senador Ney 
Suassuoa. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do. inciSó III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, fequerimento que será lido pelo Sr. 1' 
Secretário. -
- · · - É lido e aprovado o seguinte 

Fund~mentalmcnte ,_o insigne autjlf p-reknde, tão-somen
te. retirar d•1 lo_dQ regimet1tal os dispo'5itivo~ atii,entcs à urgêrl
cia cham~da de ''urg::-ntiS!,ima", impossibiliraudo, as:=:im, que 
matl-ri;t:<- ..,,_:j:tm arrovadas pelo plenário na m·~"ma sessão cm REQUERI.MENTO N• 344, DE 1993 
que alno~:tdo for o rrquerimento de UJgb-:~i;1 Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, 

O autor intcrpn:ta o-~i:"ittimento geral da Casa segundo requeiro licença pata me afastar dos trabalhos da Casa, no 
o qual c~sa modalidadt· .de urgência cc_rce:ia a prerrogativa período-de 21 a 27 de abril do corrente ano, em caráter parti
rc .. ·isiooal do S_cnad·). tornando-o simpl{~" homologador_ de cular. 
dcd"'""es de outm Ca!õa do Congresso. 1" ti"(,.., proct·dimentoo; Satã das SeSsõeS~ 13 de ã.bril de 1993_--_ Se"nador Ronan 
regime tua;.~ decorrente!: tlcssa moda)id.uic dt· lúgê"n"Cia s<i~! ___ Tito. 
surnari-;sinws e nem mesmo as CQrltis:"()es_t4qli(:as t~m opor: 
lunid<LÓC de debateJ as rilatÇrias contida':> nN _projetes objeto O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Aprovado 
desses prfx::edimentoS ~JUC são. invariavelment(', de maior im- o requeri_mento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
portâw.:i~1 (~ c:omple:lCidadt.·. do art. 46, § 29, do Regimento Interno. 

E~tá correto. pc;is, ü ~HJEito de vista eXjX'T•dido pelo Sena Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
dor Jutah)- Mag:=dhán, na defesa de p1ocedim~·tPDS q~e ,!!aran 19 Secretário. ~ - · · - -
tm'1 a0 Senado as prenogativas de Ca!-><t H'\i..,ota 0:-. nov~.-~ São lidos os seguintes 
p~<tZOS que prop6e são razoáveis. ·e 11credito .que na prática 
serão bem assimilados, pois não trarão nenhum preiuízo para REQUERIMENTO N• 345, DE 1993 
a tramitação de quaisquer projetos, por mais importantes e Requeremos urgência, nos tennos do art. 336, c,-do Regi-
urgentes que possam parecer. _ mento Interno, para -o Ofício n' S/28, de 1993, relativo a· 

As demais alterações propostas são simples decorrênctas pleito da Prefeitura Municipal de Criciúma - -SC, no valor 
da alteração do art. 336, importando, por conseguinte, em de um milhão e_ quinhentos_ mil dólares. 
meras adaptações das remissões necessárias. Sala das Sessões, 13 cte-abril de 1993. _ Eldo Álvare~ 

Louvando a iniciativa do nobre autor somos de parecer _ Mauro Beoevides _ Múio Covas_ Irapu.am Costa Jónior. 
favorável quanto ao mérito do projeto de Resolução n~ 62, 
de 1991. REQUERIMENTO N• 346; DE 1993 

É o parecer. 
Sala da Comissão, - Humberto Lucena, Presidente - Requeremos urgência, nos tennos do art. 336, alínea c, 

Nabor Júnior, Relator- Júlio Campos- Nelson Wedekln. do Regimento Interno, para o Ofício n• S/32, de 1993 -
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -O Expediente 
lido vai à publicação. 

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

Secretário: 
É lido o seguinte 

Sala das Sess6<os, 13 de_ abril de 1993. -Mauro )!enovlda 
- Elcio Álvares - Pedro Simon - -Jonas Pinheiro - Jolahy 
Magalluies - Epltácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem 
do Dia, nos termos regimentais. - -- - -
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Sobre a mesa, comunicação que 'Setá lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. -

É lida a seguinte 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 39 do Regimento Interno, comunico 

a Vossa Excelên~ia que me ausentarei do País, Do período 
de 21 a 27 de abril do corrente ano, em caráter particular. 

Sala das Sessões, 13 de abril de 1993. - Senador"Ronan 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - A comuni-
cação lida vai à publicação. _ 

A Presidência- propõe ao Plenário o -nome -do Senador 
Esperidão Amin para representar o Senado no SemináriO de 
Cooperação Económica entre o Brasil e a AIC:mantíã, no perío
do de 21 a 25 de abril corrente, em Hannover, Alemanha. 

Em votação a proposta. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram Permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

. Discussão, em turno único, da Redação Final (ofe
rectda pela Comissão Diretora em Seu Parecer n• 63 
de 1993} do ·Projdo de Lei do Senado n• 258 de 1991' 
de autoria do SeDador NelSon Cameiio, q~e fixa ~ 
vai~r dos títulos públicos na composição do preço para 
aqms1ção de bens a serem alienados. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apteseiltaÇão -de emendas 

a redação fi~al é considerada definitivamente aprovada, n~ 
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno. 

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

Redação Dnal do Projeto de Lei do Senado o• 258, 
de 1991, que lixa o valor dos tftulos públk:oo na compo
sição do preço para aquisição de beDS a ...-.m .U.udos-

0 Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~" Os títulos públiCOs, quaisquer que Sejam- sua 

denominação, destinação -e data da emissão para o fun 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 valores 
do mercado, durante os sessenta dias-anteriores. 

Art. 2~" A infração ao disposto nesta lei importa crime 
de peculato. 

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário.--

O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

.Passa-se agora à apreciação do Requerimento n'i 345/93, 
de urgência, lido no E_x:pediente, para o Offcto ri' S/28, de 
.1993. 
I 

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

sentados. (Pausa.) 
· Aprovado. . . . 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figti~ 
rará.- na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária_ s_ubse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)-Passa-se agora 
à votação do Requerimento n• 346/93, 'de urgência, lido no 
Expediente, para o Ofício n• Si32, de 1993. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a· aprovam queiram: permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a qUe se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária- subse-
qüente. · -

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Porte !la) - Nada mais 
havendo a tratar, ·a Presidência valen-cerra.r os tiãbalhOs, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA -··-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 Lei da Cámara 
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 refonna 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, do RegiineriioTntemo) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n"' 67, de 1992-Complementar, 

Votação, em tunío ú"nicó, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 46, de 1992-Coinplementar, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe sobre o procedimento contraditório 
espec_ial, 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-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N' 179, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos téi"nios- do 
art. 336, c, do Regi..ID.-erito Interno) -

Votação, em turno único, d_o Substitutivo da Câinara 
ao Projeto de Lei do Senado n•179, de 1990 (n• 202/91, naquela 
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Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que dispõe sobre o regime de prestaçã9 de serviços públicos 
pela iniciativa privada, previsto no art. 175 da Constituição, 
e regula a concessão de obra pública, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Jo
sé Fogaça, favorável ao Substitutivo, com Requerimentos que 
apresenta. 

-4-
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-C,.nplementar, 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 3rt. 62 da Constituição 
Federal, e dá outras provid~ncias, tendo 

-PARECERES, sob n~ 49 e 88, de 1991, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cldodonlo,1• prooundomen-

to: favorável ao ProjetO, corO. as Emendas de n~' 1 a 4-CCJ, 
que apresenta; 2t pronunciamento: contrário às Emendas de 
n" 5 a 17, de Plenário 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N' 7, DE 1992 

Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n• 7, de 1992 (li• 82/91, na Câmara dos Deputa
dos), que altera o art. 29 da Constituição Federal, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 246, de 1992, da 
- Comlssio Temporiria. 

-6-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N' 23, DE 1991 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n• 23, de 1991 (n• 45/91, na Cãmata dos Deputa
dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n•24, de 1992, da 
- Comissão Temporiria. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA 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 da Seguridade Social -lNSS a doar 
à Coojl(:rativa Habitacional. dos Servidores do· ~tério- da 
Previdência e AssisténciaSocial, o Estado da Babia, o terreno 
_que menciona, tendo 

PARECER, sob n• 483, de 1992, da Co~o· 
_ de Ca.titúçio, J..tlça e Chfed•wie, favorável, com 

Emendas de n~" 1 e 2·CCJ, que apresenta, 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio PorteUa)- Está encer-
rada a sessão. . 

(Levanta-se a sessão às 18 /rortJS • 40 mmutos) 

(*)ATO DO PRESIDENTE N•190, DE 1993 

_ . O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe· 
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n• 2, ·de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n• PD-000075/93.0, resolve 
aposentar, voluntariamente, a servidora NO~MIA KEIKQ 

- SAKAI, Especialista em Informática Legislativa/Análise da 
Informação, Nível Superior, Classe Especial, Padrão II, do 
Quadro Permanente do Centro de Informática c Processa
mento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, nos 
termos do art. 40, inciso m, alínea e, da Constituição -da 
República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 67, 
100, 186, inciso m, alínea c, e 244da Lei n• 8.112, de 11-12-90; 
art. 76, inciso V, § S• do Regulamento do Prodasen; Resolução 
n• 59/91 do Senado Federal, bem assim com as vantagens 
da Resolução n• 87, de 1989 - arü. 11 c 13 -, e com os 
Aios n" 005/89,001/91,003,005 c 006, de 1992, do Presidente 
do Conselho de Supervisão do Prodasen c com a vantagem 
constante da decisão da Egrégia Comissão Diretora do Senaoo 
Federal, adotada em sua 14• Reunião Ordinária, realizadà 
em 27-11-85, conforme Processo PD-1010/85-9, com proventos 
proporcionais, correspondente à razão de 25130 (vinte e cinco 
trinta avos) do seu vencimento, observado o disposto no art. 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 17 de março de 1993.- Senador H!IDI· 
berto Luceu, Presidente. 
(•) Republicado por ba~;r saído com ioco~çio ~ DéN (Seçio li) de 19-3~93: ,_ 

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 191, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 

.. delegação de competência que lhe foi ~utorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2,·de 4 de abril de 1m, e tendo 
em vista o que consta do Processo n•1121192-8, resolve apose_n
tar, por invalidez, ANTONIO JOSÉ piAS CHAVES F"I
LHO, matrícula 1184, Especialista em Indústna Gráfica Le!11s
lativafl'écnica5, Classe Espectai, Padrão IV/M23, do Quadro 
de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CE
GRAF, nos termos do art. 40, inciso I, da Constituição-da 
República Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, 
inciso I,§ 1•, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 .. 

Senado Federal, 17 de março de 1993.- Senador Hum
berto Lueeaa, Presidente. 

(•) Republicado por haver saldo com io~rreçilo no DCN (Seçio II) de 19·3·93, 

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 193, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de SUI!oS atribui· 
ções, em conformidade com a delegação de "?mpet.!ncia que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DJTOtora n• 2, de 
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n" 
004.596/93-S, resolve exonerar MARCOS ANTON1NO POR· 
TO do cargo, em comissão, de Assessor Téc~.ico, Código 
AS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete 
do Senador Júüo Campos, a partir de 10 de março de 1993. 

. Senado Federal, 17 de março de 1993.- Senador Ham
bel1o LneeM, Presidente. 

(*) R~o por haver saído~~ ~çio no DCN (Seçio II) de 19-3-93. 
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( 0 ) ATO DO PRESIDENTE N• l!K, DE 1"3 

O I'Iesidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegaçio de compell!ncia que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissio Diretora n• 2, de 
1973, e de acordo com o que consta do Ato do Presidente 
n• 194, de 1993, resolve nomear EDUARDO ZEFREDO 
GAUCHE para o cargo de Técnico Legislativo, Área de Ele
tronica e Telecomunk:açóes, Classe 3•, Padrio I, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, em virtude de aprovaçio em 
concurso público, homologado pelo Ato do Presidente n• 358, 
de 1992, publicado no DWrlo do c--Nlldoal, Seçio 
II, de 22 de setembro de 1992 e no DWrlo Ofldool da U niáo, 
Seção I, de 22 de setembro de 1992. 

b) Requerimento n• 216, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Magno Bac:elar solicita a transcriçio, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo publicado no Jaril8l do llnol, Ediçlo de 
7-3-93, institulado O Lloyd Brasileiro no Pelourinho", de auto
ria do escritor e jornalista Barbosa Lima Sobrinho. 

Os presentes, após exame, a aprovam a mat~ria e a enca
minham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provi
&!ncias; 

c) Requerimento n• 217, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Jutahy Maplhies solicita ao Senhor Ministro da Justiça, 
informações atinentcs à Portaria n•164191, daquele Minisll!rio. 

Os presentes, após exame, aprovam a ma~ria e a encami .. 
Senado Federal, 17 de março de 1993.- Senador H- nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provi~n-

borio L...,.,.., Presidente. cias· 
' 

(') Repubticadoporbamsaldocomau:on<çionoDCN(Seçio !I) de !9-3-9l. d) Projeto de Resolução D' 7, de 1991, que "Discrimina 
horário, cargos e remuaeraçlo na Adm:inistraçlo do Senado 
e dá outras provi~ncias". 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 

(") 7• llellllilo Orcllárlll re.lluda .. 11 de 
-de1"3 

As doze horas e quinze miilutos do dia onze de março 
de um mil, novecentos e noventa e h'&, reúne-se a Comissão 
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presi
~ncia, com a presença dos Exc:elentfssimos Senhores Sena
dores Humberto Luc:ena, Presidente, Chagas Rodrigues, Pri
meiro Vic:e-Presidente, Levy Dias, Segundo Vu:e-I'Iesidente, 
Júlio Campos, Primeiro Secretário, Nahor Júnior, Segundo 
Secretário, Júnia Marise, Terceira Secretária, Nelson Wede
kin, Quarto Secretário, Beni Veras e Carlos Patrocínio, Su-
plentes. · 

O Senhor Primeiro Vic:e-Presidente assume a direçáo dos 
trabalhos, em virtude de aUS<!ncia momentànea do Senhor 
Presidente, e dá infcio à reunião, submetendo aos presentes 
os seguintes assuntos: 

a) Requerimento n• 213, de 1993, no qu,al o Senhor Sena
dor Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fazenda, 
informações atiaentcs a pagamentos feitos pelo Banco Central 
do Brasil, de benefícios de seus servidores com f~rias marca
das, al6m dos valores previstoo na legislaçio de reg~ncia. 

(•) Republicado por ~averlaidocomiacorreçto DO DCN (Scçlo II), de 19-3-93 

É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a 
matéria; 

e) Projeto de Resolução n• 10, de 1991, que "Modifica 
disposição regimental de inclusão de mat~ria em Ordem do 
Dia, e dá outras provi~ncias". 

É designado o Senhor Segundo Vice-I'Iesidente para rela
tar a matéria; 

I) Processo n• 010408192-4, no qual a Instituição Obras 
Sociais do Grupo Espírita e Regeneraçio "0 Lar da Inf4nc:ia" 
requer a doação de material usado e em disponibilidade. 

É designado o Senhor Segundo Secretário para relatar 
a matéria; 

I) Processo n• 016339192-4 (anexo: 005456192-4), que a 
Senhora Vera G. Pinto, esposa e dependente do servidor 
Sebastião C. Carvalho, requer a correção monetúia na ajuda 
de custo que vem recebendo para tratamento de saúde. 

É designado o Senhor Segundo Vic:e-Presidente para rela
tar a ma~ria; 

b) Proc:esso n• 004410192-0, em que associados do Pecúlio 
dos Servidores do Senado Federal requerem a sua emnçio. 

É designado o Senhor Primeiro -Secretário para relatar 
a matéria. 

Neste momento, às doze horas e quarenta minutos, o 
Senhor Presidente assume a direçio dos trabalhos e passa 
a palavra ao Senhor Segundo Vice-I'Iesidente, que leva ao 
exame dos presentes: 

Os presentes, ap3s exame, aprovam a matt!ria e a encami-
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provi~n- a) Parec:er ao Proc:esso n• 014706192-0, que trata de res-
cias; sarcimento de despesas mo!dicas efetuadas no exterior pelo 
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Senador João Calmon, conc:luindo pelo ressarcimento no v-alor 
de US$253,50. 

O parecer, após discuss4o, é aprovado pelos presentes; 

b). Parecer favorável ao Processo o• 001497/93-6, em que 
a Administração Regional de BrasW& solicita a doação pelo 
Senado Federal de equipamento telefónico, tipo KS, desati
vado em razão de ter sido subsl,ruido por novo sistemà. 

O parecer, após discussão, é aprovado pelos presentes. 
Dando seqü6ncia à reuni lo, o Senhor Presidente_ concede 

a palavra ao Senhor Primeift) Secretário, ·que leva ao exame 
da Comissio Diretora: - ·· - · 

a) Parecer cóntrúio aos Processos n'" PD-000687192-8, 
000688192-4, 000689192-0, 000690192-9 e 000808191-1, em que 
Maria Célia da Silva, Antônio Pedro da Silva, SQvio Ferreira 
Albemaz e Vera Lúcia Miranda Bitcncourt, servidores do 
Prodascn recorrem de deciáo do Conaelho de Supervisão 
daqw;le Órpo sobre o recebimento de difere~ salariais. 

O parecer, apói discnulo, é aprovado peJOs presentes; 

b) -Parecer c:Ontrúio a expediente da Frente Parlamen
tarista Nacional "Ulyaes Guimartes", 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, apôo diso•sslo, é aprovado pelos presentes; 

c) ·Parecer ao Proc:csso n• 017913192-6, no qual o Ccdesen 
faz consulta sobre a competéncia para acompanhar os servi
dores do Prodasen em misslo de estudos no exterior, concluin
do o parecer "no sentido de que o Prodaseo continue a desem
penhar as tarefas de acompanhamento, avaliaçio e levan"!
mento du neceuidades de treinamento de seus servidores. 
Entretanto, sempre que se tratar de servidor em missio de 
estudos no exterior, haved um controle adicional do Ccdesen, 
a quem o Prodasen deved fornecer u infonnaçôes necessúias 
para o seu desempeobo". 

O parecer, após discussão, é aprovado pelos presentes; 

d) Expediente do Seobor Diretor-Geral relativo l Segun
da Reunião Ordio,ria da Comissio Parlamentar Conjunta 
do Mercosul, propondo que, a exemplo da C4mara dos Depu
tados, o Senado Federal arque com metade das despesas com 
hospedagem dos Parlamentares estrangeiros. 

Os presentes autorizam o rateio das despesas com a Câ
mara dos Deputados, na forma proposta; 

e) Parecer oral favor,veJ aos Processos n"' 003908193-3, 
004042193-0 e 003121193-3, relativos a alteração na data de 
entrada em exemcio de Secretúios Parlamentares e Assessor 
Técnico. 

Os presentes decidem autorizar a alteração, na forma 
solicitada nos referidos procellSOI; 

I) Expediente da Seobora Diretora da Subsecretaria de 
Arquivo sobre autorização socilitada pelo repórter Fábio Aze. 
vedo Pannunzio para pesquisa nos arquivos da Comissão Par
lamentar Mista de Inquérito designada para apurar as ativida
des do Seobor Paulo César Cavalcante Farias. 

A Comisslo Diretora decide eneantinhar a matéria à Con
sultoria-Geral do Senado Federal para exanie e parecer; 

I) Proccssoo n~ 004048193-8 e 003867193-5, relativos ao 
não recolhimento de veículos, l disposiçio de Seobores 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; 

11) Proposta de estudos sobre os valores do Auxílio-Mo
radio destinado aos Senhores Senadores que não dispóem 
de apartamentos oficiais. 

Após debates, a Comisdo Diretora delega ao Senhor 
Primeiro Secretúio competéncia para manter entendimentos 
sobre o assunto, com a C4mara dos Deputados. 

A seguir, o Seobor Presidente passa a palavra ao Se!'hor 
Segundo Secret6rio, que submete aos presentes os segwntes 
assuntos: 

a) Parecer oral à solicitação de pagamento de honorários 
advocaúcios, formulada por Francisco Leite ~aves e Rogério 
Mariobo Leite Cbaves relativos ao patrocinio da defesa da 
Mesa do Senado Feder'ai em Ação Popular, ainda em curso, 
sugerindo o pagamento imediato de parte das despesas pelo 
Senado Federal e o seu reembolso pelos sete membros e quatro 
suplentes da Mesa Diretora anterior. O restante do pagamento 
seria efetuado quando do final da ac;áo. 

Após discussio, os presentes aprovam o parecer do Rela
tor, e determinam sejam cientificados, para fins de autorizaçio 
dos descontos, os Senbores Senadores que íntegravam a y-esa 
Dirctora anterior; 

b) Parecer favodvel ao Procesao D' 0010831937, em que 
o ex-Senador Antônio Mendes Canale requer, em grau de 
recurso, pagamento inleJral-do ressarcimento de despesas mé
dico-bospitalares solicitado no Proc:csso n• 016255192-S. 
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O parcc:er, a(X» •IV•o, é aprovadq pekls presentes; 

e) Parec:el7favorável ao Processo TJ' 014851192-0 (anexo: 
014927192-ó), em que o Governo do Esfado de Minas Gerais 
Representa~ ~m Brasilia, requer a doaçiode lrfs aparclh~ 
telef6rueos bpo KS, que se encontram desativados. · · 

O parecer, após diseussio, ·é aprovado pelos presentes. 

O Senhor Preoidente, entio, eonc:ede a palavra à Senhora 
Terceira Seeret4ría que apresenta parecer favorlive1 à presta
ção de contas do Cegraf e Func:egraf, relaliva 1101 méses de 
julho e agosto de 1992 (Proc:esso n• CG-001913/92-1). 

O parcc:er, após discnsdo, é aprovado pelos piiOSCntes. 

Por 6m, o Senhor blrctor-Geral • 1t: _,,_ntes 
o Proc:easo n• 009!J72192-2, eom decisAo do Senhor Presidente, 

desta data, autoiizando a reatiruição das quantias que foram 
indevidamente descontadas eom base no art. 9' da Lei n• 
8.162, de 1991 - declarado ·ineoostitucional pelo Supremo 
Tnõupai_Federal-, em favor do Plano de Separidade Social 
doo Servidores, devendo a eorreçio monet4ría ser calculada 
pela variaçio da Tua Referencial~ (TRD), eom proeédi
mento ido!ptieo ao praticado pelo TribUilal de Contas da 
Unüo. 

Após exame, os presentes referendam a decisão do Se
nbor Preoidente. 

Nada mais bavendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerrada a reUIIÍiiO, às· catorze horas, pelo que eu, Manoe1 
Vdela de M•galbkl, Diretor-Geral e Secretário da Comisslio 
Diretora,lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo 
Senbor Presidente, vai à publicação. . 

Sala da Comissão Õiretora, .11 de março de 1993. -
Sellldor B..-...m ~.Presidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO.II 

ANO XLVm- N•68 QUINTA-FEIRA, lS DE ABRIL pE 1993 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 57• SESSÃO, EM 14 DE ABRIL DE 
1993 

1.1 -ABERTURA 

1.Z-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Presidente da Repóbllca 

-N9156, de 1993 (o' 176/93; na origem), restituindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

1.2.2 - Parecer 

Referente ã seguinte ry.atéria: 

-Emenda da Câmara ao Projeto de Decreto Legis
lativo n~' 2, de 1993, que "regulamenta a escolha de Minis
tros do Tribunal de Contas da União pelo Congresso N acio
nal". 

1.2.3- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 44, de 1993! de autoria 
do Senador Ney Suassuna, que altera clispositivo do Código 
de Processo Penal. 

1.2.4 - Requerimentos 

- N• 347/93, de autoria do Senador Bello Parga, solici
tando seja encaminhada a esta Casa, pelo Ministério da 
Educação e do Desporto, cópia autenticada da prestação 
de contas do Convênio o• 00001134/92. 

-No 348/93, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 
solicitando da Ministra-Cbçfe da Secretaria de Planeja
mentc>, Orçamento e Cooidenação, informações que men
ciona. 

- N• 349/93, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 
solicitando ao Ministro da Fazenda informaÇÕes que men
ciona: 

- N• 350/93, de autoria do S_enador Dirceu Carn<:íro, 
solicitando ao Ministro da Fazenda informações que men
ciona. 

- N' 351193, de autoria do Senador Odacir Soares, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senãdo Federal, 
do artigo sob o título "Volksempfindem", dé ·auioria âo 
ex-Presidente da República, Fernando Collor. publicado 
no jornal Folha de S. Paulo, no dia 11 de abril .de 1993~ 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

Recebimento da Mensagem n' 157}93 (n' 178/93, na 
o'tigem) pela qual o Senhor Presidente da República sub· 
mete à aprovação do Senado a "Agreed MinUte•• relativa 
à dívida da Zâmbia, no· âmbito do Clube -de- Páris, bein 
ComO pedido de autorização para a União firmar _contrãto 
bilateral de reescalonamento com o Gov~rnQ __ :~ambiaoo 
ou com suas agências governamentais. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

_ SENADOR MAURO BENEVJDES -Comemora
ção do centenário de nascimento do professor Dolor Uchóa 
Barreira na Academia Cearense de Letras. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Congratulan· 
do-se como o :M-inistro Maurício COrrêa pelo lanÇamento 
·do livro de sua autoria, intitulado-senado- PersoDagem 
·e Instituição · · · 

SENADOR NEY SUASSUNA- Análise das carac
terísticas que começam a delinear a nova ordem intema-
1'cional, dentre elas a exclusão da América Latina. Defesa 
'do Mercosul para efetiva integração da América Latina._ 

SENADOR NABO R JÚNIOR- Encontro de políti· 
coS· acreanos com o Procurador-Geral da República? solici-
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁFICO DO SENADO Pl!DBRAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dirc:tor.OeraJ do Scaado Pe~deral 

. AüAClEL DA SILVA MAlA 
Diretor EB:ca.tivo 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Oirctor Adaiaiatrativo 

DIÁR.IO DO CONORI!S90 NACIONAL 

ASSINATURAS 

l.l!IZ CARLOS BASTOS Scacs1ral ..... ·-···-....... --~---·-··--·---~=-~ ?~~~ 
Oireux ladutnal 
~l.ORIAN AUGUSI'O COtmNHO MADRUGA 
Oirc:tor Adjuto Tir&aem l.:Dl esemplarCI 

tando a interferência da Polícia Federal na apuração do de rito sumário? para <>processo de desapropriação por 
assassinato do ex-Gover:n.ador Edmundo Pinto. interesse social, para íms de reforma agrária, de imóvel 

SENADORA JÚNIA MARISE -Descaso do (io- · · ni~l que_ não c:steja curitprindo ~sua funçã':' social. (Trami-
verno Federal com o Programa NaciOnaf da Merenda Es- taçao em conJunto cpm o ProJeto de Let da Câmara n9 

colar. - · · 67/92-Complementar.) Prejudicado- Ao Arquivo. 

SENADOR GILBERTO MJRANDA _ Crfticas a Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
declarações atribuídas ao Sr. L~ís Inác:=io. Lula da Silva n" 179/90 (n" 202191, naquela Casa), que dispõe sobre o 
feitas ao Governador Ant~io Fleury FilhQ. regime de prestação de serviços públicos pela iniciativa 

privada, previsto no art. 175 da Constituição, e regula.ª 
SENADOR EDUARDO SUPUCY -Esclarecimen- concessão de obra pública. Extinção da urgência, nos ter-

tos ao orador que o antecedeu na Tribuna .... -- mos do Requerimento ns- 354/93. 
1.2. 7 .:.._ Oficio 

- N" 4/93, do Presidente da Coni~ssão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, comunicando_ a ~provação do 
Projeto de Lei do Senado n? 2, de 1993; que-"'re_gulamenta 
a indicação de Ministros do Tribunal d~Coritas da União 
pelo Congresso Nacional", de autoria do SenadOr -César 
Dias. -

1-2-8 - Comunicação da Presidência 
-Abertura de prazo· de cinco dias úteis para interpo

siçãO ·de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a Emenda da Câmara ao Projeto de Decreto 
Legislativo n9 2, de 1993, seja apreciada pelo Plenário. 

1.3- ORDEM PO DIA . 

Projeto de Lei da Câmara n• 67/92 - complementar 
(n' 71/89, na Casa de origem), que dispõe sobre o processo 
judicial de desapropriação por interesse social, para fms 
de reforma agrária. (Tramitando em conjunto com o Pro
jeto de Lei do Senado n' 46/92-Complementar.) Aprovados 
o Substitutivo e os destaques relativos aos arts. l4 e 17, 
sendo rejeitado o referente ao parágrafo único dO art. 39 , 

ficando, em conseqüência, prejudicado o projeto. A Co
missão Diretora para redigir o vencido para o turno suple
mentar. 

- Redação do vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 
67/92-Complementar. Aprovada. À Câmara dos Deputa
dos. 

Projeto de Lei do Senado n' 46192 - Complementar, 
que dispõe sobre o procedimento contraditório especial, 

Projeto de Lei da Câmara n• 13/91-Complementar (n' 
223/90 -Complementar, na Casa de origem), que regula
menta o§ 2•.do art. 171 da Constituição Federal, dispondo 
sobre a edição e o processo legislãtiVo das me'didas provisó
rias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá outras 
providências. Votação adiada, por 30 dias. nos termos do 

· Requerimento n9 355/93, .~pós- usarem da palavra os Srs. 
Jãrbas Passarinho, Cid Sabóia de Carvalho, Josaphat Mari
nho, Amir Lando e MáriO Tovas. 

· Proposta de Emenda à Constituição n• 7/92 (n' 82191, 
na Câmara dos Deputados), que altera o artigo 29 da Cons
tituição FederaL-Votação adiada por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 23/91 (n' 45/91, 
.~a Câl!lar~ dos Deputados). que dá nova redação ao art. 
16 da Constituição Federal. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 26, de 1992 (n' 815/91, 
na Casa de origem), que autoriza o Instituto Nacional da 
Seguridade Social - INSS, a doar à Cooperativa Habita
cional dos Servidores do Ministêiió da Previdência e Assis
tência Social, do Estado da Bahia, o terreno que menciona. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta 
de quorum. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR RONALDO ARAGÃO - Assinatura 
de protocç.lo de intenções para construção da usina hidrelé
trica de Sámnel no Estado de Rondônia. Rebatendo decla
rações do Governador daquele Estado de que políticos 
est~riam obstruindo a Uberação de recursos para aquela 
região. ··- · · 
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SENADOR EDUARDO SUPUCY - Viabilidade 
do Programa de Garantia de Reilda Mínima. 

SENADOR JQÁO FRANÇA - Defesa_ da impor
tância do Banco da Amazônia S.A. (BASA) e da Superin
tendência do Desenvolvimento da Ama.iônia (SUOAM). 

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

1.4- ENCERRAMENTO 

2- RETIFICAÇÃO 

-Ata da 14~ Sessão, realizada_em 21 de janei:i'o-de 
1993. 

3- ATO DO PRESIDENTE 

- N•' 260 a 281/93 

4- ATA DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA- . 
NENTES 

At~ da 57a Scss:in, cm 14 de abril de 1993 

3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidênci:1 do,ç 8rs. Humllt'rto l.ucena e Chagas Rodrigues 

ÀS I~ l[()R.\Ç 1'.10 MINFT(N. i\C'll IM-ÇF PRFSFN-
IFS (}~ ~ll~. SI'N.-\DOIH'S: . 

Alfonso ('amargo - Alt>ano Franco - Alfredo C'a111f'O" 
- Alufzio RC7erra -...:. "Alvaro Pnchcco - Aniír Tnndo -:_ Tlcllo 
Parga --Bcni Vermo- Chagns Rodrigues- Cid _Sahoià de Car
valho- Dario Pereira- Dirceu Carncíro;..;: Pduardo Suplicy
Elcio Alvares- l~pitádo Cafeteira - Fsperidill.o Amin - Havia
no Melo - Francisco~ Rollcmt>erg - Garit>aldi Alves Filho -
Gerson ('amata - Gilherto Miranda :- H;enrique Almeida -
Ilumhcrto 1 ,UCena- I Tydckcl Frcit<Js- lram Sarui\-n --lrapuan 
C'o.o;ta Júnior- Jarhas Pnsc;;arinho -Jono França --João H.cx-ha 
- Josaphnt Marinho- José Rirha- Júlio C-amp~- llmia Ma~ 
rt<;c- .Tutnhy Ma.g.alht'írs-:-- I nvoi~irr Maia- I cvy Dins -l ouri
val BaptL..,ta - I uc:idio Portclla - Mansuelo de 1 avor- Mário 
Covas- Marlurc Pinto- Mnuro Hcncvidrs- Nahor Júnior
Nelson Wcdt>kin - Nc-v Mm:mh:'ío - Odadr Snnreo; - Onofre 
Quimm - Pedro ~imoO - Pedro TeiXeira-..:.. Rarhfd S:i!danha 
Derzi - Ronaldo Arngno - Ronan Tito - Wii'<On Martins. 

O SR: PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - -A lista de 
presença acusa o comparecimento de _53 Srs. -Senadores. -

Havendo número regimental, declaro" abérta-·a Sessão. 
Sob a proteção de Deus, e em ·nome dó Povo Brasileiro, 

iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura dÔ E-xpediente. 

É lido o seguinte ~ 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo aut6gfa[os de projeto de lei sancionado: 

N'l56, de 1993 (n• 176/93, na origem); de 13.do corrente_, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 5, de 1993 (n9 
3.520193, na Casa de origem), que dispõe sobre a vinculação 
do servidor público civil, ocupante de cargo em comissão sem 
vfnçulo efet.ivo com a Administração Pública Federal, ao Regi-

me Geral de Previdência Social e dá _outras providências, san
cionado e transformado na Lei n' 8.647, de 13 de abril de 
1993. 

PARECER: 

PARECER N' 86, IIE 1993 

Da Comissão de Coostitu,ição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Emenda da Câmara ao Projeto de Decreto Legis
lativo n'!' 02, de 1993, que "regulamenta a escolha de 
Ministros do Tribunal de Contas da União pelo Con
gresso Nacional". 

Relator: Senador Ney SUIISSWUI 

Retorna a esta Casa, e a esta douta Comissão, o Projeto 
de Decreto Legislativo n~' 02, de 1993, da autoria do nobre 
Senador César Dias, o qual ViSa ·a- regUlamentar a previsão 
normativa insculpida no§ 39, do art. 72. da Constituição Fe-
deral. . 

Submetido à apreciação terminativa deste nobre Cole
giado, o PDL n9 02/93 foi _aprovado no que diz respéito à 
_conveniência, opOrtunidade, constitUcionalidade e juridicida
de, tendo sofrido emendas - da nossa lavra - no que diz_ 
respeito à técniCa legislativa e regimintalidade. 

Envíado â Câmara - que nesta oportunidade funcionou 
como Casa revisor_a_- foí recoQhecida. também por aquela 
Casa Legislativa, a conveniência e Opóituriidade da Projeto, 
e a ele oferecida Emenda aperfeiÇOadora? sob o prisma regi
mental da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. · 

Por esse motivo, retoma à apreciação dO Senaâo Federal, 
e desta Comissão, para análise da Emenda inserida na Câmara 
dos Deputados. 

A Emendã. sugerida ao § 39, do artigo 2~, do PDL n"' 
02/93, oferece nov·a redação à desposição normatiVa e réstringe 
a a,rgüição do candidato à Comissão iniciadora do processo 1 

de escolha de Ministro do TnOunal de Contas. 
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No parecer da lavra da Comissão de Constituição, Justiça 
e de Redação, foi alegado, com relação à Emenda apresen
tada, o seguinte: 

"Já no que diz respeito à regimentalidade é o nosso 
entendimento que a redação do § 3~>, do art. 29 do 
Projeto deva ser alterado passando a prever a argüição 
do candidato somente perante a Comissão iniciadora 
do processo, haja vista que a regra -ptedoni.inante, nos· 
termos regimentais, tem sido a da _:Jlgüição, por uma 
única vez, do candidato a cargo público. 

Destarte, não vemos justificativa Para a dupla ar
güição à qual, eventualmente, pudesse ser submetido 
o candidato. E, para elidir, de todo, essa possibilidade 
-no nosso estender esdrúxula -submetemos à consi
deração nos nobres Pares, Emenda restringindo a saba
tina do candidato -ã Comissão que tiver a iniciativa 
de indicação." 

Cremos que houve razão, por parte da Câmara dos Depu~ 
tados, para a apresentação c;la Emenda sob exame. Realmente, 
o Regimento Interno do Senado Federal sempre abraçou a 
tese da argüição únicã do candidato a cargo público e essa 
estratégia tem funcionado a contento, ante o que, acredi~ 
tamos, inexistente motivo para a mudança da regra. 

Por todo o exposto é o nosso Parecer favorável à Emenda 
apresentada, na Câmara dos Deputados, ao Projeto de Decre
to Legislativo n• 02, de 1993. 

Sala das Sessões, 14 de abril de 1993. -lram SDraiva, Pr~
dente- Ney Soassuna, Relator- Gilberto Miranda- Esperidlão 
Amim - Amr Laodo - Epillldo Cafeteira - Nelson Carneiro 
- Aureo Mello- Eva Blay - Pedro Teixeira - Alfredo Campos 
- Gan'baldi Alves Filho - João França- Elcio Alvami. 

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

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1• Secretário. 
É lido o seguinte · 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 44, DE 1993 

Altera dispositivos do Código de Processo Penal. 

relator determinai'á que a citação se ra:Ça por edital, pUblicado 
pOi três vezes no Wrio Oficial da justiça e em jornal de circulação 
nacional, com o prazo de cinco dias. 

§ 6" Também será feita por edital, nos processos de 
competência originária do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça, quando o réu se encontrar no 
estrangeiro, ainda que em lugar sabido, ou em lugar incerto 
e não sabido. 

Art. 2' Acrescente-se ao art. 370, do C_ódigo de Pro-
cesso Penal, o seguinte parágrafo único: --

Art. 370. ···-······ .. ···············-················ ........... . 

Parágrafo único. No Distrito Federal e nas Capitais dos 
Estados e dos Territórios, assim como nos processos de compe~ 
tência originária do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, consideram-se feitas as intimações pela 
só publicação dos autos no órgão oficial, exceto no que tange 
ao Ministério Público e às testemunhas. 

Art. 39 Esta lei entra em vigór na data em que é publi
cada, aplicando-se aos processos em tramitação. 

Art. 49 Revogam~se as disposições em contráriO. 

Justificação 

Ao mesmo tempo em que propiciou o afastamento do 
Presidente da República por ofensas graves à honra e ao deco~ 
ro _do cargo, dentro das balizas institucionais, o Movimento 
pela Ética na Política avançOu o debate rumo à eficáCia da 
Justiça brasileira e revelou à opinião pública a sua fragilidade. 

Os exemplos da recente história política do País são cOo~ 
tundentes ao demonstrar a insuficiência dos instrumentos colo
cados à disposição da sociedade para alcançar determinados 
tipos de criminosos~ especialmente aqueles enquadrados JX>r 

crimes de responsabilidade, corrupção ativa e passiva, impro-
bidade e outros correlatas. _ ___ _ _ _ 

-No episódio PC-Collor, os primeiros entraves com vistaS 
ao fiel cumprimento da lei aconteceram ainda na fase das 
citações, quando, em função da exigência de que a citação 
seja pessoal, as dificuldades protelatórias passam a ter um 
álibi legal, permitindo aos indiciados atrasar indefinidamente 
o processo. ___ _ - - _ 

O Congresso Nacional decreta: O grande mérito da proposiçã6 em tda é o de criar rito 
Art. 19 Acrescentem-se ao art. 351, do Código de Pro especial para as citações e intimações no caso de processos 

cesso Penal, os seguintes parágrafos: cuja competência originária remonta--ao Supremo Tribunal 
Art. 351. ··························-·u···········-·-~····-·-· -----Federal e/ou ao Superior Tribunal de Justiça, os quais, como 

················u~.---.---~---~~~~·-······u····~······················ .bem demonstra a atual indignação popular têm o condão de 
§ 19 - Nos processos de competência origii:iária do Supre- despertar o clamor social em prol da ação do Estado em 

mo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a defesa do património público. . -· ·-
citação far-se-á pelo correio; se o réu estiver no Brasil, ou Ao compatibilizar os institutoS- da CPP àqueles adotados 
por edital. em determinados artigos do Código de Processo Civil, bus-

§ 2'i' Determinada a citação pelo correio, o diretor da cou-se conferir agilidade necessária à instrução processual, 
Secretaria porá a cópia da petição inicial, despachada pelo de modo a coibir manobras protelatórias. 
ministro-relator, dentro do subescrito com timbre impresso A sociedade não pode mais conviver com a imPunidade. 
no Tribunal, indicando expressamente que visa a intimar o Não é possível que crimes de tal gravidade acabem prescre-
destinatário: - vendo por falta de coragem política do Legislativo para enfren-

§ 39 Na citação pelo correio, a carta será registrada, tar alguns "temas~tabus" como o pre~enso cerceamento da 
com aviso da recepção, a fim de ser juntado aos autos. defesa. . _ o 

§ 49 O carteiro fará a entrega da carta registrada ao Todavia, ao permitir o iilstitutá restritivo da citação pes-
destinatário, exigindo~lhe que assine o recibo. soai não estaria o CPP, porventura, colaborando para o cer~ 

§ 5 11 Certificando o agente do correio que.o réu não ceamento-do direito de defesa da c_oletividade, que reclama 
foi encontrado, depois de procurado por duas vezes, ou que o desestimulo às práticas ilícitas mediante a certeza da existên-
é desconhecido oo·endereço consta~te da carta' o~~ cia de uma justiça ágil e }gualitáriaJ 
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Os tempos mudaram, as possibilidades criminoSas se mul
tiplicaram e é preciso que os legisladores agucem a sensibi
lidade para as novas demandas sociais em termos de justiça. 

Estas, as questões que coloco à reflexão de Vossas Exce
lências ao solicitar-lhes o indispensável apoio à presente inicia
tiva. 

Sala das Sessões, 14 de abril de 1993. -Senador Ney 
Suassuna. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

·······················-······-·11-rüL,o·x ............................... ~ 
Das Citações e Intimações 

CAPíTuLO I 
Das Citações 

Art. 351. A citaçãO inicial far-se-á por mandato, quan
dd o réu estiver no território sUjeito à jurisdição do juiz que 
a houver ordenado. 

CAPÍTULO II 
Das Intimações 

Art. 370. Nas intimações dos réus, das testeniunhas e 
demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer 
ato, será obervado, no que for aplicável, o disposto no Capí
tulo anterior. 

(Ã Comissáo de Constituiçáo; Justiça e Ciaadanía 
--decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
lido será publicado e remetido ã comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
I' Secretário. · · · · 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 347, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 50, § 2•, da COnstituição Federal e 

arts. 216 e 217 do Regimento Interno, requeiro seja encami~ 
nbado a esta Casa pelo Ministério da Educação e do Desporto, 
cópia autenticada da prestação de contas do Convênio n~" 
00001134/92, cujo extrato foi publicado no Diário Ollclal da 
União - Seção III, de 8 de julho de 1992, pág. 8688, 1• 
coluna. 

Sala das Sessões, 14 de abril de 1993. - Bello Parga. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Gabinete do Ministro 

Extratos e Convênios 

Espécie: Convênio N• 0001134/92 
Convenentes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação e Pref. Mun. de São Raimundo das Mángabeiras 
-MA. 

Inscrita no CGCIMEFP sob o número 06.651.616/0001-09 
Valor FNDE: Cr$184.479.000,00 
Objetivo: 1- no projeto 230170002119297 
Expandir oferta de novas vagas no ensino fundamental, 

através da construção de 3 unidades escolares 

Crédito Orçamentário:- Prog. de Trabalho 
08042018822891065 

Elemento de Despesa: 45404200 

(Ao exame na COmissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 348, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § z~, da ConstituiÇão 
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas à Ex~l~p.tíssima Senhora Ministra-Chefe 
da SeCretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação, 
-as seguintes informações: 

_ 1 - Se ho_uver concessão de financiãment0 pór parte do 
Banco Nacional de Deserivolviritento Económico e Social à 
empresa TDA - Indústria de Produtos Eletrónicos- S. A., 
a partir de 1984 até esta data. 

2-Em caso de resposta afirmativa ao item 1, qual o 
valor do(s) respectivo(s) financiamento(s) e a destinação dos 
mesmos. 

Justificação 

-As informações ora solicitâdas se fazem relevantes tendo 
em vista a necessidade de se 'avaliar as disponibilidades e 
os critérios adotados peJo Banco Nacional de Desenvolví
merito Económico e Social para a concessão de finartciainehtos 
a projetas industriais. · ' 

A presente proposição está embasada nos dispositivos 
supracitados e no preceito contido no inciso X do art. 49 
do texto constitucional. 
· · Sala das Comissões, ·i4 -cie- ãbril de 1993. -:-:-Senador 
Gilberto Miranda Batista. 

(Ao exa'!le da ComisSão DiTetcirá.) 

REQUERIMENTO N• 349, DE 1993 

- RequeirO, fios termos dos arts. 50, § 2!>, da Constitução 
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejárít solicitadas ao Excelentíssimo Senhor MiniStro de Esta~ 
do da Fazenda, as seguintes i~formaçõés: · _ · · · _ 

1 --Que taxa de juros está sendo aplicada nas aplicações 
das. reservas cambiais do Brasil. -
_ _ _ 2 - Qual_ a médi~ dª re_Qt_~l?iliçlade apresentada nas apli

caÇões a que se refere o item 1, nos últimos 6 (seis) meses~ 

Jnstificaçõo 

- Como é do conhecimento público e divulgado pelo Banco 
Central do Brasil, o país teÍn apresentado, nos últimos meses, 
um acentuado.volume de reservas cambiais que, segundo cons-
ta~ supera a casa dos 20 bilhões ·de dólares. . . , 

Tendo em Vista que tão vultosos recursos estão spb a 
administração do Banco Central, parece-nos de grande valia 
para esta Ca\3., que se cofiheça a efetiva rentabilidade das 
aplicações dos mencionados recurso.s. . 

. A proposição em tela, cabe registrar, _amp~-s~ nos dis
positivos antes invocados _e _na _regr_a_ ,ÇOJlt1da no mc1so X do 
art. 49 da Carta Magna. 

Sala das Comissões, 14 de abril de 1993. - Senador 
Gilberto Mir•nda Batista. 

(Ao exame da C?_"!~~são Diretora.) _ 

REQUERIMENTO N• 350, DE 1993 

-Senhor -P.r~Sidente, _ 
Requeiro_, nos termos do § 2,9 do art. 50 d~ Co~titu_i_ção, 

combinado com os :uts~ Z15, I, ~ 216 do Regunento Interno 
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do Senado Federal, sejam solicitadas ao Exm"' Senhor Mi~istro 
da Fazenda as seguintes informações: - __ • , 

A- afetas à Secretaria da Receita Federal (Coor~ena
ção-Geral do Sistema de Arrecadação) e à Procuradori~-Geral 
da Fazenda Nacional: 

A.l- relação dos 500 (quinhentos) maiore-s deve_dores 
tributários da União - pessoas jurfdicas (empresas, estabele
cimentos etc.) e pessoas físicas (profissiOnais -liberais etc.)-, 
discriminando os valores (originários, acrescidos, atualízados 
e acumulados) dos débitos, por tipo de tributo adiante indi-
cado: --

1. Imposto de Renda - Pessoas Jurídicas; 
2. Imposto de Renda - Pessoas FísiCas; 
3 .. Imposto de Renda - Fontes; 
4. Imposto sobre Produtos Industrializados; 
5. Imposto sobre Operações Financeirils; 
6. Imposto sobre Importação; 
7. Imposto sobre Exportação; 
8. Imposto sobre~ Propriedade Territorial Rural; 
9. Contribuições para o PISe o PASEP; . .. 
10. Contribuição sobre o Lucro Líquido das Empresas; 
11. Contribuição para o Finsocial; --
12. Contribuição ·para o FinandameilttY da _s-egu-ridade 

Social- CONFINS (quem não está recolhendo em 1993); 
1.2- esclarecimento sobre providências adotadas para 

cobrança administrativa e judicial desses débitos;_ 
B- afetas à Caixa· Económica Federal: 
-relação dos 500 (quinhentos) maiores devedores .da 

Contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
- FGTS; discriminando os valores· (originários, acrescidos, 
atualízados e acumulados), com esclarecimentos sobre provi
dências adotadas para cobrança administrativa e judicial des-
ses débitos. · 

Justificação 

As informações ora solicitdas afiguram-se indispensáveis_ 
para complementar os dados constantes da "Relação das 
Maiores Empresas por Faturamento --out./92", elaborada 
pela Secretaria da Receita Federal e encaminhada pelo Aviso 
n9 076/MF, de lç de_ fevereirO de 1993, em atenÇão :ao Requeri
mento de Informações n~ 801, de 1992, que_ ·subscrevi em 
11 de novembro do ano passaâo. 

2- Inobstante estar funcionando, nesta Casa, a Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a inveStígar a situação 
da evasão fiscal no País _:_ instituída pelo--Requerimento n~ 
935, de 1991, que- fui um dos tiínt3: e sete signatários , o 
ténnino do prazo de seus trabalhos só está previsto para 4 
de julho próximo vindouro. . __ _ 

3 -Nesse ínterim, há Que-sopesar a necessidade de legis
lar sobre tributos e contribuições. Daí, a imprescindibilidade 
das informaçõesor-a·s-olicitadas, inclusive C~IJ_l \j"_s~_aS ao Projeto 
de Lei Complementar que irist1tui o IPMF (PL n' 153, de 
1993- Coniplementar, na -câmara dos Deputados), o qual 
deverá ser discutido e votado, muito em breve, no Senado 
Federal. 

Sala das Sessões, 14 de abril de 1993. -Senador Dirceu 
Carneiro. 

(Ao exame da Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri· 
mentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
tennos do inciso III do ait. 216 do Regimento Interno. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 315, DE 1993 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno~ requeiro 
a transcrição nos- Anais do senado Fe_deral, do _artigo sob 
título "Vqlksempfindem", de autoria do ex-~res~dente daRe
pública, Fernando Collor, publicado no Jornal Folha de S. 
Paulo, do dia 11 de abril de 1993. 

Sala das Sessões, 13 de abril de 1993. - Senador Odacir 
Soares, Vice-Líder 4o PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ...,-De acordo 
com o art. 210, § 19 , do Regimento Interno, o requerimento 
será submetído ao exame da Comissão Diretora. ---

A Presidência ·recebe1.1.a Mensagem n' 157, de 1993, (n' 
178/93, na origem) de 13 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V, 
da Constituição, submete_ à aprovação do Senado a Agreed 
Minute relativa à divida da Zâmbia, no âmbito_ do Clube de 
Paris, bem como pedido de autorização para a Uníão firmar 
coptrato bilateral de reescalonamento com o governo zam
biano ou com suas agências govername-ntais. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos EcoM 
nômicos. --

0 Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a ·palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, na forrria regi-
mental. - - -

O SR. MAURO BENEV!DES (PMDB - CE. Para uma 
comunicação. Sem 1-evisão do-orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em solenidade realizada ontem na Academia Cea
rense de Letras, no meu Estado, foi comemorado o transcurso 
do centenário de nascimento de Dolor Uchoa Barreira, inte
lectual de méritos incontáVeis que exerceu a cátedra de Direito 
Civil na Faculdade do Ceará e que teve incessante atuação 
como literato, _como pesquisador histórico e como homem 
de cultura polimorfa. 

Tendo nascido no sertão de Santanópole, onde fez os 
seus estudos íniciais, Doloi:' Bárreíra- fiarisfeiíu-se, a Seguir, 
para a cidade de Jaguaribe e, logo _depois, para Fortaleza, 
concluindo o seu curso secundário no Liceu do Ceará, até 
fazer o vestíbular para a Faculdade_de Direito, Onde realizou 

_ um curso brilhante. Logo depois, subrite_tendo-se a concurso, 
alçou-se à condição de professor daquela escola de ensino 
superior, exercendo a cadeira de Direito CiVil. ~ ~ 

Tive o privilégiO, Sr·. Presideilte, de conhecer Çl Prof. 
Dolor Barreira, que se impôs à admiração de sucessivas gera
ções do meu Estado exatamente por seu talento e solidez 
de sua cultura. 

Era um mestre que ministrava atit3.S fascinantes, não ape
nas pelo aspecto didático, mas sobretudo porque alinhava 
à parte teórica exemplos que eram recolhidos na sua atividade 
forense, advogado que_ foi durante mais de cinco lustros, com 
uma banca movimentada, para a qual convergiani ~queles 
seUs clientes, certos de que as suas petições, os seus merriOriais, 
enfim-, tUdo aquilo que- se ffiseria no contexto da atividade 
de um profissional da advocãcia, ali" encontrava, sem dúvida, 
a melhor forma e o mais perfeito encaminhamento. 

Como membro da Academia Cearense de Letras e, igual
mente, membro vitalício do Instituto do Ceará, Dolo r Barreira 
teve uma atuação f~bricitante, proferindo palestras, -diScursos 
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e, sobretudo, preparando o grande acervo intelectual que le
gou a nós,, que o admirávamos~ ainda em vida e que hoje 
continuamos a cultuar a sua memória imperecível. --

Toda a imprensa do meu Estado, ontem, Sr. Presidente 
Chagas Rodrigues, abriu largos espaços para registrar o cente
nário de Dolor Ba_rre_ira. E o Professor Martins Filho, Reitor 
agregado da Universidade Federal do Ceará, contemporâneo 
e amigo muito próximo de Dolor Barreira, foi interpelado 
pela reportagem literária do jornal O Povo, respondendo da 
seguinte forma sobre a figura extraordinária de Dolor Barrei
ra, cujo centenário ontem comemoramos: 

"O POVO - Que avaliação o senhor faz do homem 
Dolor Barreira, que tem seu centenáriO comemorado hoje? 

Martim Fillto - A personalidade excepcional de Do
ler Barreira projeta-se no cenário cultural do Ceára como 
historiador am_é_rito, professor erudito e jurista de grande 
cultura, tanto em extensão quanto em profundidade. Tor
na-se diffcil destacar nessas áreas em que ele mais avultou. 
Dolor foi grande em tudo. 

O PÔVO - Cómo o senhor destacana o papel de 
Dolor historiador? 

Martim Filho - Quando o conheci na ~década de 
40, nele identifiquei o orador dos mais completos até então 
por mim conhecidos. Logo depois, quando passei a ser 
wn dos seus colegas no l_nstituto do Ceará e naAcademia 
Cearense de Letras, tive oportunidade de conh~r a grande 
vocação para a pesquisa histórica, no campo especffico da 
Literatura. Ele integrou a Academia Francesa de Letras, 
criada por Rocha Lima, Thomás Pompeu, Capistrano de 
Abreu e Araripe júnior. - -

Recordo, Sr. Presidente, que sou, na Academia Cearense 
de Letras, ocupante da cadeira n~ 39, que tem exatamente 
como patrono o grande crítico Araripe Júnior, men-cionado 
nas respostas do Reitor Martins Filho. 

O POVO - Quais as outras agtetniaç6eS a que 
o professor Dolor Barreira dedicou os seus estudos?_ 

Martins Filho- As mais importantes foram exata.:. 
mente as que surgiram na segunda metade do século 
pretérito: Acade_mia Francesa, Clube Literário, PaQa
ria Espiritual, Centro Literário, Academia Cearense 
de Letras e, ainda, o Instituto do Ceará." 

Sr. Presidente, eu me permitiria- esclarecer a esta CaSa 
que a Padaria Espiritual, que também mereceu o apoio de 
Dolor Barreira, completou no ano passado, 1992, 100 anos 
de existência, já que foi um ·movimentO literário que antecedeu 
a nossa Academia Cearense de Letras, que somente no próxi
mo ano alcançará o seu centenário de profícua existência. 

Continua _a_reportagem: 

O POVO- E como o senhor vê a figura do jurista 
Barreira? 

Martins Filho- A sua formação jurídica foi muito 
aprimorada, tanto assim que, por ocasião de lhe ser 
outorgado o grau de _bacharel, foi igualmente laureado 
pelo brilhantismo do curso que realizou. Dolor, desde 
cedo, foi considerado um dos causídicos mais afama
dos. 

O POVO - E quanto à implantação da Univer
sidade Federal do Ceará, como qualifica o t€:itor Mar
tins Filho a presença do mestre Dolor? 

Responde .o Primeiro Reitor e Reitor Agregado, 
Martins Filho: - - - -

"-Com a escolha do meu nome, pelo Presidente 
Café Filho, para exercer a Reitoria, o professor Dolor 
Barreira era o meu substituto e foi convocado para 
integrar o Conselho Universitário, na qualidade de re
presentante dos professores da Faculdade de DireitO-. 
Ele era uma presença que nos infundia confiança, na 
objetivação dos nossos projetas. Dolor foi nomeado 
Diretor da Faculdade de Direito, Onde permaneceu 
de 61 a 63, quando, então, foi aposentado do Serviço 
Público Federal. Naquela Ocasião, recebeu o título de 
Professor Em é rito da UFC". 

Recordo-me, Sr. Presidente, que nesse depoimento de 
Martins Filho sobre o seu antigo colega da Faculdade de Direi
to, Dolor Barreira, cujo centenát'iO-COinemoramos no dia de 
ontem, estive coincidentemente presente, Presidente que era 
da Assembléia Legislativa do Ceará, àquela solenidade reali
zada na Reitoria da UFC, quando Dolor Barreira ao apose"il
tar-se recebia do Conselho Universitário o título de Professor 
Emérito daquela instituição, pois comó professor e como Dire
tor da Faculdade de Direito Dolor Barreira foi, sem dúvida, 
uma das figuras ni.ais preeminentes Dão apenas dos círCulos 
jurídicos, mas, sobretudo, da vida cultural do meu Estado. 

Desejava tecer considerações mais amplas que pudessem 
enaltecer, com absoluta justeza, a figura admirável desse gran
de civilista que, como já ressaltei, tive o privilégio de conhecer 
de perto. Evidentemente, não o tive como professor da Cadei
ra de Direito Civil, já que naquela rotatividade do currículo 
de Direito a mim coube receber ·aulas nessa matéria do tam
bém ilustre mestre do Direito, Professor Eduardo Girão. 
. Tenho absoluta certeza de que venho i3. esta Casa, e _pode

na destacar neste instante, também credenciado pelOS Srs. 
Senadores Cid Sabóia de Ca_rvalho e Beni V eras, para falar 
aqui em nome do próprio Ceará, aquele Ceará que, desde 
ontem, procura homenagear e oferecer a manifestação da 
sua reverência a um- dos conterrâneos mais distingUidos qUe 
honrou e dignificou a vida cultural do meu Estado. 

Fica, pois, aqui, Si". Presidente, a homenagem a Dolor 
Barreira na passagem de seu centenário de nascimento. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nos termos 
do art. 155, § 4~. do Regimento Interno, não havendo no 
plenário, no momento, o número mínimo previsto, a Presi
dência suspenderá a sessão por 10 minutos, acionando as cam
pã.inhas. 

Solicito aos Srs. Senadores que se encontram nas comis
sões e nos gabinetes que venham ao plenário a fim de que 
se realize a sessão desta tarde. -

Está suspensa a sessão. 
(Suspensa às 14h52min, a sessão é reaberta às 14h56min.) 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está rea-
berta a sessão. - -

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, viv~_ 
o País um momento lamentável no que diz respeito a divul
gação de livros, a propagação da cultura. 

Hoje, o que há é o escândalo através dos livros que se 
multiplicam devassando famílias, expondo intimidades que 
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outrora guardávamos para o SilênciO é levávamos, muitas ve- __ ideológica, fruto da Guerra Fria entre os dois impérios nuclea-
zes, ao túmulo. _ res que emergiram da Segunda Guerra Mundial - Estados 

Neste momento, Sr. Presidente, voltam-se e continuam Unidos e União Soviética-, assistimos, neste finai de milénio, 
voltando-se contra o Congresso todos os que pensam que a uma incrível avalanche de mudanças na ordem internacional 
sem o Congresso é possível viver a democracia. Todos nós _que se estruturara no pós-guerra, e que, equilibrada pela chan-
poderíamos trazer aqui numerosos depoimentos a esse ·res- tagem atómica, tinha como dinâmica essencial a disputa entre 
peito. ~ _ os superpoderes para- ampliar suas hegemonias, a qualquer 

Por isso. quero destacar a colaboração que em favor do custo e a qualquer preço, em qualquer lugar, na terra ou 
Senado, dos que integram esta Casa, de sua história e de no espaço, onde, enfim, isso fosse possível. 
suas tradições. acaba de publicar nosso eminente cOlega, Mi- O ano de 1989 marca o início dessa formidável lista de 
nistro Maurício Corrêa. S. Ex• divulga em livro a contribuição_ transformações. O colapso da União Soviética, a .unificação 
que trouxe ao Senado, a esse respeito, em maio de 1991, alemã, a Guerra do Golfo, as disputas tn'bais no Leste Euro-
quando apresentou ensaio lido neste plenário. peu, a continuada ação das religiões beligerantes e o terra-

Realmente. Sr. Presidente, esse é um livro .. que deveria rismo dos "Estados loucos- Líbia, Irã e~c._-:-::-. tudo issoJ 
merecer maior divulgação por parte do Senado Federal. Não adicionado à criSe ecOnômiCã mundiai- e à miséria em que 
é só a história do Senado FederaL não é só_ a evocação de estão mergulhados 2/3 da popula_ção mundial, sepultou uto-
grandes figuras que no Império e na Repúblfcã~ :Integraram pias. alimentou frustrações nacionais, acionou, enfim, o rol 
esta Casa; não é só ·o estudo~ a afirmação, a conviCção de de mudanças que implodiu a já velha ordem internacional. 
que o Senado e indisp~nsável à normalidad~ demo<:rática. Disso resultou, é claro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
E, ainda, em sua parte frnal, uma defesa do bicamerahsmo. _ uma gama de incertezas. A nova ordem, que se estrutura 

Somos depositários das tradições advind~s_d~sçl_~ a prim~i- no embalo vertiginoso da aceleração do tempo histórico, ainda 
ra Assembléia Constituinte, desde o primeiro Senado do Im- não apresenta seus éontorDos definitivos; está muito nebulosa, 
pério. difusa e paradoxal. Ao certo, ninguém pode ainda desenhar 

Temos, portanto, o dever de lutar pelo bicameralismo. sua configuração, nomear suas estruturas e seus elementos 
que hoje tem sido tão espicaçado, tão criticado, tão injuriado conceituais. 
pelos que não compreendem a necessidade de, num Estado São tempos difíceis os que estamos a viVei riO contexto 
federativo, o entrosamento entre uma Câmara de represen- internacional. Embora seja arriscado propor alguma previsão 
tação popular e uma Câmara representatl;,;:ã-_~dos. Estados. sobre a natureza da nova ordem, determinados elementos 

É um estudo minucioso q':l_~ f~t_z o no_~~- eminente Cole_ga definidores aparecem no horizonte histórico e nos permitem 
Maurício Corréa, hoje Minístro da Justiça. Trata-se de um nomear alguns dos seus indicadores. Os EStados Unidos, no 
depoimento valioso. erudito, e que, certamente, deverá mere- campo político-estratégico, continuarão a exercer papel pre-
cer desta Casa a maior divulgaç~o. principalmente levando ponderante. Contudo, mesmo aí, a situação muda substancial~ 
aos iniriligOs do bicameralismo, aos inimigos da existência mente. Envolvido em grave crise econômica, oriunda, como 
do Senado Federal um depoimento valioso, um depoimento se sabe, dos enormes gastos com a Guerra Fria e com as 
sobre a conveniência de se manterem juntos, Câmara e Sena- alianças militares estabelecidas no pós-guerra, a grande Nação 
do, como pilares da vida democrática do País. norte-americana não tem mais condições pOlíticas e econô-

Essas palavras, Sr. Presidente, são. portanto, uma home- micas para regular; por si só,<? sist~!D~ ~11te~aciOnal. A Guer-
nagem ao bicameralismo. que é um dos temas principais desse ra do Golfo, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, mostrou essa 
volume "Senado, Personagem e Instituição". Já se tem inju- realidade. A intervenção militar no Iraque só foí possível 
riado muito o Poder Legislativo. Acho que chegou o mom~_!lt.;> após a co_sturã de uma grãD.de aliança com países da região 
de inicíãrmos uma campanha em favor da sua recuperação, e da Aliança Atlântica, e o financiamento da guerra, em gran-
justo quando, no ano passado. demos uma demonstração de de parte, foi feito por japoneSes, alemães- e ára,bes. 
vitalidade, de civismo, de _interesse pelo progresso-e pela ética A situação políticoMeconômica mundial é tão çOmplexa 
na polítíca brasileira. . . que um jornalista norte-americano escreveu: "A GueiTa Fria 

Este registro, Sr. Presidente, deve constar dos Anais, acabou: os japoneses a ganharam". . 
principalmente agora, quando não está entre nós o autor deste Como salienta o Cientista político Luciano Martins, em 
depoimento, nosso Colega Senador Mauricio Corrêa, atual artigo intitulado uuma Introdução Sobre a Nova Ordem Inter-
Ministro da Justiça. _ nacio1J3.l' ', ·~ o _requisito básico pará-se- estabelecer a estabili-

Deixo, aqui, consigrl.-ado meu aplausO ã essa iniciativa dade hegemónica é, como querem: os SeUs defensore~, a exis-
de reproduzir e divulgar a impoitante contribuição trazida tência de uma economia hegemóriica~-prOvavelmente o Japão 
ao Senado Federal no ano de 1991. seria, entre os países industriais; aquele com melhores possibi~ 

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Palmas.) lidades de lograr essa condição a médio prazo, desde que 
o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _ Concedo Considerados os critérios antes mencionados. Embora dispen-

a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. (Pausa.)_ se apenas cerca de 1,5% do seu.Produto Interno Bruto em 
s. Ex~ não se encontra em plenário. gastos de defesa, o J3.pão atualmente tem --pasmem, Srs. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pau- Senadorest -as~ frota mundial de submarinos, a 1.5'!- força 

aérea do mundo e a 4• frota de navios de guerra. O Japão, 
sa.) s. Ex~ não se encontra em plenário. que, pela Constituição, nãO deve e não pode ter forças arma-

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. das, dispõe hoje de tudo isso. Além disso-, dese~volve sofisti

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB.l'ronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, após quatro décadas de grande tensão político-

cados mísseis mar-terra e produz 20% dos componentes eletr~
nícos mais sofisUcados qlJ_e __ <?qu!pam as annas norte-a~en
canas. Dir-se-ia que não falta muito para a criação de uma 
fOrça militar própria de considerável poder de fogo••. 
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Uma outra característica de delineamentos já definitivos 
e que, certamente, será um dos componentes conceituais bási
cos da nova ordem internacional, Srs. Senadores, concentra-se 
na regionalização e na integração de espaços políticos em 
blocos económicos que superam velhas contendas naciona
listas e criam- condições para o desenvolvimento e a melhoria 
dos níveis de vida de suas populações. 

A CEE - Co'm_unidade Económica Européia, é O ·exem
plo mais bem-sucedido dessa tendência. São 12 Estados, 340 
milhões de habitantes, um mercado poderoso e uma economia 
em plena evolução que, recentemente, partiu para a integra
ção política e para a união _monetária. Os_ Estados Unidos, 
o Canadá e o México formaram o NAFTA, fat9 _que tem 
amplo significado económico e político pelo- peso e peta impor
tância que esse bloco certamente terá no mercado mundial. 

Outra tendência da nova ordem internacional que já está 
também posta é a política da excludência da América Latina 
-atentem bem, Srs. Senadores: excludência da América Lati
na. Se consultarmos os principais artigos, as análises. e os 
comentários acerca do_ novo sistema internacional produzido 
no Primeiro Mundo, poderemos verificar que a América Lati
na - exceção do México, que está no NAFTA - está sendo 
colocada à margem do emergente contexto histórico; não con
ta mais; está relegada a um plano absolutamente secundário. 
A situação se agrava e se agravará ainda mais na correspon
dência direta do avanço científico e tecnológico do Primeiro 
Mundo. 

As palavras-chave da nova ordem internacionar, Sr, Presi
dente, Srs. Senadores, são a eficiência e a competitividade. 
Os países latino-americanos terão dificuldades para exportar 
produtos primários à Europa, Estados Unidos ~1Japão na 
medida em que esses países têm condições e já promovem 
substituições sintéticas de muitos desses produtos. 

O açúcar, antes um mercado tão importante para- nós, 
hoje, no Japão, nos Estados Unidos e na Europa, é substituído 
largamente por produtos sintéticos, e todos dizem que o açúcar 
até faz mal à saúde. Há uma Campanha, no Primeiro Mundo, 
para acabar com o consumo do açúcar e substituí-lo definitiva
mente pelos adoçantes artificiais. 

A robótica e a automação acelerada nos parques indus
triaiS do Primeiro Mundo já vêm afastando o Terceiro Mundo 
dos capitais internacionais que, até agora, constituiam investi
mentos em indústrias que buscavam baixar os seus custos 
de produção por meio de mão-de-obra farta e barata. O robô 
prescinde completamente do trabalhador de baixa renda, do 
trabalhador barato; não tem sindicato, não tem corporati
vismo, trabalha 24 horas por dia e substitui plenamente o 
trabalhador dos países do TerceirO Mundo, que ainda se jul
gam explorados com relação à mão-de-o_bra. 

Dfante desse quadro, qual será a saída para a América 
Latina'? Deixar a retórica entrar de fonna resoluta. com vonta
de política e determinação para concretizar o sonho de Simon 
Bolívar de um continente _latino-americano integrado e com 
papel de destaque na cena internacional. 

Desde o famoso Congresso do Panamá, idéia bolivariana 
de 1826, passando por outras tentativas ao longo dos séculos 
XIX e XX, a América Ibérica não conseguiu, de forma defini
tiva, vencer os obstáculos políticos, culturais e económicos, 
externos e internos, para promover a sua integração. 

Tentativas recentes, como a ALALC, a ALADI, o Pacto 
Andino, o CARICOM e agora o MERCOSUL, constituem 
valiosas experiências que certamente poderão lograr, ao cabo, 
~ucesso no caminho d~ integração. Interessa-nos. no momen-

to, fixar esforços no sentido de dotar o MERCOSUL das 
condições para integrar o Cone Sul como ponto de partida 
para uma _integração de todo o continente latino-a_mericano 

Do ponto de vista económico, essa integração. como dis
semos, é a única saída. Ela propiciará o aUmento de produção 
como conseqüência da especialização realizada de acordo com 
vantagens comparativas; aumentará a produção como resul
tadq de um melhor aproveitamento das economias de escala; 
ro.elhorará os termos de troca de grupo de países latinO-ame
ricanos com o resto do mundo; levará a·mudanças forçadas 
- principalmente a modernização - para a eficiência e as
condições de concorrência"do próprio grupo; permitirá a livre 
circulação do trabalho e do capital no âmbito espacial do 
acordo de integração; introduzirá mudanças que cert3J)lente 
afetarão a quantidade dos fatores de produção, tais como 
o aumento do fluxo de capitais e o aumento n~f taxa de avanço 
tecnológico, hoje uma coisa impresCindível no mundo mo
demo. · ·· 

No campo político, a integração reque-r a existência de 
um órgãO de caráter legislativo, como o Parlamento, cujos 
Membros são eleitos por sufrágio universal pelas populações 

-dos países da comunidade. -- -
No aspecto jurídico, a integração oferecerá condições 

para o -estabelecimento de direito uniforme em quase todas 
as áreas- direito trabalhista, comercial, rodoviário, aeroviá
rio, de navegação, e o estabelecimento de _tribunais pai:3. julgar 
os possfveis conflitos derivados dos negócios e atas jurídicos 
baseados no tratado de integração. - -- --

Só agora, estamos dando, de fato, apesar de todas as 
tentativas anteriores, os primeiros passos na direçãd da inte
gração regional. Se tivermos sucesso com o MERCOSUL, 
poderemos estender a experiência para todo o continente. 
Foi assim na Europa; o Tratado de Roma, que institUiu a 
CEE~ começou, em 1957, com apenas 6 Estados. Antes, em 
1951, o mesmo grupo que firmaria o Tratado de Roma, dera 
início ao processo com a integração Ue um mercado de aço 
e carvão- a Comunidade Européia do Carváo-e do Aço. 

O regionalismo é o resUltado de uma comunhãO de i~~~ 
resses, de contigüidade geográfica e de aproximação cultural. 
A superação de desavenças históricas cçm nossOS itmãos 

argentinos, paraguaios e uruguaios abriu-nOs reais perspec
tiVas de nos uninnos em um grande mercado e de_ estçnder 
em futuro próximo as vantagens dessa uniãó aos ou_tros países 
do continente sul-americano. 

Acredito que, por agora, medidas paralelas podem e 
devem ser tomadas. principalmente através da iniciativa priva
da, no sentido de acelerarmos a integraçãO latino-americana 
por meio da integração educacional e cultural. So~o~ _todos _ 
países_ que têm matrizes culturais CQmuns. a matF].z Ibérica, 
a -matriz Indígena e a matriz Africana. Isso não apenas fios 
aproXima mas efetivamente nos une. 

Temos em comum urtfa histórlá de filiação ibérica e, pOI'
tanto, um passado colonial semelhante em muitos aspectos. 
Já criamos mesmo, devido a essas semelhanças, uma língua 

popular, o portunhol, que grassa não s6 nas regiões frontei~ 
riças~ como também no turismo e -mesmo na comunicação 
comercial. · -- - -

Na' direção da integração cultural, acredito cl_ue ~a cri3Ção 
de uma universidade latino-americana em Foz do Iguaçu, 
com aunpus também na Cidade Leste e em Porto lguaçu 
seria um passo importante. Da mesma fonna, a criação de 
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uma universidade tropical em Manaus, única cidade desen~ 
volvida da região dos trópicos. 

O Sr. Aluízio Bezerra- Permite-me V. Ex~ uiiliparte, 
nobre Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não. 

O Sr. Aluízio Bezerra - Estou ouvindo atentamente 
o discurso que V. E~ faz nesta tarde. Adentrava no pleDário 
q~ndo o_uvi espec~almente o que dizia respeito à composição 
raetal latmo-amencana. Em comentário recente, aduzimos 
que a melhor maneira de definir essa formação seria como 
indo-afro-latino-americana, que traz em seu bojo uma combi-;' 
n~ção cultural muito importante. Sobre os aspectos da aprecia
çao de uma nova ordem económica, muito bem colocados 
no debate, é oportuno que essa questão, da mais alta impor
tância, seja bem discutida sob Vários enfoques: cultural, desen
volvimentista etc. Com relação ao setor de desenvolvimento· 
do conjunto latino-iunericano, vemos que é oUtro ponto im
portantíssimo que ·exige a atenção de todos nós. Gostaria 
de comentar a respeito da importante ação que nos cabe, 
buscando responder algumas questões no que diz respeito 
aos dois pontos centrais para o desenvolvimento latino-ame
ricano e que está relacionada com uma questão concreta e 
sobre a qual a nossa Nação hesita. Rt:firo-me à necessidade 
da integração regional,_ a partir da interconexão viária que 
propiciará um maior intercâmbio cultural, econôlllico técnico 
e científico entre o conjunto das nações_sul~americana's, como 
parte do contexto latino-americano e, no caso do Brasil, atra
vés da BR-364 a saída para o Pacífico, fundamental para atacar 
o problema da integração viária. A BR-364, como ponto coo
dos de Mato G~osso, Rondônia e Acre sairá para o Pacífico, 
encontrou justamente a oposição dos Estados Unidos. À épo
ca, o Presidente José Sarney recebeu pedido do Acre para 
apoiar o financiamento dessa estrada que nos daria a ligação 
com o Pacífico e acesso aos mercados asiátiCos e da Costa 
oeste norte-americana; integração regional dos países, propi
ciando um maior estreitamento cultural, polítiCo desse conjun
to hindu-afro-latino-americano, como dizia há pouco na com
plementação a colocação bem formulada por V. Ex~ Esse 
é o nosso posicionamento, qtie teve a oposição dos Estados 
Unidos; que bateu martelo no __ Japão, quando da proposta 
9-e financiamento da BR-364, ligando Rio Branco - àquele 
m~mento era Porto Velho- a Pucallpa, e a partir de Pucall
pa,,no Peru, estaria feita a ligação Atlântico-Pacífico ocasião 
cm tj'uê o Presidente Bush exigiu dos japoneses que n&o finan
ciassem essa rodovia, em nome da ecologia. Sabemos que 
os amores dos Estados Unidos, na expressão do Presidente 
Bush, para com a ecologia não são tão grandes assim, dado 
que as reservas ecológicas norte-am.ericiinãs em tennos de 
coberturé). :floristica resumem-se a 10% da floresta da Califór
nia. Portanto, nesse sentido, um outro ponto importante que 
trazemos ao debate no pronunciamento- de V. Ex•, na tarde 
de hoje, é sobre a U Diversidade Panamazônica como resultado 
dessa discussão do surgimento do Parlamento Amazónico que 
congrega hoje os parlamentares de todos os países da Bacia 
Amazónica, empenhados na luta pela saída no Pacífico, 
apoiando a BR-364, apoiando a safda para o Caribe, através 
da rodovia que vai a Manaus!Roraim'a/Santa Helena/V enezue
la/Caribe e que cria a Universidade Panamazônica, que tem 
hoje o apoio integral desse arquiteto extraordinário que é 
Oscar Niemeyer, que está preparando um projeto, gratuita
mente, para o Templo da Biodiversidade de Manaus, onde 
çontamos com o apoio do Governador Gilberto Mestrinho, 

que já colocou uma sede à disposição e já está iriiciando o 
seu funcionamentO, para que aí também combinando esse 
trabalho da pesquisa científica, 'através da Universidade Pana
~azónic~ em ~~aus, os avanços mais importantes no que 
diZ respeito â biOdiversidade e áreas afins para apoiar, portan
to, o nosso desenvolvimento. Neste sentido, ao trazer-lhe esses 
dados, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz nes
ta Casa, trazendo e criando oportunidade, abrindo esse debate 
sobre a questão do desenvolvimento latino-americano e todos 
os obstáculos qu~ se colocam a caminho, sobretudo pelos 
países desenvolvidos. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Sena· 
dor Aluízio Bezerra. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o sonho então seria criar 
•uma universidade Iatino-ameri,::ana em F<?Z, de lguaçu, onde 
pudéssemos forjar, criar uma mentalidade rl:e integração atra
vés da educação e do burilamçnto das elites pensantes dos 
países latino-americanos. Mas também fazer o mesmo na re
gião amazónica e criar a Universidade Tropical, que se espe
cializaria no know-how de como tratar dos problemas dentro 
do enfoque tropical. Manaus e Belém são as únicas cidades 
desenvolvidas, realmente, na região do Trópico. Nós temos 
muito a ensinar aos paíSes da África e aos demais compa
nheiros que estão dividindo conosco a região amazónica. Po~ 
derfamos, então, desta forma, trazer milhares de estudantes 
l~tino-am~ricanos- e por que não africanos- que aprende
nam, aqui, nos nossos cursos de Engenharia e, no futuro 
comprariam as válvulas hídricas como, também os pl-oduto; 
feitos no Brasil. Isto seria plantar sementes para' um comércio 
futuro e geraríamos, aqui, amigos vindoS _desses países. 

Essas iniciativas poderiam buscar os sUportes necessários 
nos órgãos internacionais de fomento à educação, à cultura 
à ciência e à tecnologia, como poderiam, também, recebe; 
das universidades brasileiras e de outros países latino~ame
ricanos apoio didático e material para as suas -concrCtizações. 
. A A:mérica Latina, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, pre

CJSa reagu, urgentemente, à sua margínalização. Não adianta 
vociferar, pregar utopias superadas, lançar slogans de cunho 
maniqueísta do tempo da '"guerra fria", porque as revoluções 
não trouxeram o progresso e nem a melhoria das condições 
de vida do povo latino-americano. Espalharam-se por aí, can
taram glórias e o povo continua na mesma. Não adianta quar
teladas, revoltas, bogotazos, cordobazos, golpes de Estado, 
levantes militares, caras-pintadas à esquerda ou à direita. Nada 
disso resolveu os problemas da América Latina. 

. Estamos, pois, entregúes à nossa própria capacidade para 
cnar, lutar e superar os problemas. A Fundação Integrar, 
organização não-governamental, criada pelo idealismO do nos
so companheiro, ilustre Senador Márcio Lacerda, é um exem
plo a ser seguido e apoiado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a advertência de um dos 
mais lúcidos e brilhantes intelectuais da América Latina, Car
los Fuentes, escrita em 1969, é cristalina: 

"Existe para a América Latina uma perspectiva 
muito grave: à medida em que se agiganta o fosso 
entre o desenvolvimento geométrico do mundo tecno
crático e o desenvolvimento aritmético de nossas sOcie
dades ancilares, a América Latina converte-se num 
mündo presciridivel parã o imperialismo. Tradicional
mente, temos sido países exJ)Iorados. Rapidamente, 
nem isso seremos: tecnologia e soberania --não será 
necessário explorar-nos, porque a tecnologia ter~ podi-
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do - e_ em grande medida já o pode - substituir 
industrialmente nossas ofertas monoprodutivas. Sere
mos, então, um vasto continente de mendigos? Será 
a nossa. uma mão estendida à espera das migalhas 
da caridade americana, européia? Seremos a Índia do 
hemisfério ocidental? Será nossa economia, uma sim
ples ficção mantida por filantropia'"'? 

Essas são inQagações que calam fundo na alma e na cons-__ 
ciência daqueles que se preocupam com o futuro. 

De forina alguma, a América Latina unida impedirá a 
concretizilção dessa tragédia. __ _ 

Há muito o qtie fazer. O Brasil tem um papel de vanguar
da a desempenhar na reversão do quadro negativo. Com fé 
em Deus e muito trabalho conclamq a todos para oferecer 
à América Latina nossa cOntribuição. _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eS~ era o meU ·prOnUncia
mento n_a tarde de hoje. 

Gostarta, no entanto, de fazer mais registro. A revista 
IstoÉ desta semana traz uma reportagem- intitulada Dha de 
Miséria. COm tristeza, VerificO que--o Brasil é realmente uma 
ilha de miséria cercada de prosperidade por todos os lados. 
Nosso País -só perdeu, em termos de desenvolvimento, para 
três países, um dos quais é Belize. O Chife t~ve 10%_ de_ 
progresso, d~ crescimento; a Argentina e a Venezuela apre
sentaram 9; o Brasil, 1%, ocupando a 22• posição. Urge que 
paremos de conversar, de vociferar, de sOnhar; urge que 
arregacemos as mangas, unamos nossas forças e busquemos 
soluções práticas, que tirem noSsa população da miséria. Caso 
contrário, a nossa civilização, no futuro, será visitada por 
gringo-s ãnsiosos em ver sociedades estranhas, como se faz 
em relação às tribos africanaS. ---~~

00

~---

0 Sr. Aluizio Bezerra- Permite V. E~~ i.uh_ aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Aluízio Bezerra, com muito prazer. -

O Sr. Aluizio Bezerra- Eu gostaria de aduúr ao pronun
ciamento de V. E~ a minha posição em relação à a~oção 
de modelos neoliberais como soJuç_ão_ p_ara_ a _grave situação 
em que nos encontr_amos: Acredito que tal. oPÇão de de~nv?l
vimento traz em seu bojo um custo soetal que margmaltza 
do mercado de consuq1o mais de 50%_ da pOpulação. Isso 
aconteceu recentemente na Venezuela, não obstante a posição 
democrática dO Presidente Pérez, quanÇ.o opf"oü ·pot formas 
neoliberalistas ou neocolpnial~stas, orientadas pelo Fundo Mo
netário Internacional. A implementaÇãO do prôgrama resultou 
em duas grandes manifestações: a dos__caracãzos e a __ m~bili~ 
zação militar que buscava uma saída de ~un~o popul~!_· Sttua
çãO semelhante é a que, de certa m_ane1ra, fm sugenda, por 
ocasião do Governo Collor, ao Brastl. Há um caso concreto, 
apresentado durante a Eco 92 por peSQUiSadores d~ ~abora
tórios franceses. Segundo os dados foram comercialtzados, 
em 1991, 200 milhões de dólares em produtos farmacológicos 
e de cosméticos baseados em essências vegetais; 80%- ·das 
quais presentes na Amazônia. Na niedi?a ~m q.ue o Brasil 
insiste em não reconhecer a patente da btodtverstdade, anun
ciam-se retaliações em seu comércio externo; em S!!as exporta
ções} obrigando-o a se submeter às e~gências d<?S p_afses ct:
senvolvidos, sobretudo dos Estados U_11_t_d.os, no que dtz respet
to à lei de patentes. Vale salientar que essa le~ est~ em discu~
são no Congresso Nacional. O exemplo por mtm cttad? penm
te-nos evidenciar que as questões de desenvolvimento não 
são apenas de ordem económica, mas, sobretudo, de ()_Idem 

politica. A partir do desenvolvimento tecnológico avançado, 
estabelece-lie uma enon;ne distâ_nci~ entre o~ países em Vias 
de desenvolvimento e os países ricos: Muito obrigado, nobre 
Senador, pela oportunidade do aparte. 

O SR- NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Sena-
dor. . . . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, -ericeiTO meu prõnuncia
mento dizend9 que a mim pouco -importa a ideólogia, a mim 
póitco importa o quadro pobre vel'Sus rico:-Preocupa:.me a 
necessidade de abandonarmos a retórica e passarmos à ação. 
Não temos tempo a perder. A união da América Lã ti ria precisa 
ser concretizada; nós, como um País florão de ttopz, temos 
a obrigação de imprimir a essa uriificação uma maior velo-
cidade. _ . . ... . 
---~ Era o que !inha_ a d_i:ief,_~_r. ~res~dente. 

Durante o discurso do Sr: Ney Suassuna, o Sr. 
Chagas Rodrigues, I<! Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr:-Humberto Luce
na, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Conoedo 
a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SI"S e Srs. Senadores, 
o Procurador - Geral da República, jurista AriStides Junq'uei~ 
ra, em reunião realizada no final da manhã de hoje, com 
uma delegação de Deputados Estaduais do Acr~ e membros 
da Bancada Federal acreana, concordou em solicitai' a ·partici
pação da Polícia Federal nas investigações sobre a trágica 
ocorrência_ em que foi assassinado o ex-Governador Edriiundo 
Pinto. S. Er se fez sensível aos apelos jurídicos e à angústia 
cívica do povo do meu Estado, Que atê agora não se conformou 
com os resultados oficiais daquele processo-policial, realizado 
pelas autoridades competentes de São Paulo, onde se deu 
o infausto evento. 

O fato é recente e marcou as principais páginas da impren
sa brasileira, despertando grande repercussão e criando polé
micas que superam até mesmo, em tempo e profundidade, 
as conclusões da investigação policial paulista - investig"ação 
que não pode_ ser manchada pela suspeita nem pela acusação 
vazia, mas que exige uma no-Va postura técnica e ritualística. 
Este ponto, aliás, quero deixar bem claro:- as autoridades 
bandeirantes são credoras do maior respeito, por sua alta 
qualificação e pela dignidade _conl-'que desempenham--suas 
atribuições - mas Uma segunda opinião, inclusive prevista 
na Constituição, é desejável e ín_dispensável. 

Creio ser cabível a analogia com procedímentos médico-s, 
quando até mesmo os mais famosos e conságrados cirurgiões 
e clínicos aceitam, sem ressentimentos, a participação âe outro 
profissional igualmente gabarltado ria assistência a pacientes. 
sob sua responsabilidade. Por que não se adotar a mesma 
postura ética efll casoS policiais, principalmente nãcfileles de 
grande repercussão nacional e até me.smo interna:don:al? 

A morte de Edmundo Pinto, jovem com imenso potencial 
político e evidente!- Capacidade para servir à Democracia e 
ao progresso da Pátria, foi um golpe que feriu, profunda
mente, em particular, seus conterrâneos. Sempre fomos adver
sários políticos, mas a lealdade recíproca nas divergências 
e na busca do·desenvolvimeritO do Acre cimentou, entre nós, 
um sólido sentimento de respeito e amiZade. 

Quando da tragédia que o vitimou,_ Edmundo Pinto _estava 
prestes a fazer revelações e prestar depoimento perante uma 
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Comissão Parlamentar de Inquérito do Congress_o_ Nacion_aJ, 
enquanto jornais, revistas e noticiários da mícfia eletrô~nca 
repercutiam os escândalos que marcaram- a concorrêncta e 
o início das obras do Canal da Maternidade, em Rio _Branco. 
Em nossa última conversa pessoal, pouco antes da viagem 
a São Paulo em que seria chacinado, o jovem Governador 
antecipava seu inconformismo com as acusações_ e as críticas 
que julgava descabidas; prometia esclarecer tL~:d_o_1 perante a 
CPI e a opinião pública, quando voltasse da v1agem que, 
infelizmente, não teve retorno. 

As primeiras notícias deram êrifase à hipótese de crime 
político, morte encomendada. As in.vestiga~s iniciais PO::~
ciam confirmar essa tendência, mas, pouco a-põtrco, foram 
pendendo para outra trilha investigativa, a de latrocí~o puro 
e simples, apesar do ceticismo invariavelmente mamf~stado 
por quem conhecia os aspectos da polênúca: os cidadãos acrea~ 
nos. - - _ _ _ 

Confirmada, em São Paulo, a opção policial pela tese 
do roubo com assassinato, a sociedade acreana começou a 
se organizar para exigir Um escl3.recimento cabal e definitivo 
do episódio. E culminou com a formação, n~ ~ssembl~ia 
Legislativa do Estado do Acre, de uma Com1ssao Espe~l 
destinada a cobrar em Brasília e em São Paulo, novas mvest•
gações sobre o ~e. Fãtos e falhas foram sendo compilados 
pela Comissão, fundamentando um pedid() ___ formal, endere-
çado ao Ministro da Justiça, para que a Políci~ Federal pas
sasse a trabalhar juntamente com as autoridades bandeirantes 
no sentido de obter respostas para as perguntas pendentes. 

Estamos às vésperas do primeiro aniversário da morte 
de Edmundo Pinto, ocorrida em 17 de maio de !992. 

Até agora, nenhum depoimento foi colhido no Acre, so
bre envolvimentos e suspeitas no assassinato do Governador 
Estadual. Até.agora, não foi levada na devida conta a confissão 
feita por um dos criminosos, de que teria participado de em
preitada muito bem paga. Até agora, os~aspe~ctos paralelos 
da morte do jovem homem público permanecem nebulosos 
e sem aquele esclarecimento_ definitivo, irretorquível, indis
pensável! 

O Sr~ Aluízio Bez1!!rra- Permite-me V. Ex~ um apa:rte, 
nobre Senador Nabor Júnior? 

O SR- NA80R jÚNIOR - Com muito' prazér cóncedo 
o aparte a V. Ex' · 

O Sr. Aluízio Bezerra - Senador Nabo r Júnior, o traba
lho que a comissão formada por Deputados da Assembléia 
Legislativa do nosso Estado, dando continuidade às iniciativas 
da viúva do_ Governador, D. Fátima, numa viagem anterior, 
em que procurou a Bancada Federal, reunindo os três Senado
res, o Deputado João Tota, a Deputada Zila Bezerra, a Depu
tada Adelaide Neri, o Deputado Mauri Sérgio e o Senador 
Eduardo Suplicy, do Estado de São Paulo, jm1tamente COJ!l 
o Dr. Jerónimo, Juiz de Direito daquele Estado, teve como 
primeiro resultado o contato com o Governador Fleury, num 
ato em que, na qualidade de Parlamentares, interpretando 
o sentimento da larga maioria da população do nosso Estado, 
que não aceitou as conclusões a que a polícia chegou recente
mente, capitulando como latrocínio o crime" que p6s fim à 
vida do Governador. A ação dos Parlamentares na área federal 
e da comissão da Assembléi<i Legislativa, representada pelo 
Deputado Taboada, que requereu a formação da ~missão, 
pelo Deputado Adalberto Ferreira, Relator, pela Depu!"d~ 
Maria das Vitórias, Presidente, pelo Deputado Wilson Ribet
ro Vii:e-Presidente, pelo Deputado Hélcio Bezerra, pela Dr'" . ~ ' 

Maria Salete Costa Maia, Promotora do Ministério Público, 
acompanhada ainda pela Dr'" Maria José, Secretária da comis
são, resultou em audiência com o Ministro da Justiça e, poste
riOrmente, com o Procurador-Geral da República, Dr. Aris
tides Junqueira Alvarenga, que requereu a participação da 
Polícia Federal, o que me parece um resultado extremamente 
positivo, que V. Ex~ anuncia nesta Casa. ~~~ faz com qu~ 
prestigiemos as instituições democráticas, retomando o canu
nho correto na apuração de um crime que deixou a população 
do nosso Estado, bem como toda a Na~o brasileir_a, estupe
fatas. Gostaria aperiãs de salientar que en~ende_~~ _que as 
atitudes assumidas pelo Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, 
nosso colega nesta Casa, manifestando todo o SeD:_ ~nteresse 
e o seu apoio à justa reivindicação, fundamentada em docu
mento corroborado pelo Procurador-Geral da República, Dr. 
Aristides Junqueira Alvarenga, refletem a reti~o ~~ Parla
mentares nas áreas federal e estadual, interpretando o senti
mento da população acreana na busca de justiça para o caso 
do_ ãssassinato do Governador Edmundo Pinto, para, conse-

_.-qüentemente, chegar aos mandantes_desse hediond~ cri~e, 
que deixou toda a nossa população msegura e ansm~a q~e 
se chegue efetivamente aos culpado_s, aos responsáveis, nao 
somente aos executores, aqueles que cometeram o crime à 
mão armada, mas aos mandantes, que estão por dt?trás, os 
que elaboraram o crime que resultou na morte do Governador 
Edmundo Pinto. 

. O SR- NABOR JÚNIOR- Agradeço o aparte de V. 
Ex•, que incorporo, com muito' prazer, ao meu discurs.o. 

A polícia estadual de São Paulo, assoberbada pelos pro
cessos rotineiros da maior metrópole sul-americana, fez o que 
póde ou o que achou correto -mas não é o suficiente para: 
atender às exigências que-o fato impõe. 

Na audiência de boje com o em.inep.te Pr9Ç,YJ'ador- Geral 
Aristides Junqueira, os representantes do povo acreano e a 
emissária do Ministério Público Es~adual apontaram dispo
Sitivos legais e constituciOnais que exigerrl o aj>rofundam~nto 
~ investigações, com- a participação de outras instituições 
além da polícia paulista. O artigo 144, § 1<.>, I, da Carta vigente, 
determina à Polícia Federal a apuração de "fufrações penais 
contra á ordem política e social ( •.. ) assim como outras infra
ções cuja prática tenha repercussão interestadual ou interna-
cional( ... )". . ~ . 

Ou seja, é justamente o caso da morte do-ex-Governador 
Edmundo Pinto: o crime, além da retumbante repercussão 
interestadual e internacional, também apresenta evidentes co
notações -de atentado _contra a ordem política e social, pois 
vítimou Uin Governador em pleno exercício de suas funções 

_ e ~nvolvido em situações corifus~s e cont[ovetsas. -

A Poücia Federal, agora, vai participar das investigações. 
Nada tenho contra as autoridades paulistas, reafirmo -

mas o episódio é muito grave e extrapola os limites terri~oriais 
do grande Estado bandeirante, como, aliás, já previam os 
legisladores constituintes de 1988. 

- -Por isso, o Procurador- GeraJ ~a República, Dr. Ari~tides 
Junqueira, se fez mais uma vez digno do respeito nacional, 
assumindo, com coragem e alto_ se~so de responsabilidade, 
a decisão de solicitar ao Ministério d_a Justiça a participação 
âos -efetivos e dos recursos técnicos da Polícia Federal nas 
ínvestigações, q~e ... certamente, toi_Ilarã0 __ r:_:_umo~ definitivos. 
Confirmando ou ~corrigindo as conclusões até agora apregoa~ 
das pelas autoridades paulistas. 
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Ao concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço questão 
de enfatizar a alta consideração que nutro pelo eminente Go
vernador do Estado de São Paulo, meu correligionário Luiz 
Antônio Fleury Filho, que, sem qualquer dúvida, receberá 
este pedido da sociedade acreana e a decisão do Procurador 
- Geral da República como democfáticas-e saneadoras atitU
des, incapazes de atingir a dignidade e a jurisdição estadual 
- mesmo porque jamais se teve qualquer intenção em tar 
sentido. 

Agindo em uníssono, a Polícia Federal e a -Polícia Esta
dual de São Paulo trarão a resposta que toda a Nação exige 
~uma conclusão que não permitirá, mais tarde, qualquer 
cobrança tardia, justa ou não, porque deixar indefinições ou 
imprecisões neste caso será uma falha imperdoável. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Nabor Júnior? 

O SR- NABOR JÚNIOR- Ouço V_ Ex• com muito pra
zer. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Nobre Senador Nabor Júnior 
eu gostaria de juntar a minha voz à de V. E~ e à da bancacb 
dos Senadores do Acre, que tem levado, tanto aO Ministro 
da Justiça quanto_ ao Procurador~Geral da República, o ·apelo 
para que a Polfcta Federal possa auxiliar na elucidação do 
assassinato do Governador do Acre, Edmundo Pinto. Consi
dero da maior importância o apelo que estão fazendo os repre
sentantes da Assembléia Legislativa do Estado do Acre, bem 
como a bancada federal, em especial os três Senadores acrea
nos, que levaram esse apelo tanto ao Ministro da Justiça quan
to ao Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira. 
Nobre Sen~dor Nabor Júnior, há poucos, dias, um jornalista 
norte-amencano encaminhou-me um artigo levantando per
guntas e questionando por que não se ia até o fim para desven
dar certas questões. Vou citar, se me permíte, um pequeno 
trecho, que diz: 

"Entre tantas declarações feitas no dia em que a CPI 
d? caso Paulo César Farias divulgou o seu relatório, uma 
ronda ressoa forte: "O resultado foi benéVÇilo com o empre
sário", disse o Governador da Bahia, Antônio Carlos Maga
lhães. "A acusação era de tráfico de-influência e a-cPI tiilha 
que descobrir em que áreas esse tráfico era .exercido", disse 
~CM. Infelizmente, mais de seis meses depOis, aquela crítiCa 
amda vale, só que agora a responsabilidade é dos repórteres 
é da imprensa, também. ' 

Os assassinatos do Govemá4_or do Acre e de um dos 
sócios da GM Rent a Car, que alugou um Santaila à-secretária 
de CoUor! por exemplo~ mostram laços com o caso PC que 
foram rapul~mente abandonados pela imprensa e pela polícia. 

Há mm tos detalhes que merecem uma investigação. E 
não há dúvida, diante daquilo que ouviu o juiz Jerónimo 
Borges, tanto no Acre, quanto dos próprios assassinos do 
Governador Edmundo Pinto, que esse crime, segundo todos 
os indícios, terá sido, ou foi, planejado no Acre e executado 
em São Paulo. Então, há razão para o Governador Luiz Antô
nio F1eury Filho considerar como bem-vinda _a cOlã.boração 
ela Polícia Federal, das autoridades da Procurádora-Geral da 
República e do Ministério da Justiça para desvendar o caso. 
Eu quero reforçar o apelo feito por todos os Senadores do 
Acre, no sentido de que seja efetivameilte realizada essa apu~ 
ração, com a colaboração das polícias civis do Acte e- de 
São Paulo e da Polícia Federal. 

O SR. NABOR JÚNIOR -Agradeço a V. EX' 

O Sr. ·Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um rápido 
aparte? 

. O SR. NABOR JÚNIOR- Desde que haja concordância 
da Mesa, não tenho nenhuma objeção ao aparte de V. EX', 
pelo contrário, é com o maior prazer que o recebo. 

O Sr. Jarbas PIISSIUiDho- É muito rápido. Apenas para 
dizer que me incorporo ao movimento que os Senadores acrea
nos est~o fazendo, porque ~bém considero que pode caber 

-- à- Políaa Federal a apuração do caso, uma vez que o artigo 
da Constituição que fixa as S!J.as atribuições diz que a ela 
cabe apurar infrações penais contra a ordem públiCa e social. 
Então, se um governador do Estado é assassinado e a Polícia 
de São Paulo chegou a uma conclusão, e agora parece-me 

. que há indiscutíVel indício da necessidade de fazer a revisão 
desse processo, é perfeitamente possível que a Polícia Federal 
possa atuar desde que, eviden.temente, o governo atual do 
Acre aceite- isso, p-ara que o Ministro Maurício Corrêa não 
seja acusado, amanhã, de estar fazendo intervenção indevida 
no Estado. A pressão deve Ser feita também sobre o Gover
nador do ~stado do Acre, para que ele aceite essa colaboração 
e a Polícta Federal possa ir a fundo na investigação desse 
cnme. . 

. O Sk- NABOR JÚNIOR- Não acredito em qualquer 
dificuldade por parte dos Governadores de São Paulo e Acre 
em aceitar a participação da Polícia Federal nas investigaçõ~ 
desse assassinato. As autoridades paulistas, nobre Senador 
Jarbas Passarinho, atiVeram-se aos fatos em si, a partir do 
momento em que o crime foi cometido, e não buscaram inVes
tigar seus antecedentes- e são muitos os antecedentes carac
terizando a evidência de uma trama tenebrosa para eÍiminar 
Edmundo Pinto. 

Veja V. E~ que dois dias antes do assassinato do Gove'r
. nador, circulou em Rio Branco um pasquim com o título 
"<?<>~o se mata um Governador". Vejamos bem que isso 
fot divulgado 48 horas antes da execução! 

Existem, ainda, outros fatos, que poderíamos arrolar e 
que estão inclusos na vasta documentação que boje entrega
mos ao Procurador-Geral e cuja conseqüência foi a desejada 
requisição da Polícia Federal. Inclusive porque ·os fatos têm 
ramificações em pelo menos dois Estados, o Acre e São Paulo 
e a Polícia Federal é justamente o organismo capacitado ~ 
a~ a_cim.a das divisas estaduais. A Polícia paulista não pode 
agu livremente no Acre e Vice-versa, mas a Federal tem 
jurisdição específica em todo o território naciótJ1i.l. 

Estou recebendo neste momento e peço que seja incluído 
na publicação do presente discurso, como adenda o texto 
dos ?fícios enviados ~.lo Procurador-Geral da República, res
pectivamente, ao Mimstro da Justiça e ao Diretor-Geral do 
Departamento de Polícia Federal, requisitando aquela força 
para ajudar nas investigações do crime que tanto abalou o 
País e atingiu a sensibiijdade da comunidade acreana. Agora, 
estou certo, tudo será devida e corretamente apurado. 

_ O que não poderia continuar era essa justificável insatis
façao do povo do meu Estado, que, até mesmo acionou o 
Ministério Público de lá, cpmpelido a designar uma' Promotora 
para diligenciar junto _a ~ colegas paulistas o arrolamento 
de testemunhas. Por mciível que pareça, ninguém do Acre 
hayia sido relacionado entre os depoentes! 

Pior ainda, os próprios assassinos confessos· foram ouvi
dos a t?Q,ue de caixa, de~ndo todos os _Uês em apenas 4uas 
horas, JUntamente com se1s testemunhas previamente determi
nadas pela Vara. Ora, por ~ais que se louvem .os escrúpulos 
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da Justiça paulista, de buscar a· celeridade processual, isso 
não pode ser confundido com mera precipitação ou a·çoda
mento. 

Concluo, agora, Sr. Presidente, com a certeza de que 
toda a sociedade brasileira se sentirá mais confiaÍlte na deter R 

minação instituciomil de não permitir aCOberlalnentos ou apu
rações apressadas de fatos envolvendo figUras do alto escalão. 

E o povo acre ano, o mais diretamente agredido pela vio
lência dos fatos, maior vftima da morosidade e dos desen
contros dos processos policial e judicial, os acreanos apresen
tam seu reconhecimento ao Procurador-Geral Aristides Jun
queira e ao Ministro Maurício Co~êa,_ ~a Justiça, por sua 
decisão histórica- de instituir padrões _de ~ransparência nós 
crimeS que tenham como --vítimas ou agentes pessoas de alta 
situação política, económica ou social. -

Vamos, pois, aguardar com esperança e t9nfi_ança as con
clusões da nova investigação·; que· agora sómam as compe
tênciaS, os recursos e as experiências das duas polícias -mais 
conceituadas do País, a Federal e a do Estado de São Paulo. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
NABO R lVNIOR EM SEU DISCURSO: 

OFIPGRIGABIN• 369 . 
Brasilia, 14 de abril de 1993. 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor Amaury Aparecido Galdino 
Diretor-Geral da Polícia Federal 
Nesta 
Processo n• 8100.001101/93-08 

Senhor Diretor-Geral: _ 
Com fundamento no,art. 59, II, do Código_de Processo 

Penal, requisito a Vossa Excelência a instauração de inquérito 
policial para apurar o homicídio praticado contra o Exm9 Sr. 
Governador do Estado do Acre, Edmundo Pinto de Almeida 
Neto, ocorrido na capital paulista, aos 17 de __ maio de 1992. 

É certo que há ação penal em andamento perante a Justiça 
Paulista, como mero crime de latrocínio. -

Todavia, a documentação a mim encaniffihada revela for
tes indícios de que o crime doloso contra a vida não _yisava 
o património, mas teve motivação política, podendo ser consi
derado crime político_, cuja apuração cOmpete à Polícia Judi
ciária Federal. 

Atenciosamente. -Aristides Junqueira Alvareoga, Pro
curador-Geral da República. 

OF/PGR/GAB/N' 370 

Excelentíssimo· Senhor 
Senador Maurício Corrêa 
Ministro de Estado da Justiça 
Nesta 
Processo n" 8100.001101/93-08 

Senhor Ministro, 

Brasília, 14 de abril de 1993. 

Comunico a Vossa Excelência que, nesta dá ta, em Virtude 
de documentação- que-foi apresentada por piirlamentares fede
rais e estaduais do Estado do Acre. requisitei ao Exm<? Sr. 
Diretor~Gerãl do Departamento de Polícia Federal a instau
ração de inqúerito policial para apurar c homicídio praticado 
contra o Exm9 Sr. Governador do Estado do Acre, Edmundo 
Pinto de Almeida Neto~·ucouido na Capital paulista, aos 
17 de maio de 1992. 

É certo que há ação penal em andamento perante a Justiça 
paulista, como mero crime lle latrocínio. - -"-

Todavia, a documentação a mim encaminhada revela for~ 
tes itlâíCiOs de Que o crime doloso contra a vida não- visava 
o património, mas teve motívação política, podendo ser consi

--derado crime político, cuja apuração compete à Polícia Judi
ciária Federal a imediata instauração do inquérito, já reqUisi
tado, com designação de Delegado eSpecial para presidi-lo. 

Atenciosamente,- Aristes Junqueira Alvarenga, Procu
rador-Geral da República. 

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência, antes de conceder a palavra, por 5 minutos, a cada 
Uni dos dois Senadores que estão inscritos para breve comuni
caçãO, apela aos Srs. Senadores que se encontram nos gabi
netes ou em outras dependências do Senado, para que venham 
ao plenário, a fim de procedermos à votação de dois projetas 
de lei complementar que se encontram há vários dias na nossa 
pãuta, "dependendo de apr~ciação, atrav~s d_e_ quo~m quali
·neado. · 

Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, para uma 
breve comunicação. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN -MG. Para uma comuni
cação. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Sena

-_d_ores, trata~se de assunto da mais alta importância que trago 
hoje, n~sta tarde, ao Plenário do Senado. 

A merenda escolar constitui um dos deveres mais eviden-
tes e indiscutíveis do Estado brasileiro na conjuntura social 

_ e económica em que vivemos. A pauperização de nosso povo, 
pela recessão, pelo desemprego e _alto custo de vida, vem 
causando um efeito dramático no quadro nutricional do brasi
leiro. As estatísticas do comércio mostram a grande queda 
nas vendas dos alimentos da "cesta básica". O povo está sim
plesmente comendo menos. O pior é que essa baixa na alimen~ 

-tação das classes populares atinge duramente as crianças, que 
chegam à rede pública de saúde e educação apresentando 
as marcas da fome e da desnutrição. Em nossas escolas, inúme~ 
_.rn_s vezes, constata-se que crianças têm, na merenda, sua única 
refeição diária. A merenda escolar já é considerada por nossa 
população como um direito seu, inalienável, ao exigir" ao Esta

_do__a garantia da alimentação escolar, por ter a· percepção 
de que isto é o mínimo que uma sociedade injusta e desigual 
tem a obrigação de proporcionar àqueles que ela excluiu do 
usufruto das benesses do desenvolvimento. Trata-se de uma 
.medida social de urgência que não-'pode ser descontinuada-. -

Além desse papel social de tratamento emergencial da 
fome das crianças, a merenda escolar tem outras duas funções 
que não devem ser esquecidas. A primeira é a função nutricio
nal, que não deve ser confundida com a resolução do problei!J-a 
da fome, que mencionei anteriormente. Mais que fazer passar 
a sensação desconfortável do estômago vazio, nutrir é fome~ 
cer, de maneira balanceada,_ todos os nutrientes necessários 

_.ao desenvoivimento da criança. É incluir proteínas, vitaminas, 
calorias, carboidratos e sais minerais nas quantidades adequa~ _ 
das à faixa etári~ dos estudante'(). Nesse equilíPrio dietético. 
e nutricional, just"amente, reside a outra função da mereqda, 
que é a função educativa. A criança pode aprender a ieconhe
cer o valor dos alimentos e a importância de uma alimentação 
equilibrada, se a escola fizer da hora do lanche uma oportu
nídade de ensinamento. Se além disso, a escola mantiver hor
tas cOmunitárias, pOr exeinplo, para suprir parte de suas neces
sidades, ela poderá enriquecer seu currículo com aulas práticas 
de cultivo, que poderão ter, também, a função de estimular 

_ nos alunos o amor e o respeito à natureza. 



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 15 3203 

Sabemos que nossas escolas".são_ pobres e dependem do 
repasse de recursos do_s estados e d_a União para manter seus 
programas de alimentação. Sem esse diilheíro, elas vêem suas 
despensas se esvaziarem sem pod~rem Íó!Z~_! __ ~ada. E _quãitdo 
são forçadas a deixar de fornecer_ a merenda a seus alunos_, 
constatam que a freqüência destes cai, até porque, sem comi
da, não têm disposição para estudar. 

Por isso é que veilh_o a: esta t_ribuna para protestar e denun
ciar o descaso cQID_ que o Governo Federal vem tratando 
o Programa Nacional_ de Alimentação Escolar. __ _ _ 

Tenho aqui recOrtes de matérias publicadas em diversos 
jornais; noticiando o fato de que virtte e cinco roilhões de 
alunos poderão ficar ·sem niere~da a partir deste mês de abril, 
por falta de repasse de verbas f~derais às escolas e pela morosiw 
dade com que a burocracia normalm~nte lida_ com a_compra 
de bens ou a contratação de serviços. --· . : -~-

Não somos contrários ao cuidado que garanta a lisura 
dos processo de licltação, avaliaçãÇ) de propostas e contratação 
de fornecedores. A honestidade e a tranSparência das ações 
do Governo, quando compra bens e serviços, são uma eXigên
cia da cidadania. É necessário um planejamen.to sério, com 
antecedência, da compra de alimentos e da alocação dos recur
sos para a merenda escolar. Os alunos não podem ficar priva
dos de- quem sabe- sua única refélÇão do dia. 

De acordo corn a matéria do jornal O Estado-de S. Paulo, 
de 28 de março último, esse problema não é novo. Nos anos 
de 1990 e 1991, segundo a matéria, nossas escolas tiveram 
apenas cinqüenta e oito dias ele_ merenda (ou vinte e nove 
por Cento dos duzentos_ dias d9 3QO letivo). El):l 199:Í, pior: 
somente trinta e dois_qias (ou dez~ss~is por· éeitio). Ti;-at:l.:.se, 
S~ e Srs. Senadores, de um escândalo, pois o Governo ante
rior, claramente, abandonou o Programa Nacional de Me
renda Escolar. Agora, mesmo que o Governo -lance rilão de 
seus estoques reguladores de alimentos básicos, e mesmo que 
as verbas orçamentárias sejam liberadas, a m~renda já está 
seriamente prejudicada este ano. Co"mPietàfemõs quatro anos 
de fornecimento deficiente de alimentação às nossas crianças 
pobres. Os prejuízoS que- ·essa lacuna já caUSOu e Cáusará 
ao Brasil, talvez jamciis pósSatnCls 'aValiar. 

O Ministro âa Educação está agora d~fend;en4Ó a munici-
palização da merenda escolar, a partir-do próximo anu.- -

As experiências descentralízadoras da merenda, como 
nos municípios de Matão e Araçatuba, em São PaulO, foram, 
como se divulgou pela imprensa, bem -Sucedidas. MoStrou que 
programas bem conduzidos, com seriedade e lisura, pelas pre
feituras tendem a proporcionar alimentoS mais baratos aos 
alunos. _ _ 

Por outro lado, em outros mul:iic-íPiOs o:cóireiam denúnw 
cias de desvio do dinheiro da merenda para outras finã.lidades, 
como compra de ambulâncias ou reforma de prédios públicos. 

Desejamos, Sr. Px:esidente, S~ _e Srs. Senadores, neste 
momento, enfatizar a necessidade_urgente de dar uma resposta 
aos milhões e milhões de crianças que estão nas escolas do 
País, esperando pelos livros didáticoS e pela merenda para 
matar sua fome. Falta-lhes o_ essencial e o básico. 

Nenhuma explicação convincente veio até hoje do Minisw 
tério da Educação sobre a questão dos livros escolares, que 
não chegaram às escolas brasileiras, como demonstrou nos 
últimos dias reportagem divulgada pela televisão. 

Também, mais grave ainda é a questão da merenda esco-
lar. 

A nossa indagação é exatamente esta, simples, objetiva 
e clara, ao Ministério da Educação para· informar ao Senado 

Federal e ao País, de que forma e como estã9 sendo proceS
sados estudos e orientações para suprir esta grave omissão 
na responsabilidade do Governo, de destinar a merenda esco
lar aos alunos pobres e carentes das escolas públicas do País. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, temos a_qui um recor
te do jornal O Estado de S. Paulo, que diz: "Vinte e cinco 
milhões de crianças deverão continuar sem merenda até abril". 
Mais do que isso, oütróS jOrnais com igual ·manchete: "Vinte 
e cinco milhões de crianças deverão continuar sem merenda 
até abril"; outra maté:fia: "Responsáveis poi" Compra esqUe
cem alimento básico"; «Burocracia e desperdício reduzem 
merenda". O editorial do jornal Estado de Minas, diz:" O 
drama da merenda escolar". "Sindicato de São Paulo diz que 
alunos s6 estão conseguindo bolachas". "Situação do progra
ma alimentar na Baixada Fluminense é dramática." 

Concluo, Sr. Presidente, reforçando a miriha indagaçãO 
ao Ministro da Educação para que informe a esta Casa e 
à Nação quais os procedimentos urgentes e necessários que 
estão sendo tomados_ para que as escolas públicas deste País 
não sejam maiS alvos de manchetes como essas e que as nossas 
crianças não continuem passando fome. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --::- Conoedo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda, para uma breve 
comunicação. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do ora.dor.)- Sr. Presiw 
dente e Srs. senadores, pretendo, em poucas palavras, exter
nar a minha in~ignação pela ação política desenvolvida por 
algumas lideranças partidárias na atualidade. 

O episódio mais revoltante parte justamente de quem 
sempre se vangloriou de Ser um grande defensor da transpa
rência e da verdade. 

Nos últimos dias, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva tem 
feito declarações. criticando o Governador Luiz Antônio Fleu
ry que, numa atitude patriótica e sensata, manift!Stóu-Se con
trariamente ao lançamento de candidaturas à Presidência da 
República neste momento. --
- ,-- Na realidade, o Líder petista está se aproveitandO-de 
uma circunstância, o que também acontece com outras lideran
ças ávidas pelo poder, que coincide com a efervescência políti
ca, gerada pelo plebiscito a _se realizar na próxima semana, 
para lançar sua candidatura e a iniciar a campanha eleitoral. 

Evidentemente, tal gesto constitui uma precipitação ina
deq_uada e somente trará prejuízos à vida da Nação. Sob a 
esfarrapada desculpa de discutir a fome, que, diga-se de passa
gem, há muitas décadas aflige grande parte da população 
brasileira, o Sr. Lula se propõe a fazer uma viagem, de vinte 
e cinco dias, a cetca -de 300 Municfpios do Nordeste. iniciando 
por Garanhuns. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nunca se viu um 
ato mais demagógico e politiqueiro nos últimos tempos. 
_ P_or que S. Ex~ não realiza uma viagem ao -interior dos 

estados que integram a Região Norte? Acre, Rondônia, Rorai
ma, Amazonas e Pará? 

A resposta é óbvia. Porque nesse interior, em razão das 
grandes distâncias e da precariedade dos meios de transporte, 
S. Ex~ teria que viajar em pequenas embarcações, não teria 
a seu lado dezenas de jornalistas para divulgar os eventos. 

Aliás, cabe salientar que há um grande número de parla
mentares, nacionalmente conhecidos, que viajam constante-
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mente pelo interior do Brasil, com o objetivo de detectar 
os problemas regionais e locais e que, no entanto, não- fazem 
dessas andanças um festival demagógico. Em suma, não têm 
a mídia, que é a única razão de tão desbravadora viagem. 

O Sr. Lula, que agora se aliou ao grande emPresariado 
paulista, que o tem recebido com oferecimento de chás de 
florais e charutos importados, ao inv_~s de empreender uma 
viagem festiva e eleitoreirá ao Nordeste, deveria, como já 
salientei, levar a sua caravana para os recôndi!OS da Ama
zônia. 

Pessoalmente, estou disposto a acompanhá-lo numa via
gem de barco, pelo interior da Amazónia, por 25 dias. Será 
que ele teria o mesmo interesse nesse convite~ sabendo que 
não possuiria ao seu redor uma grande quantidade de jorna
listas e câmaras de televisão para divulgar o evento? De qual
quer forma, aproveito a oportUnidade e peço ao Senador 
Eduardo Suplicy que transmita ao Sr. Lula o meu convite 
para visitarmos o interior do Amazonas, durante 25 dias. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Não posso conceder 
aparte a V. Ex\ porque se trata de uma breve conrun:ia:lção .. 
Caso contrário, eu teria imenso prazer erf(fàZê-16. - -

O Sr. Eduardo Suplicy- Citado nominãlffiente, Sr. PieSi-
dente, penso que tenho direito a falar posteriormente. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Citei-o iwminalmente: 
nobre Senador, para pedir-lhe que transmita a_o Pre_side_nte 
do seu Partido o meu convite para que me· acompanhe numa
viagem de 25 dias ao ·interior do Acre, do Amazo.J;laS, do 
Pará, pois seria muito interessante. · 

As críticas do Governador Fleury são justas e partem 
de um homem correto e trabalhador, que se_ -~~~oca ~cima 
de meros interesses político-partidários. O esforço que S. EX!' • 
vem despendendo para conferir govemabilidade ao PresiÇente , 
Itamar Franco é elogiável e, inclusive, tem receQido o apoio 
de diversas lideranças. _ _ _ 

O momento não é propício para cfftic3S infUndadas e· 
oposição sistemática. Os Partidos políticoS, e especialmente 
seus líderes, têm a responsabilidade e o dever de alinhar-se 
às ações do Governo tendentes a erradicar a inflação e a 
proporcionar os meios necessários para su~~ar as crises eco
nómicas, que tantos sacrifícios têm trazido para ã sOciedade 
brasileira. - _ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a atitude do Sr. Lula 
e as crtti~gor ele feítas ao Sr: Governador de São PaiÍ.lo 
são descab1uáS'e demonstram a índole personalíssima e des
provida de espírito público do Presidente do Partido dos Tra
balhadores. 

O Sr. Ney Suassuna -Senador Gilberto Miranda, lamen
to muito não haver apartes, porque gostaria de me solidarizar 
com V. Ex~ neste momento. 

m.ento. Assim sendo~ explica-se o volume de obras existentes, 
sendo certo, por outro lado, que muitas delas somente serão 
entregues à população no próximo governo. 

_ .O _que não se justifica é se_ prpgramar uma caravana, 
dissimulada em debate de problemas sociais, coni o evidente 
objetivo de lançamento de cand.id~tura presidencial, mais de 
urit ano antes das eleições~ com a agravante de desestabilizar 
o Governo Federal, que se encontra num momento difícil .. 

É de se observar, ademais, que os ~rs. J'_l_ç.ury __ Filho _e 
-Ciro Gomes são Governadores exemplares, de resto reconhe
cidos por toda a Nação como políticos sérios e administradores 
competentes. A cautela no momento de agir e o_ zelo pela 
coisa pública e pelas instituições sempre fOram os balizadores 
da vida política desses dois grandes Governadores. São perso
nãlidades que trazem consigo a mais legítima representação 
popular. poiS ambos são detentores de mandato outorgado 
pela maioria da população dos seus Estados. 

É hora de se deixar de lado a demagogia e a ambição 
política e de se pensar mais no Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente. 
_ O Sr. Eduardo Suplky -Sr. Presidente, citado nominal

mente, peço a palavra-para uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -De acordo 
com o Regimento Interno, V. Ex• dispóe de cii;ICO minutos 
para unia explicação pessoal. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma expli
cação pessoal. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente~ 
Sr5. Senadores, o Presidente Nacional do Partido dos Traba
lhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, simplesmente re~giu a 
uma crítica publicamente feita pelo Governador Luiz Antônio· 
Fleury Filho àqueles que seriam candidatOs à Presidência da 
República. 

Ora, Sr. Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva é um poten
cial candidato à Presidência da República, primeiramente, 
pelo reconhecimento de todos aqueles que são observadores 
do que se passa no País; é um potencial candidato à Presidência 
da República pelo reconhecimento de todos os filiados e sim
patizantes do Partido dos Trabalhadores; é um potencial can
didato à Presidência da República na medida em que, em 
1989, disputou quase que de igual para igual com o então 
candid<~.tO Fernando Collorde Mello, que se tomou Presidente 
da República. Desde então, Luiz Inácio Lula da Silva tem 
despontado - e, mais recentemente, com maior força -
nas diver5as pesquisas de opinião como o candidato favorito 
para a Presidência da República. Então, este é um fato da 
realidade. 

O Sr. Luiz António Fleury Filho querer criticar Lula 
por ser candidato a Pre-&idente, ou pelo fato de pessoas, no 
País e no exterior, considerarem que ele será, inevitavelmente, 
candidato a Presidente, realmente não se justifica! É criticar 

O SR- GILBERTO MIRANDA- Obrigado, Senador. um fato que não há por que ser criticado. 
Falta ao Sr. Lula sensibilidade para perceber o melhor Obviamente,comosesabe,dentrodoPMDB,hádiver5os 

momento para lançar-se numa campanha eleitoral, preser- potenciais candidatos. Um deles poderá ser, inclusive, o Go
vando os reais interesses do País. vernador Luiz António Fleury Filho. O que Lula fez foi obser-

Por outro lado, cabe registrar que, dentre aS iõfimdadas var que o Governador Luiz António Fleury Filho também 
críticas assacadas para atingir o Governadoi Fleury Fllbo, teria vontade de ser candidato a Presidente da República
acha-se uma pretensa disputa, com o PrefeitO -Paulo Maluf, aliás, teria muita vontade - desde que houvesse condições 
na conclusão de obras. -- - - --políticas para tanto, desde que seu Partido e seus correligio-

0 que ocorre, na verdade, é que o Governo Fleury possui nários O escolhessem como candidato. Talvez com S. Ex• não 
uma excelente estrutura e cumpre à risca urn peiíêit~ planeja- .. esteja ocorrendo Isso, mas com o Lula está. 
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No que diz respeito à viagem de Lula, percorrendo todo 
o caminho que fez aos seis ou sete ano~ -de idade, desde 
Garanhuns até Vicente de Carvalho, passando por aproxima
damente 152 cidades, num período pouco superior a um mês, 
esta é uma visita que faz todo o sentidQ; é uma visita que 
vai percorrer algumas das principais cidades do sertão de Per
nambuco, da Babia e de Alagoas, chegando até São Paulo; 
é uma visita que vai perCorrer regiões onde a população está 
sofrendo muito. 

Procurarei, inclusive, participai', na- nieõida do possível 
-desde que os trabalhos do Senado Federal assim me permi
tam - de parte dessa viagem, até para aqui trazer aõs Sena
dores uma parte do relato. 

O fato de a imprensa vir -a acompanbar essa viagem é 
plenamente explicável. Se candidatos à Presidência, do PMDB 
ou de qualquer outro partido, fizerem viagens semelhantes, 
é natural que a imprensa vá acompanhá-las. E, quanto mais 
forte for o candidato, mais importância a imprensa- dãi'á ao 
fato. . . . . 

É óbvio que essa também é uma viagem de conhecimento, 
uma viagem de contato com a população. Não há dúvida 
de que Lula também viajará, como já .o fez tantas vezes, 
pelas Regiões Norte, Centro-Oeste e Sul do País, vale dizer, 
por todos _os Estados brasileiros. Não perde o Senador Gil
berto Miranda por esperar. Certamente Lula irá, em outra 
oportunidade, à Região Norte do País, como já o fez anterior
mente em várias ocasiões. S. Ex' pode estar certo· de que 
ele conversará com toda a população, conhecerá de perto 
os seus- problemas, para poder fazer um diagnóstiCo em con
junto com os trabalhadores e todos os segmentos da sociedade. 
Baseado nesse diagnóstico, ele pode dar uma contribuição 
efe_tiva à Nação, inclusive com proposições ao próprio Presi
dente Itamar Franco, que as tem levado em séria consideraÇão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel _ Aureo Mello _ Carlo_s Patrocínio _ Diva!do 
Suruagy _ Eva Blay _ Jonas Pinheiro _ José Fogaça _ José 
Sarney _ Luiz Alberto Oliveira. -~ Márçio Lace_rda _ ~Olsés 
Abrão _ Nelson Carneiro _ Ney Suassuna _ Raimundo Ltra 
Teotonio Vilela Filho _ Valmir Campelo. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido a seguinte 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA 

OF- N• 004/93-CCJ 
Brasília, 14 de abril de 1993 · 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex~ que esta 

Comissão aprovou o PDS n9 02, de 1993, que "regulamenta 
a indicação de Ministros do Tribunal de ContaS da União 
pelo Congresso Nacional," de autoria do Senador CéSar- Dias 
(Emenda da Câmara dos Deputados), na reunião de 14-4-93. 

Cordialmente, -Senador Iram Saraiva, Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Com refe
rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que, nos termos do_ art, ·91, §§ 3~ a 
59, do Regimento Inter_no, abrir-se-á o prazo de cinco dias 

úteis para interposição de recurso, assinado por um décimo 
da composição da Casa, a fim de que a Emenda da Câmara 
ao Projeto de Decreto Legislativo n92, de 1993, seja apreciada 
pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, a prow 
posição será promulgada. 

O Sr~ Ronao Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR- RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes ele começarmos 
a Ordem do Dia, gostaria de saber de V. EJé-' se teremos 
tempo suficiente para a eleição do Conselho do IPC, cuja 
votação se encerrará às 17h, no Auditório Petrónió Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Ronan Tito, atendendo a V. Ex~. a Presidência esclarece 
que vamos entrar agora no item 1, que diz respeito à votação 
de projeto de lei complementar. Se não houver quorum, evi
dentemente, a Ordem do Dia estará praticamente encerrada, 
e prosseguir-se-á com a votação do Conselho do _IPC, no 
Auditório Petrónio Portella. 

Peço aos Srs. Senadores que se encontram fora, em seus 
gabinetes ou em outras dependências, que venham a plenário 
para tentarmos alcançar o quorum qualificado exigido para 
a votação dos projetes de lei complementar que tratam, um, 
do processo judicial de desapropriação por interesse social 
para fins de reforma agrária; e outro que dispõe sobre a regula
mentação do uso das medidas provisórias. 

Igualmente apelo aos Srs. Líderes que procurem contac
tar os membros de suas respectivas bancadas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Esgotado 
o período destinado ao Expediente. 

_ Presentes na Casa 69 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEÍ 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 Lei da 
Câmara n' 67, de 1992-Complementar (n' 71189, na 
CaSa de oiigem), que dispõe sobre o processo judicial 

_de d_esapropriação 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. 

Antes de pedir o voto dos líderes, informo que a discussão 
da matéria foi encerrada na sessão ordinária de 16 de março 
último. Em sessões anteriores, fora~ aprovados os requeri
mentos de preferência para votação do substitutivo sobre o 
projeto, e de destaque para votação em separado de parte 
do substitutivo. 
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Sobre a mesa, requerimento que -s:et'á lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 352, DE i993 

~os termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,· 
requeuo destaque para vótação em separado do art. 14 do 
Substitutivo da CCJ do PLC n• 67192. · · 

Sala das Sessões, 14 de abril de 1993 .. -SenadorEduardo 
Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores qU:e o aprovam queiram permãnecer 
sentados. (Pausa.) 

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

Secretário. _ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 353, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, do art. 17 do 
Substitutivo da CCJ do PLC n• 67192. 

Saladas Sessões, 14 de abril de 1993. --Senador Eduardo 
Suplicy_ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o requerimento. -

Os Srs. Senadores que o aprovam queira:nrpermanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
As matérias destacadãs serão votadas oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência esclarece ao Plenário que, nos termos do art. 288, 
III, a, do Regimento Interno, a matétia depende, para aprova
ção, do voto favorável da maioria absoluta da composição 
da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo nominal. 

Peço aos Srs. Líderes qUe declarem o seu voto por ban
cada. 

Como·votao nobre Líder em exercício do PMDB, Sena-
dor Cid Sabóia de Carvalho? ·· · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE) 
- O PMDB vota com o substitutivo do Senador Alfredo 
Campos, ou seja, vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA) - Sr. 
Presidente, o PSDB vota "sim". 

Por- oportuno-, faço um apelo aos Srs. Senadores que, 
no momento, se encontram nas Comissões e nOs seus gabinetes 
que venham ao plenário, pois temos apenãs-31 Srs. Senadores 
presentes. _______ _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Jutahy Magalhães, na Casa, h~ 63 Srs. Séricidores; de 
forma que V. Ex~ tem toda razão. E reitero o apelo que 
já fiz, em nome da Presidência, para que todos _os Srs. Sena
dores venham ao plenário. 

Como vota o nobre Líder do PFL, Senador Elcio Alvares? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Sr. Presidente, 
o PFL vota favoravelmente ao Substitutivo do S_enador Alfre
do Campos e, nesta oportunidade, reitera o apelo feito pela 
Presidência a todos os Senadores da nossa bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -0 PFL vota 
·~sim''. - - -

Como vota o nobre Líder do PTB, Senador Jonas Pinhei
ro? (Pausa) 

S. Ex~ não se encontra em plenário. 
Como vota o nobre Líder em exercício do PRN, Senador 

Aureo Mello? 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM)- Sr. Presidente, 
votamos- favOravelmente ao· sUbstitutivo" do Senadói Alfredo 
CalttpO"s. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - 0 PRN 
vota "sim". 

Como vota o nobre Líder do Pb'f~ Senãdor Magno BaCe
lar? (Pausa.) 

S. Ex~ não se encontra em plenário. 
Como vota o nobre Líder do PP, Senador Irapuan Costa 

Júnior? 
O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-GO)- "Sim", 

_Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PDC, Senador Epitacio Cafeteira? 

O SR- EPITACIO CAFETEIRA (PDC- MA)- "Sim", 
- coin o Substitutivo, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PDS, Sen3dor Esperidião Amin? 

. O SR. ESPERlDIÃO AMIN (PDS- SC) ..,..- "Sím", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PSB, Senador José Paulo Biso!? (Pausa.) 

S. Exf não s~_ encontra em plenário. 
Como vota o nobre Líder do PT, Senador Eduardo Su

plicy? 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - Sr. Presi- . 

dente, como os demais Líderes, eu também gostaria de reiterar 
o apelo a todos os Senadores para que compareçam a esta 
votação da maior importância, a fim de que o Poder Executivo 
possa iníciar o processo de reforma agrária. Faz-se necessária 
a aprovação deste projeto sobre o rito sumário, assim comó 
o ·que se reporta diretamente à reforma agrária, já votado 
pelo Câmaiá dos Deplltados. 

O PT vai votar "sim". Sr. Presidente, porque conside
ramos que o substitutivo do Senador Alfredo Campos contém 
melhorias em relação ao projeto da Câmara. Origiti.ãlmente, 
havíamos expressado a nossa opinião de que, para acelerar 
o processo de realização da reforma agrária, seria interessante 
VOtar logq o projeto da Câmara; mas, reconhecendo que a 
maior parte dos Senadores está vendo melhorias no Substi
tutivo do Senador Alfredo Campos, acompanharemos os cole
gas. 

Apresentarnps, entretanto, três destaques de_ natureza 
supressiva, e eu pediria a atenção do Senador Alfredo Campos 
para que S. Ex~ leve em conta as proposições. O primeiro 
destaque refere-se à supressão do art. 17, que prevê desneces
sariamente a ratificação da imissão na posse, visto que, no 
ato do ajuizamento da ação de desapropriação, o juiz já deter-. 



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 15 3207 . 

mina a imissão da União_ na posse do imóvel,._ O que é bastante 
para o inído das ações administrativas de asSCü_taroentos dos 
beneficiáriõs do processo de reforma agrária. 

O segundo refere-re à supressão do art. 14, tendo em 
vista que ele define como benfeitoria:s úteis e necessárias tam
bém as culturas e pastagens artificiais ou- naturais tra_tadas. 
Ocorre que, pelo Direito Civil, tais bens são definidos çomo 
acessões industriais e não- como _benfeitorias. Logo. prever 
a indenização desses bens em dinheiro não está de acordo 
com a Constituição, haja vista que esta, em seu art. 184, 
§ 1 <:>, dispõe que o pagamento será em dinheiro apenas para 
as benfeitorias úteis e necessárias. · 

Concluindo, Sr. Presidente, a terceira e última supY.essão 
refere-se ao parágrafo único do art. 39 , que cria um tegiine 
de imunidade legal, prevendo que, não_ ajuizada a desapro
priação em dois anos, o decreto poderá ser renovado apenas 
uma vez. 

Caso isso ocorra, basta que o imóvel seja objeto de duas 
declarações via decreto e o proprietário consiga obstruir a 
desapropriação por vias escusas, ou que haja tão-somente 
inércia administrativa, e o-imóvel jamais poderá ser desapro
priado, pois não mais existirá a possibilidade de declará-lo 
de interesse social para fins de desapropriação. 

A ação de desapropriação tem que ser ajuizada no prazo 
máximo de dois anos da publicação do decreto, pois este 
é o prazo de validade do decreto. Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

O Si-. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (H~mberto L~cena)- Tem~ pala
vra o nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu pediria 
a V. Ex~ um pouco mais de tolerância, pois já temos 37 Srs. 
Senadores em plenário, e outros devem estar se encaminhando 
para cá. 

Se fizermos um pequeno esforço a mais, teremos o núme
ro regimental de votos para aprovação da matéria. Gostaria 
de pedir aos Srs. Senadores que se encontram nos gabinetes 
que, por favor, venham ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Srs. Senado
res~ trata-se de um projeto de fundamental importância para 
a vida nacional, e o Senado Federal tem que dar a su_a presença 
para a apreciação desta matéria. 

É preciso lembrar aos Srs. Senadores que, para que a 
matéria seja aproVada, são necessários 41 votos favoráveis. 
Se houver votos contrários, nObre Senador Jutahy Magalhães, 
evidentemente que, com a contagem que V. Ex• fez, poderá 
haver, inclusive, uma rejeição da matéria Ol!, pelo menos, 
o adiamento da sua votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) -Sr. Presidente. 
desejo manifestar o apoio da Bancada do PTB _ã aprovação 
do Substitutivo do Senador Alfredo Campos e pedir a V. 
Ex• que protele por mais alguns instantes a votação, porque 
dois Senadores do PTB estãO se deslocando de seus gabinetes 
para cá para dar seus votos em apoiamento à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência insiste em que os Srs. Senadores que se- encontram 
fora do plenário, eril outras dependências do Senado, venham 

participar da votação desta matéria, que diz respeito ao Pro
jeto de Lei da Câmara n9 67/92e dispõe sobre processo judicial 
de desapropriação por- iriterisse- sociâJ para fins de reforma 
agrária. . 
- Essa votação já se repetiu· várias Vezes, sem quê s_e alcan
çasse em plenário o quorum qualificado, necessáriO- a sua 
apre~_iação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vamos pro
ceder à votação da matéria. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos _ Álvaro Pacheco _ Aureo Mello _ liell~ 
Parga _ Beni V eras_ Cbagas Rodrigues_ qd SabQia de Carvalh<l 
_·-Dirceu Carneiro _,.__E4uardo Suplicy _ Elcio Ãlvares _ Epiiácio
Cafeteira _ Esperidião Amin _ Eva Blay _ fl~viano ·l\1e~o. _ 
Francisco Rollemberg _ Gerson Ça.mata _ Gilberto _Miranda _ 
Iram Saraiva _ Irapuan Costa Júnior __ J~bas Passariii4Q ... Jõão 
França _ Jonas Pinheiro ...., Josaphat Marinho _ !úlio Campos _ 
Júnia Marise _ Jutahy Magalhães __ Lucídio Portella _ Márçio 
Lacerda _ Marluce Pinto _ Mauro ~enevides __ Nabor _)úqior .,.... 
Nelson Carneiro_ Nelson Wedekin _ Ne_y Suassuna __ Oqofre 
Quinan _ Pedro Simon _ Rachid Saldanha Derzi c- ~onan Tito _ 
Saldanha Derzi _ Teotônio Vilela Filho _Wilson Martins. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .:... Votaram 
-SIM 41 Srs. Senadores; não houve votos contrários. 

Não houve abstenções. 
Total de votos: 41. 
A matéria foi aprOVada. -

É a seguinte a iit3.téria ·aprovada: 

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 refonna agrária. 

Art. I• O procedimento judicial da desapropriação do 
imóY_el_ntral, por interesse social, para fms de reforma agrária, 
obedecerá o contraditório especial, de rito sumário, previsto 
nesta lei. 

Art. 2• A desapropriação de que trata esta lei é de com
petência privativa da União e será precedida de decreto decla
rando o imóvel de interesse social, para fins de reforma agrá
ria. 

§ I' ·A ação de desapropriaÇão; proposta pelo órgao 
federal! .~x~c_utor da refo~a ~grárla. "se~á _p~~~sada e julgada 
pelo juiz federal competente, inclusive durante as férias fOren-
ses. . - ,- . -,- -- .- -- --. ------- ~- - -----

§ 2~' Declarado o interesse social, para fins de reforma 
agrária, fica o expropriante legitimado a promover a vistoria 
e avaliação do imóvel, inclusive com o auxílio de força policial 
mediante prévia autorização do juiz, responsabilizando-se por 

-_·ev:entuais perdas e danos que seus agentes vierem a causar, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Art. 3• A ação dedesapropriação deverá ser proposta 
dentro do prazo de dois anos, contados da publicação do 
decreto declaratório. 
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Parágrafo lhlicO. -Decorrido o prazo de que trata este 
artigo, ou revogado o ato declaratório, extingue-:..Se a-sua efiCá
cia, podendo o decreto ser renovado somente um ano após 
sua extinção ou revogação, e apenas uma vez. 

Art. 4' Intentada a desapropriação parcial, o proprie
tário poderá requerer, n3. contestação, a desapropriação de 
todo o imóvel, quando a área remanescer ficar: 

I - reduzida a superfície iriferior à da pequena proprie
dade rural; ou 

II- prejudicada substancialmente em suas condições de 
exploração económica, caso seja o seu valor inferior ao- da 
parte desapropriada. 

Art. 59 A petição inicial, além dos requisitos preVistos 
no Código de Processo Civil, conterá a oferta-do preço e 
a indicação do assistente 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 Diário 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 suas plantas geral 

e de situação, e memorial descritivo da área objeto da ação; 
b) a relação das benfeitorias úteis, necessárias e volup

tuárias das culturas e pastos naturais e artificiais, da cobertura 
florestal, seja natural ou dec;;orrente de florestamento ou reflo
restamento e dos semoventes; 

c) discriminadamente, os valores de avaliação da terra 
nua e das benfeitorias indenizáveis; 

Art. 6~' O juiz, ao despachar a petição iniêíal 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 técnico, se quisei; · 

III- expedirá mandato ordenando a averbação do ajui
zamento da açáo no registro do imóvel expropriando, para 
conhecimento de terceiros. 

§ 19 Efetuado o depósito do valor correspondente ao 
preço- oferecido, o juiz mandará, no prazo de 48 (quarenta 
e oito horas), imitir-o Autor rt~fpóS~re do imóvel expropriando. 

§ 2'~ lnexistindo dúvida acerca do domínio, ou de algum 
direito 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, inex.istindo divisão, hipótese em 
que o valor da indenizaçáo- ficará depositado à disposição 
do juízo, enquanto os iilteressados não resolverem seus confli
tos em ações próprias, poderá o expropriando requerer o 
levantamento de oitenta por cento 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. 

§ 39 O juiz poderá, para a efetivação da imissão na 
posse, requisitar força policial. 

Art. 7" A citação do expropriando será feita na pesSoa 
do proprietário d_o bem, ou de seu representante legal, nos 
tennos do art. 12, do Código de Processo Civil. 

§ 1"' Em se--tratando de enfiteuse ou aforamento, serão 
citados os titulares do domínio útil e do domínio direto, exceto 
quando for contratante a União. 

§ 2"' - No caso de espólio. inexistindo inve-ntariante, a 
CitaçãO será feita ·na- pessOa do cônjuge sobrevivente ou na 
de qualquer herdeiro ou legatário que esteja na posse do 
únóvel. 

§ 3~' Serão intimados da ação os titulares de direitos 
reais sobre o imóvel desapropriando. 

§ 49 Também serão citados os confrontantes que, na 
fase administratíva do procedimento expropriatório, tenham, 
fundamentadamente, contestado as divisas do imóvel expro
priando. 

Art. 89 O Autor, além de outras formas previstas na 
legislação processual civil, poderá requerer que a citação do 
expropriando seja feita pelo correio, através de carta com 
aviso de recepção, finnado pelo destinatário ou por seu repfe-
seritaóte legal. -

Art. 99 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. 

§ 1"' Recebida a contestação, o juiz~ se for o caso, deter
minará a realização de prova pericial, adstrita a pontos impug
nados do laudo de vistoria administrativa, a- qu-e-se retere 
o art. 49, inciso- IV e, simultaneamente: 

I- designará o perito do juizo; · 
II- formulará os quesitos que julgar necessários; 
III- intimará o perito-e- os ãSSisterites para prestar com

promisso, no prazo de 5 (cinco) dias; 
IV - intimarã as parteS: para apreseilfar·quesitos~ no pra

zo de !O (dez) dias. 
§ 2~' A prova pericial será concluída 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 
da conclusão da perícia. - - -

Art. 12. O juiz proferirá sentença na audiência de ins
trução e julgamento ou nos 30 (tiirita) dias subseqüentes, 
indicando os fatos que motivaram o -seu convencimento. 

§ 19 Ao fixar o valor da indenização, o juiz considerará, 
além dos laudos periciais, outros meios objetivos de convenci
mento, incluSive a pesquisa de mercado. 

§ 2~' O valor da indenização corresponderá ao valor apu
rado na data da perícia, ou ao consignado pelo juiz, corrigido 
monetariamente até a data de seu efetivo pagamento. 

§ .39 Na sentença, o juiz individualizará o valor do imó
vel, de suas benfeitorias e dos demais componentes do valor 
da indenização. 

§ 49 Tratando de enfiteuse ou aforamento, o valor da 
indenização será depositada em nome dos titulares do domínio 
útil e do domínio direto e disputada por via de ação própria. 

Art. 13. Da sentença que fixar o prazo da indenização 
caberá apelação com efeito siril-plesmente devolutivo, quando 

, interposta pelo expropriado e, em ambos os efeitos, quando 
interposta pelo expropriante. 

§ r A sentença que condenar o expropriante, em quan
tia superior a 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor ofere
cido na inicial, fica sujeita a duplo grau de jurisdição. 

§ 2~' No julgamento dos recursos decorrentes da ação 
desa:propriatória não haverá revisor. -- -

Art. _14. O valor da indenização estabelecido por sen
tença deverá ser depositado, pelo expropriante, à ordem do 
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juízo. em dinheiro, para as benfeitorias úfeis é neCe~SSãiíãs, 
inclusive culturas e pastagens artificiais ou naturais tratadas, 
e em Títulos da Dívída Agrária, para a tetra -n.ua-:-

Art. 15. Em caso de reforma de sentença, com o au
mento do valor da indenização, o expr9priante serâ intimado 
a depositar a diferença, nó prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 16. A pedido do expropriado, após o trânsito em 
julgado da sentença, será levantada a indenização ou o depó
~ito judicial, deduzido o valor de tributos e multaS incidentes 
sobre o imóvel, exigíveis até'3. data da imissão Da posse pelo 
expropriante. 

Art. 17. Efetuado o levantamento, ·ainda que parcial, 
da indenização ou do depósito juaicial, -se tá ratificada a i mis
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 Lei de RegiStras Públicos. 

Art. 18. As ações concernentes à desapropriação 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 independem do 
pagamento de preparo ou de emolumentos. _ 

§ 1~" qualquer ação que tenha por objeto o bem expro
priando será distribuída, por dependência, à Vara Federal 
onde tiver curso a ação de desapropriação, determinando-se 
a pronta interveQção da União Federal. 

§ 211 O~ Ministério -público_ Federal inte-rvliá-õbrigato
riamente, após a manifestação das partes antes de cada dedsão 
manifestada no processo, em qualquer instância. 

Art. 19. As despesas judiciais e os honorários do advo
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. -

§ 1~' 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 parciais serão pagos em valor fixo,. 
estabelecido pelo juiz, atendendo à complexidade do trabalho 
desenvolvido. 

Art. 20. Em qualquer fase processual. mesmO depois 
de proferida 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 objetq 
de ação reivindicatória. 

Art. 22. Aplica-se subsidiariamente- ·ao procedimentc 
de que trata esta lei, no que for compatível, o Código de 
Processo Civil. 

Art. 23. As disposições desta lei complemen\ar apli· 
cam-se aos processos em Cl,ITSO, convalidados os atos já 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. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação dos destaques. 

~ A Presidência solicita aos Srs. Senadores que pemiane
Ç3!l;l em plenário, pois toda matéria destacada depende de 

41 votos favoráveís para sua aprovação; caso contrário, a maté
ria será rejeitada, 

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura da :ffiaté:rla desta
cada, rela~v~ oa parágrafo único de art. 39 do substitu_tiyo. 
- É lida a seguinte -, 

Parágrafo único. Decorrido o _prazo de que trata este 
artigo, ou revog3do o ato declaratório, extingue-se a sua eficá
cia, podendo o decreto ser renovado some:q_te; um _anq após 
sUa extinção ou revOgação, e apenas uma vez. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a __ matéria destacada relativa ao parágrafo único do 3.11;. 39 

do substitutivo. · 
A Presidência vái" colher os Vot'os dos Srs. Lideres sobre 

a matéria destacada. . --
Como _vota_ o Líder do_P:MDB? 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE) -"Não", 

Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 

o Líder do PFL? 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- "Não", Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 

o Líder do PSDB? . . 

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA) -"Não", 
Sr:-Presidente. --- --- -- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PTB? · · - --- -

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) -"Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Comõ vota 
o Líder do PP? · · 

OSR.IRAPUAN COSTA JúNIOR (PP -GO) -"Não", 
Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).- Como vota 
o Líder do PDC? 

O SR. EPITACIO CAFETÉIRÂ (PDC -MA) -"Não", 
Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do .PRN? 

O SR. AUR.EO MELLO (PRN -AM)- "Não", Sr. 
Presidente. · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como.vota 
o Líder do PSB? (Pa~sa.) ... ·· .. 

S. Er não se epcontra em-plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PT? · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) -"Sim", Sr. 
_Presidente, justifícando. que esse parágrafo único pOde inviabi
lizar a realização de desaproprlàção de área: que. por interesse 
social, o Governo consider~ importante desapropriar.· As ve
zes, seja por inépcia administrativa. seja até por obstrução, 
o proprietário pode impedir a desaproJ?riaçã~ por d?i~ _anos. 
Daí, para o resto 'da vida, não havena ma1s posstbthdade 
de desapropriação. _ _ _ · 

Eis por que é proposta a supressão desse parágrafo único. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- OsBrs. Se
nadores já podem votar. Os Srs. Senadores que votarem "não" 
rejeitarão, evidentemente, a matéria destacada. 

O Sr._ Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
.a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- P A. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - V. Ex~ colocará a possibilidade 
de encaminhamento de votação da_matéria destacada? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -De acordo 
com o Regimento Interno, só o autor do destaque pode enca· 
minhar a votação, neste caso, o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Só S. EX' pode encami
nhar a votação, de conformidade com o Regimento? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Exatamen· 
te, Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
Srs. Senadores que ocuperri- os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar a matéria destacada. 
O que está em votaÇão é a matéria do Substitutivo que foi 
destacada. Então, quem votar "não" estará votando contra 
o parágrafo único do art. 3~> do substitutivo. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presídente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Conce.do 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB·- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, é 
bom esclarecer aos Srs. Senadores que quiserem mariter a 
matéria que votem ~'sim". 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, quem desejar manter 
a integridade do projeto deve votar "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Exatamen
te, sã~. necessários 41 votos favoráveis. 

Ó SR. RONAN TITO- Sr. Presidente. há uma confusão 
geral no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A matéifa 
destacada é que está em votação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Então, Sr. Presidente, 
para votar de acordo ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex• vo
tou certo, votou "sim". V. Ex• quer manter o voto? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Não, Sr. Presidente, que
ro retirar o parágrafo único. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Então tem 
que votar '"não". 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Então meu voto é "não". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Houve uma 
desorientação geral no voto das lideranças. 

Anunciei que o destaque era: para votação em se·pàrado. 
Vou retomar os votos dos Líderes. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, todos 
votaram de modo contrário ao que pretendiam. Os -Líderes 
q·u:e disseram '"não" queriam VOtar "Sim'~; os que disseram 
"sim" queriam dizer "não". 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Sr. Presidente, com um 
sinal, fiz o Líder do PMDB, Senador Mauro Benevides, incor
rer em erro. Como Relator, eu dizia a ele que devia votar 
"não", quando, na realidade, deveremos votar "sim", recu
sando a matéria e deixando o projeto íntegro. Vamos rejeitar 
a emenda, deixando o projeto como era. Não queremos inserir 
a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O substi
tutivo foi votado, ressalvados ós destaques, que visavam à 
votação de matéria em separado. 

Está sendo votado agora um destaque para votação em 
separado do parág-rafo único do artigo 3~ do substitutivo. 
Quem quiser manter na íntegra o substitutivo, votará "sim''; 
qUem quiser votar contra a inatéria destacada, votará "não". 
----- Como ·vota- o -Líâer do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE)-Sr. Presi· 
dente, realmente houve o aceno do nobre Relator, Senador 
Alfredo Campos, mas, por dever de ofício, temos de perma
necer atentos à implicação regimental. Já havíamos até acio
nado a tecla "sim", de acordo com a solicitação_do Relator 
e talvez pensando que deveríamos votar "não", já trouxe 
·a ~iD.ha certeza de que deveria votar "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES) -Sr. Presidente, 
o PFL vota "sim", recusando a emenda. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE) 
-Quero chamar a atenção para um fato que é importante: 
o dispositivo só-será mantido por 41 votos. Esse é o problema. 

- -----

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Claro, só 
será mantido por 41 votos_._ O voto "si~" é_ para manter ~-
dispositivo. -

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a-palavra, pela ord_em, ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem. 
Sem revisão- do orador.) - Quando pedi a palavra ainda 
há pouco era para advertir exatamente o Plenário sobre isso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - (Fazendo 
soar a campainha.) -Peço a atenção do Plenário para a 
palavra do Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Éx• acâbciu de 
declarar que foi pedido um destaque para a votação em separa-
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do. Disse V. Ex•: "aprovado o substitUtivO, ressalvado_ o desta~ 
que." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Exatamen-
te .. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Portanto, não se venha 
para cá a fazer como já aconteceu no passado, que se consi
derou a matéria aprovada junto com o substitutivo. Para ser 
rejeitada precisaria ter 41 votos. Então a matéria nã9 fo~ 
votada. Votou-se o substitutivo e separadamente agora vat 
se votar esse artigo, esse parágrafo. 

Então, para que permaneça com o texto _::;.ubmetido ao 
Plenário pelo relator precisa-se de 41 votos, como foi para 
o substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Exatamen
te. Veja V. Ex> quando votamos, dizíamos: "passa-se à vota
ção do substitutivo, ressalvados os projetas e os destaques." 
Então agora começa-se a votar a matéria destae3;da. ~ 

Como vota o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador MaurQ Benevides. 

OSR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orãdor.) -Sr. Presidente, Sr. Senadores, 
enquanto discutíamos aqui, alguns companheiros se anteci
param e registraram os seus votos, dentro dessa lir!ha de equí
vocos que pode ter se originado dessa troca de impressões. 
Daí por que pediria a V. EX' que desfizesse a votaç-ão para 
que ela, com a absoluta conscientização dos Srs. Parlamen
tares, pudesse ser reprisada agora. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP) -O PTB, Sr. 
'Presidente, vota pela integridade do substitutivo do Senador 
Al~redo Campos, portanto vota "sim". 

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 Lucena) - Co111o vota 
o Líder do PDC? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC -MA) - A 
questão está em aberto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM) - "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP}:::: "Sim",Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSDB? 

O JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA)- Sr. Presi
dente eu havia declarado que o PSDB votaria «não", mas, 
com ~ correção feita, declaro que o PSDB vota "sim", mas 
é questão aberta na bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Alfredo Campos _ Álvaro Pacheco _ Aureo 
Mello __ Bello Parga _ Beni V eras _ Dirceu Carnei~: _ Elcio 
Alvares _ Epitácio Cafeteira _ Flaviano Melo _ Frarici!lCO 
Rollemberg _ Gerson Camata _Gilberto Miranda _ Iram Sar~va _ 
Irapuan Costa Júnior_ João França_ João Rocha_ Jonas Pinbciro 
_ Josaphat Mariilho _José Richa_ Júlio_ Campos.,..._ Júnia Marise _ 
Jutahy Magalhães _ Lucídio Portella _ Luiz Alberto Oliveira _ 
Márcio Lacerda _ Marluce Pinto _ Mauro Benevides _ Moisés 
Abrão Nabor Júnior_ Nelson Carneiro _-Ney Sua,ssuna_ Odacir 
Soares-=_ Onofre Quinan _Pedro Simon_ Rachiçl S_aldanha ~---
Ronaldo Aragão_ Ronan Tito_ Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Chagas Rodrigues 
Eduardo Suplicy 
Nelson Wedekin 
Teotonio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votaram 
SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO 6. 

_ Total de votos: 45. 
Rejeitado o parágrafo único do art. 3'? do substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o art. 14 do substitutivo. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto 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) - O PTB vota 
"sim •• a todos os destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PP. · 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP --:- GO) ~ Sr. 
Presidente, o PP vai conclamar a sua bailcada a se retífar 
porque estamos assistindo a um espetáculo insólito aqui, 6 
votos conseguem derrotar o restante da Casa. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDC? - ·. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC- MA)- "Sim", 
Sr. Pres1dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- C<iino vota 
o Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM)- "Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- "Não", Sr .. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:_Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC) -"Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena) -Os Srs. Se
nadores já pOdem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM'' OS SRS:-SENADORES: 

Affonso Camargo _Alfredo Campos_ Álvaro Pacheco_ Aureo 
Mello _ Bello Parga _ Beni V eras _ Dirceu Carneiro _ Elcio 
AI vares _ Epitácío Cafeteira _ Esperidião Am.in _ Flavi:ino Melo _ 
Francisco Rollemberg _Gerson Camata _Gilberto Miranda_ Iram-
Saraiva _ Jarbas Passarinho _ João França _ João Rocha _ Jonas 
Pinheiro_ Josaphat Marinho _ José Richa _ Júlio Campos_ Júnia 
Marise _ Jutahy Magalhães _ Lucidio Portella _ Lu~ Alberto 
Oliveira _Márcio Lacerda _ Marluce Pinto_ Mauro Benevides __ 
Moisés Abrão _ Nabor Júnior _Nelson CarneirO _ Ney Suasau.na 
_ Odacir Soares _ Onofre QuinMl _ Pedia- S1irioD _ Rachi4 
Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito Valmir 
Campelo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Aluízio Bezerra 
Chagas Rodrigues 
Eduardo Suplicy 
Nelson Wedekin 
Teotonio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado. ~ 

Votaram SIM 40 Srs. Senadores; NAO 5. 
Total de votos: 45. 
O dispositivo foi rejeitado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra V. EX' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - (PSDB - BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho não consta do painel. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena)- Como vota 
o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALIIO (PMbB- CE) 
- .. Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Então são 
41 votos "sim". O dispositivo foi aprovaâo. 

Em votação o art. 17 do substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena)- Como vota 
o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) -"Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES) -"Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

- .. -- --- -"- --

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) -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 PRN? 

O SR. AUREQ M.ELLO (PRN --AM)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PDC? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC-MA)-"Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) -Como vota 
o Líder do PT? · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) ;_"Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena)- Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR; ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC) ·-"Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PP? (Pausa.) 

S. Ext não se encontra em plenário. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-s,,à votação.) . . 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES 

Affonso Camargo _ Alfredo_Campos _Álvaro Pacheco_ Aureo 
Me !lo _ Bel! o Parga _ Beni V ~r as _ Chagas Rodrigues _ Cid 
Saboia de Carvalho _ Dirceu Carneiro ~ Elcio Alvares __ Epitácio 
Cafeteira _ Esperidião Amin _ Flaviano Melo _ fran.cisco 
Rollemberg _ Gerson Carnata _ Gilberto Miranda _ Iram Saraiva 
_ Jarbas Passarinho_ João França_ João Rocha_ Jonas Pinheiro_ 
José Richa _ Júlio Campos _ Jiínia Marise :._ Jutahy Magalhães _ 
Lucidio Portella _ Luiz Alberto Oliveira _ Márcio Lacerda _ 
Marluce Pinto_ Mauro Benevides _Moisés Abrão _ Nabor Júnior 
_ Nelson Carneiro _ Ney Maranhão _ Ney Suassuna Odacir 
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Soares _ Onofre Quinan _ Pedro Simon _ Rachid Saldanha Derzi 
_ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito_ Teotonío Vilela Filho _ Vãlmir 
Campelo. 

VOTAM 'NÃO'' OS SRS. SENADORES: 

AlufzioB=-a 
Eduardo Suplicy 
Nelson Wedekin. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: . 

Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Votaram 
SIM 43 Srs. Sendores; e NÃO 3. 

Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 47 •. 
Aprovado o de_staque. 
Aprovado o substitutivo, com destaque, ficain prejudi

cados o Projeto de Lei n~' 67, da €âmara dos DeputadoS e 
o Projeto de Lei n' 46, do Senado Federal, de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência lembra ao Srs. Senadores que ainda" há urii turno suple
mentar logo em seguida, para o qual precisa-se do mesmo 
quorum qualificado. 

Neste momento, ausentar-me-ei do plenário porque Vou ' 
recepcionar, no Gabinete da Presidência, a Sro Chanceler da 
Colômbia, que já me aguarda há 10 minutos. 

Passo a presidênci_a ao Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Humberto Lucena~ Presidente, deiXa a cadei~ 
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri~ 
gues, ]9 Vice~Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A matéria 
vai à Comissão Diretora a fim de redigir o vencido para o 
turno suplementar. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo 
a redação do vencido, que será lida pelo Sr. 19 Secrêtário. 

É lido o seguinte 

PARECER N' 87, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 67, de 1992 - Complementar (n' 71, de 1989, na 
Casa d~ origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação çlo vencido, 
para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Pro~ 
jeto de Lei da Câmara n' 67, de 1992- Complementar (n' 
71, de 1989, na Casa de_ origem), que dispõe sobre o procedi~ 
menta contraditório especial, de rito sumário, para o processo 
de desapropriação, por interesse. social, para fins de reforma 
agrária. 

Sala de Reuniõ"éS da ComiSSão, .14 de abril de 1993. -
Nabo r Júnior, Presidente-Nelson Wedekin; Relator- Júnia 
Marise - Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N' 87, DE 1993 

Dispõe sobre o procedimento contraditório esPe~ 
cial, de rito sumário. para o processo de desapropriação 
de imóvel rural, por interesse social, para fins de refor~ 
ma agrária. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O procedimentO judicial da desaj:)fopriação de 

imóvel rural, por interesse sOCial, para fins de reforma agrária, 
obedecerá ao contraditório especial, de rito sumário, previsto 
nesta Lei. 

Art. zo A desapropriação de que trata esta Lei é de 
competência privativa da União e será procedida de decreto, 
declarando o imóvel de interesse social, para fins de reforma 
agrária. 

§ 1~ A ação de desapropriação, proposta pelo órgão 
fedefal exe-cutõr da reforma ã.grária, Será processada e julgada 
pelo juiz federal competente, inclusive durante as férias foren~ 
ses. 

§ 29 Declarado o interesse social, para fins de reforma 
ãgrária, fica o expropriante_ legitimado a prover a vistoria 
e a avaliação do imóvel, iriclusive com o auxflio de força 
policial, mediante prévia autOrização do juiz! responsabili-

-- zando~se por eventuais perdas e danos que seu_s agentes vierem 
a causar, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Art. 31 A ação de desapropriação deverá ser proposta 
dentro do prazo de dois anos, contado da publicação do decre~ 
to declaratório. 

Art. 4~ Intentador a desapropriação parcial, o proprie~ 
tário poderá requerer, na contestação, a desapropriação de 
todo_ o imóv_el, quando a área remanescente ficar: 

í - redUzida a superfície inferior ã da pequena proprie
dade rural, ou 

II - prejudicada substancialmente em suas condições 
de exploração económica, caso seja o seu· valor inferior ao 
da parte desapropriada. 

Art. 59 A petição inicial, além dos requisitoS preVistos 
no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e 
a indicação do assistente técnico do expropriante e será instruí
da com os seguintes documentos: 

I- texto do decreto declaratório de intereSSe social para 
fins de reforma agr~ria, publicado no Diário Oficial da União! 

II - certidõe_s _atualizadas de domínio e de ónus real 
do imóvel; 

III- documento cadastral do imóvel; 
IV -laudo de vistOria e avaliação administrativa; ·que 

conterá, necessariamente: 
a) descrição do imóvel, por meio de suas plantas geral 

e de situação, e memorial descritivo da ~ea obje:to da ação; 
b) relação das benfeitorias úteis, necessárias e voluptó· 

rias, das culturas e pastos naturais e artificais, da cobertura 
florestal, seja natural ou decorrente de florestamento õu refio~ 
restameDto, e dos semoventes; 

c) discriminadamente, os valores de avaliação da terra 
nua e das benfeitorias indenizáve1s: 

Art. 69 O juiz, ao despachar a petição inicial, de plano 
ou no praw máximo de quarenta e oitO horas: 

I- autorizará-o depósito judicial correspondente ao pre· 
ço oferecido; . 

. II- mandará citar o expropriando para contestãr o pedi
do e indicar assistente técnico, se quiser; 
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III -expedirá mandado ordenando a averbação do ajui~ 
zamento da ação no registro do imóvel expropriando, para 
conhecimento de terceiros. 

§ 19 Efetuado o depósito do valor correSpondente ao 
preço oferecido, o juiz mandará, no prazá de quarenta e oito 
horas, imitir o autor na posse do im,óvel exprOpriando. 

§ 2"? Inexistindo dúvida acerca dp domínio, ou de algum 
direito real sobre o bem, ou sobre os direitos dos titulares 
do domínio útil, e do domfllio direto, em caso de enfiteuse 
ou aforamemto, 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 aç6es prõprias, poderá o· exprOpriando requerer o 
levantamento de oitenta por cento da indenização depositada, 
quitados os tributos e publicados os editais, para conhecimento 
de terceiros, expensas do expropriando, duas vezes na impren
sa local e uma na oficial, decorrido o prazo de trinta dias. 

§ 3~ O jUIZ poderá, para a efetivação da imissit.o na 
posse, requisitar força policial. 

Art. 7~ A citação do expropriando será feita na pessoa 
do proprietário do bem, ou de seu representante legal, obede
cido o disposto no art. 12 do Cõdigo de Processo Civil. 

§ 19 Em se tratando de enfiteuse ou aforamento, serão 
citados os titulares do domínio útil e do domínio direto, exceto 
quando for contratante a União. _ _ 

§ 29 No caso de espólio, inexistindo inventariamente 
a citação será feita na pessoa do cônjuge sobrevivente ou 
na de qualquer herdeiro ou legatário que esteja na posse 
do imóvel. 

§ 43~ Serão intimados da ação ôs titulares de direitos 
reais sobre o imóvel desapropriando. 

§ 4~ Serão ainda citados os confrontantes que, na fase 
administrativa do procedimento expropriatóríO, tenham, fun
damentadamente, contestado as diviSas do imóvel exproprian
do. 

Art. s~ O ·autor, -aléffi de outras formãS preVistas na 
legislação processual civil, poderá requerer que a citação do 
expropriando seja feita pelo c-orreio, através de catta com 
aviso de recepção, firm3do pelo destinatário ou por seu repre
sentante legal. 

Art. 9'1 A contestação deve ser oferecida no prazo de 
quinze dias e versar matéria de interesse da defesa 1 excluíc}a 
a apreciação quanto ao interesse social declarado. 

§ 1~ Recebida a contestação, 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 se refere 
o art. 511 , inciso IV, e, simultaneamente: 

I- designará o perito do juízo; 
II- formulará os quisi tos que julgar necessários; 
III- intimará o perito e os assistentes para prestar com-

promisso no prazo de cinco dias; 
IV- intimará as partes para apresentar quisi tos, no pra

zo de dez dias. 
§ 29 A prova pericial será concluída no prazo fixado 

pelo juiz, não excedente a sessenta dias, contado da data 
do compromisso do perito. 

Art. 10. Havendo acor<;io sobre o preço, este será ho
mologado por sentença. 

Art. 11. A audiência de instrução e julgamento será 
realizada em prazo não sup~erior a quinze dias, a cdntar da 
conclusão da peiícia. --

Art. 12. O juiz proferirá sentença na audiência de ins
trução e julgamento ou nos trinta dias subseqüentes, indiç_ando 
os fatos que motivaram o seu convencimento. 

§ _l~ Ao fixar o valor da indenização, o juiz considerará, 
além dos laudos periciais, outros meios objetivos de convenci-
mento, inclusive a pesquisa de mercado. ___ _ 

§ 29 O valor da indenização corresponderá ao valor apu
rado na data da perícia, ou ao consigiiã.do pelo juiz, corrigido 
monetariamente até a data de seu efetivo pagamento. 

§ 39 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 depositado em .nome dos titulares do do
mínio útil e do domínio direto e disputado por via de ação 
própria. 

_ Art. 13. Da sentença que fixar o preço da indenização 
caberá apelação com efeito siinplesmente devolutivo, quando 
interposta pelo expropriado, é, em ambos os efeitOs, quando 
interposta pelo expropriante. -

§ __ 19 A sentença que condenar o expropriante, em quan
tia superior a cinqüenta por cento sobre o valOr oferecido 
na inicial, fica sujeita a duplo gr:iu de jurisdição. 

§ 2~ No julgamento dos_ recursos decorrentes d~ 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, 
ínclusive culturas e pastagens artificiais ou naturais tratadas 
e, em Títulos da Dívida Agrária, para a terra nua. 

Art. 15. Em caso de reforma de sentença, com o au
mento do valor da indenização, o expropriante será intimado 
a depositar a diferença no prazo de quinze dias. 

Art. 16. A pedido do expropriado, após o trânsito em 
julgado da sentença, será levantada a indenização ou o depó
sito judicial, deduzidos o valor de tributos e multas incidentes 
sobre o imóvel, exigíveis até a data da imissão na posse pelo 
expropriante. 

Art. lí. Efetuado o levantamentn, ainda que parcial, 
da indenização ou do depósito judicial, será ratificada a imis
são de posse e expedido, em favor do expropriante, no prazo 
de dez dias, mandado translativo do domínio, para registro 
no Cartório de Registro de Imóveis competente, sob a forma 
e para os efeítos da Lei de Registro Públicos. 

Art. 18. As ações concernentes à desapropriação 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 independem do 
pagamento de preparo ou de emolumentos. 

§ 1~ QUalquer ação que tenha porobjeto o bem expro
priando será distribuída, por dependência, à Vara Federal 
onde tiver curso a ação de desapropriação, determinando-se 
a pronta intervenção da l)nião. .... . _ 

§ 2~ O MiniStériO Púlilicõ Federal intervirá, obrigato
riamente, após a manifeStação das partes, antes de cada decik 
são manifestada no processo, em qualquer "instância. 

Art. 19. As despesas judiciais e os honorários do-adVO
gado e do perito constituem encargos do sucumbente, assim 
entendido o expropriado, se o valor da indenização for igual 
ou interior ao preço oferecido, ou o expropriante, na hipótese 
de valor superior ao preço ofereCido. 
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§ 1" Os honorários do advogado do expropriado serão 
fíXados em até 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, atendida à complexidade do trabalho 
desenvolvido. 

Art. 20. Em qualquer fase processual, mesmO apõspro~ 
ferida a sentença, compete ao juiz, a requerimento -de qual
quer das partes, arbitrar valor para desmonte e transporte 
de móveis e sernoventes, a ser suportado, aofinal, pelo expro
priante, e cominar prazo para que o promova o expropriado. 

Art. 2L Os imóveis rurais desapropriados, uma vez re
gistrados emnome do expropriante, não poderão ·ser objeto 
de ação re_ívjndie<ttória. _ _ _ _ _ -, 

Art. 22._ Aplica-se subsidiarimente ao procedimento de 
que trata esta Lei, no que for compatível, o Código de Processo 
Civil. 

Art. 23. As disposições desta Lei aplicam-se aOS pro
cessos em curso, convalidados os atos já realizados. 

Art. 24. Esta Lei entrar em vigor na data d.e _ _sua publi
cação 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário e. em 
especial. o Decreto-Lei n"' 554, de 25 de abril de 1%9. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus
são o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 

Não havendo,quem peça a palavra, encerro a discussão. 
De acordo com o art. 284 do Regimento Interno, não 

sendo oferecidas emendas na discussão suplementar, o substi
tutivo será dado como definitiVamente-adOtaçlo sem votação~ 

A matéria volta à Câmara dos_l_):eputados. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala-
vra v_ EX' · · · -

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Posso perguntar a V. Ex' por 
que a matéria volta à Câmara dos Deputados? 

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Porque hou
ve um substitutivo do Senado. O Senado não aprovo~ o pro
jeto vindo da Câmara. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- A partir dessa resposta 
de V. Ex\ a segunda pergunta é a seguinte: no momento 
em que esse Plenário suprimiu um parágrafo, eSsa niãtéria 
não volta à Câmara? Volta o substitutivo, mas não a supres
são? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Volta o 
substitutivo, de acordo com a decisão sobre os destaques. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Só porque essa questão 
já-deu, aqui, oportunidade para discussões_ históricas, inclu
sive. Suprimida a matéria, "is-so equivale àquilo que se coloca 
quando se vota_ nas dua_s Casas. Rejeitada eqt uma ___ Çasa, 
está rejeitada nas duas. Rejeitamos aqui um artigo. Então, 
esse não pode n'lais ser objeto d~ _apreciação pela Câmara. 
Vai o Substitutivo, como V. EX1' informou, porque tem que 
ir, uma vez que houve o substitutivo. MÇl$ a Câmara não 
poderá reintroduzir esse artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Perfeita
mente. Vai O nosso substitutivo. A Câmara terá que se pfonu·n
ciar sobre o substitutivo, unicamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O item 2 
da Ordem do Dia fica prejudicado, porque tramita em cOnjun
to com o projeto constante do item L A matéria estava, 
portanto, sendo votada conjuntamente. O substitutivo se refe-
ria aos dois projetas. --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 3: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 179, DE 1990 

(Em regime de urgência, nós termos do art. 336, 
-~-do Regimento InternO.) 

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n? 179, de 1990 
(n' 202191, naquela Casa), de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que dispõe sobre o regime 
de prestação de serviços públicos pela iniciativa priva
da, previsto no art. 175 da ConstitUição, e regula a 
concessão de obra pública, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Se
nador José Fogaça, favorável ao Substitutivo, com Re
querimentos que apresenta. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 354, D_E 1!)93 

Nos termos do art. 352, inciso ll, do Reginientó InternO, 
requeremOS a ·extinção da urgência cOncedida para o substi
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Se_n.ado o9 179, de 
1990. 

Sala das Sessões, 14 de abril de 1993. -Mário Covas 
- Mauro Benevides --Jonas Pinheiro - Elcio Álvares
Pedro Simon - Eduardo Supllcy-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado 
o requerimento, a matéria retorna ã siia ti:ãrtiftação normaL -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)"-Itein 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 13, de 1991-Complementar (no 223190-Com
plementar: na Casa de origem), c}ue regulamenta o 
§ 2~ do art. 171 da Constituição Federal, dispondo sobre 
a edição e o processo legislativo das me~idas 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 Cí~adania, l 9 p_ronun-_ 
ciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de 
ng:; 1 a 4-CCJ, que apiesenta; 2~ pronunciamento: con
trário às Emendas de n<t> S a 17, de Plenário. 

A díscus_são da matéria foi encerrada na sesSão ordinária 
de 4 de março último. -· 

A Presidência esclarece ao Plenário, que serão subme
tidos à votação o projeto e as Emendas ndl 1, 2, 3 ~ 4 da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de parecer 
favorável, e as Emendas de Plenário n~s 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, de parecer contrário; 

Em votação o projeto, que, nos termos do art. 2&8, 
III. letra a, do Regimento lntem~·- depende, para a sua apr~-
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vação, do voto favorável da maioria absoluta da composição 
da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo nominal, 
através do registro eletrónico dos votos. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para enCa
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. PreSidente, Srs. Sena
dores, a discussão foi encerrada, então só me caberia apro~ 
veitar a oportunidade no encaminhamento de votação. 

Essa matéria me parece um abusO -do Parlamento brasi~ 
leiro, em relação ao Executivo. QuandO votamos, na Consti
tuinte, a introdução das medidas provisórias no texto constitu
cional, medidas provisórias que claramente, até ipsis litteris, 
foram retiradas de artigo da Constituição italiana paia 3 Cons
tituição brasileira, nós colocamos um instrumento de sistema 
parlamentar de governo num sistema presidencialista. 

Ora, Sr. Presidente, diferentemente da ãntii"3. utilização 
do decreto-lei, que tinha a tramitação que se _conhece, a 
medida provisória depende de duas condições absolutamente 
subjetivas do Presidente da República: ele as edita quando 
considera urgente e relevante. Inventou-se, no Congresso bra
sileiro, uma comissão que se reún~ para discutíi se tem oU 
não pertinência; se cabe oU nãO. O que nle parece um absurdo, 
porque são dois critérios, insisto, absolutamente subjetivos. 
Vou dar um exemplo a V. Ex~. que também viveu esse proble-
ma na Casa. - - -

Nós aprovamos- eu airtda era Senador, não tinha partici
pado do Governo Collor ainda- uma série de medidas provi
sórias, inclusive aquelas que regulavam a autorização para 
a utilização de viaturas, e esqueceram ó Vice-Presidente da 
República. Então, veio uma medída provisória específica para _ 
conceder um automóvel ao ViCe-Presidente da República. 
Era urgente? Sim. Ele não andav~ a pé, já não -~~a mais 
Senador. Era relev3.rite? Sim. Era o V ice-Presidente da Repú
blica. Então, não se tinha que discutir a admissibilidade que 
se inventou aqui. Nenhum Presidente da República, nem o 
Presidente Sarney nem o Presidente Collor recorreram ao 
Supremo Tribunal Federal, porque penso que, em recorrendo, 
ganhariam. Não tem por que a· admiSsibilidade. Vamos discutir 
a medida provisória, que, nesSe caso, ou é mantida ou modifi
cada ou-rejeitada; af, sim-,- é que cabe aO ParlcUnento fazer 
isso, e não declarar que não é urgente ilem relevante. No 
critério do Presidente da República, criou-se uma etapa buro
crática no tempo absolutamente desnecessária-.---

0 segundo ponto que eu discutiria-_ depois seria o das 
emendas que restringem o Presidente. Num caso, concordo 
plenamente; ele não poderia, evidentemente, baixar medida 
provisória sobre matéria que é de_ competéncia privati~a do 
Congresso. Estou perfeitamente de acordo e até vou mais 
longe: pode não ser admitido que o Presidente da República 
faça a edição de uma medida provisória sobre assunto e maté
ria de lei complementar; já é até um avanço do Parlament(_). 
Agora, tolher o Presidente da República, a partir da segunda 
edição, significa dar ao Congresso, por U:tfia m·edida pr<!_tela
tõría- que possa ser feita, o poder de impedir que o _Presidente 
da República tenha essa medida provisória aprovada ou se
quer apreciada. Basta que não haja quorum para que a matéria 
1seja votada duas vezes sucessivas no tempo. Com isSo, faz-se·-
'!,inversão do antigo decurso de prazo.------- ----- __ _ 

Foi essa a razã?L pela qual, quando Ministro da Justiça, 
insurgi-me contra. b também, para mim, uma questão de 
coerência. Mas vejo que a liderança do Governo atual não 
se insurge; acha perfeitamente natural. Porém ha~erá conse
qüências para o futuro: o Pres~~~nte da_ República baixa uma 
medida provisória, há um esvaziamento no plenário, não se 
vota, passam-se os trinra dias e ele a reedita; vem outra mano
bra protelatória, acabou-se a medida provisória e o-COngresso, 
ao mesmo tempo, n3da vota a respeito para suprir essa lacuna. 

Esse é o ponto de vista que eu q-ueriã expender, Sr. 
Presidente, antes de começar a votação. É apenas uma ques
t;t.q_ de of9em pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esclareço 
a _V. E~ que vários pedidos de destaque foram encaminhados 
à Mesa, inclusive sobre essa matéria: De modo que V. Er 
pode ficar tranqüilo, pois o Senado votará com absoluta cons
ciência e, talvez, leve em consideração os argumentos expen
didos por V. Ex' 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, não 
tenho dúvida de que uma Presidência como a de V. Ex' -
aliás, como a de todos os ilustres Pares que presidem -não 
colocará em votação matéria que não tenha sido suficien
temente posta à disposição dos Senadores para· estudo. Pode 
ser que não tenham estudado, mas ficou à disposição de todos. 

Como eu não poderia falar na hora do destaque, porque 
essa prerrogativa só caberia ao autor do destaque, fiz questão 
de pedir a palavra a V. Ex~ palavra para expender o meu 
ponto de vista. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Perféito. 

O Sr. Cid Sabóia De Carvalho -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V. 
Ex• a palavra, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalhó. · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE:, 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, as observações do Senador Jarbas Passarinho 
são marcadas, no mínimo. por muita prudênciã. Essa é a 
verdade. 

Gostaria de tomar conhecimento dos destaques que aí 
estão; :minudentemente, para posicionar-me e para -saber se 
ainda posso requerer algum novo destaque sobre essa mesma 
matéria. 

A verdade é que fomos muito ·infelizes com a adoção 
italiana da medida provisória na Constituição brasileira. Não 
temos tantas semelhanças assim com a Itália~ Houve um desas
tre, com toda certeza, de característica constitucional, quando 
trouxemos a medida provisória límpida, clara para o texto 
constitucional. Esse texto náo contém limitações, que, Como 
bem lembra o nobre Professor e Senador Josaphat Marinho, 
são' democráticas e dos Poderes, porque nenhum Poder é 
absoluto quando se trata de uma democracia; não há Poder 
sein controle; não h~ Poder que, inadvertidamente, se exceda 
e assim possa ir em frente, causando transtorno à própria 
sociedade brasileira. __ _ _ 

As Medidas provisórías no Brasil foram mais de&astfosa-s 
à medida que foram pessirriamente utilizadas. Elas foram utili
zadas para tudo, indiscriminadamente. Através de medida 
provisória se fez unia piivatização cujos inquéritos a ~ação 
_exige_para saber-se da verdade quanto a isso; através de medi-
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da provisória o funcionário público foi persegüido; através 
de medida provisória, adotou-se-um quadro compatível com 
o espírito delinqüente da administração passada; através de 
medida provisória_ cometem-se exageros como até recente
mente, quando, por exemplo, única e exclusivamente revO
gou-se uma lei sem que se pusesse nenhum dispositivo no 
seu lu~ar, cr~ando u~a situação vacante, dramática e inexpli
cável, mclustve relativamente a direitos adquiridos. 

Assim, Sr. Presidente, creio que é muito difícil regula
~entar a med~da provisória pelo modo rude, grotesco, finalís
tiCO, teleológico com _que foi jogada na Constituição. Não 
há: na verdade, nenhuma limitação ao Presídente da Repú
blica dentro da Constituição para que baixe meâidas provisó
rias. As limitações terão que ser, sem dúvida, aquelas naturais 
ao poder, aquelas da própria prudência democrática. Nós é 
que teremos que tirar o controle administrativo, o controle 
dos po_deres _de outros setores d_a ~da nacional e ÍÕlpor para 
que seja possível controlar a edição das medidas provisórias. 

Tenho graves dúvidas, atrozes dúvidas s.obre q que pode
mc_ts limitar nas medidas provisórias. É uma.ssunto que merece 
eVIdentemente uma grande meditação. E quero dizer a V. 
Ex• e a meus Pares que esse é um assJ.lnto p3ra a reviSão 
const~tucion_al, muito mais do que um assunto para um projeto 
de lei da Camara com caráter complementar. É muito mais 
recomendável que essa matéria se resolva quando _de uma 
revisão constitucional que venha a acontecer no País, através 
de ~ma emenda constitudonal. Isso, sim, seria absolutamente 
aphcável à medida provisória. 

O art. 2" do projeto diz o seguinte:_ 

nacionais da inteligência nacional produzam melhor sorte para 
os futuros governantes. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL _:BÀ. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr~ Presidente, 
Srs. Senadores, data veoia dos eminentes Senadores Jarbas 
Pa~arinho e Cid Sabóia "de- C3ivàHio, não íne- -parece qtie 
haJa nenhuma impropriedade do ponto de vista constifucional 
na aprovação da regulação das medidas provisórias. 

Na verdade, _as __ !P:_~did~s provisóriaS- rep-resentam uma 
anomalia dentro do sistema da-COiisfitUíÇão de_198~ o-nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, aliás, ú:iba -de- S3Hentar 
a infelicidade da inclusão delas no texto constitúdonaJ. 

Se foi uma iÕ.felíCidade é porque eras não constituem 
~m acerto; se não constituem um acerto, não podem ser admiw 
tidas em caráter indeterminado. Aliás, nem poderiam ser ad
mitidas. 

No instante em que o Constit_uiote declarou que se insta
lava na República Federativa do Brasil um Estado Demo
crático de Direito, pressupôs-se a- inexistência-de poder ilimi
ta~o no ~istell!a i~stitucional brasileiro. É que, qualquer que 
seJa a dtvergencta a propósito do Estado Democrático de 
Oireito, há llm entendimento uniforme universal. Onde se 
ll_ls__!:itui· um estado de direito, pressup6e-s~ qué não há nenhum 
poder ilimitado. o -~ . _ 

"A medida provisória somente poderá versar so- r. Assim,· se as medidas proVisóriaS constituem Uina 3noma-
bre matéria regulável por lei ordinária, vedada a sua lia ou uma infelicidade no contexto da ConstituiÇão,_- D.ã_O_li_á 
utilização para tratar de matéria de conipetênciâ ·extlu- como considerá-las insusceptíveis de regulação. 
siva do Congresso Nacional;'• Causam-me, aliás, estranheza as Õbjeções agora formU-

ladas, porque, quando esta matéria foi vOtada rta Comissão 
Essa é uma questão óbvia, mas o assunto é tão complicado de Constituição, Justiça e Ciclad_ania, durante o Governo Per-

que até dizer o óbvio fica difícil, através de uma lei comple- :gando Collor, a citada Comissão aprovou a fegula"ção. Aqui 
mentar. está o Parecer com as assinaturas dos Senadores: Nelson Car-

É evidente, Sr. Presidente, _Srs. Senadores, que se vier n~iro- Presidente; Pedro Simórt- R~lator; Jutahy Maga-
uma medida provisória, cometendo uri:i absul'do, invadindo lhães, Jos.é Fogaça, Wilson Martins, Eduardo SuplicJ-, Jósa-
a área das leis complementares, claro que ela será inadmitida phat Mannho - com declaração de voto - Júnia Marise 
logo de saída. Não serão reconhecidas nem a urgência nem Oziel Carneiro, Cid Sabóia de.Ou:valho, Mansueto de Lavor' 
a relevância. - ·- -- Francisco Rollemberg, Maurício Corrêa, HUmberto Luéeria' 

O controle do Congresso Nacional está exatamente no Antonio Mariz, Chagas Rodri_guis-e "03ribaldi Alves Filho: 
exame de duas coisas difíceis d-e serem definidas: a relevância Vale dizer que todos· os partidos conside-raram lf:gítima a- regU-
e a urgência. Sem dúvida, tanto a relevância qu3.nto a_ urgência lação das medidas provisórias. Não me parece que a simples 
são sob a visão presidencial. Pode até parecer-me bem como mudança de GQvemo deva determinar a mudança também 
a qualquer outro Senador que o assunto não seJa relevante no reconhecimento da ilegitimidade das medidas provisórias 
nem urgente; porém, sob a visão do Presidente da República, como a princípio admitidas. -- ' 
a matéria é, sim, relevante e urgente. A regulação aqui está e parece que o que poderá ocorrer 

No entanto, teremos o máximo de cuid~do com o destino será o aperfeiçoamento do projeto. Mas será estranhávef e 
deste projeto de lei. Afinal de contas, ele co_nté:m_, na prática, uma pena para a ·ordem constitucional e jurídica bráSüeira 
um comedimento que a lei inipoiá, -·e-rn nome do equilíbrio se, po:ventura, a essa altura} o Senado da Repúblic3. vier 
democrático, ao Poder Executivo no trato-italiano das medidas a con~tderar a regulação inconstitucional e, assim, rejeitar 
provisóriaS. · o proJeto. . -

Quero, Sr. Presidente, que nunca mais nóS lembremos E a manifestaÇão que desejo consignar. 
do Diieit_o Italiano qu:;lndo formos tratar de matéria cortstitu- O _Sr. Amir Lan~o- Sr. Presidente, peço a palavra para 
cionaL Na verdade, a formação política da Itália, mesmo a encammhar a votação. -
formação geográfica, a geopolítica daquele país, apesar de 
ser latino, também não guarda tantas semelhanças conosco O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~"Tem V. 
para nos propiciai" essa orientação que, dos italiavos,foi tirada Ex~ a palavra. 
para nós, brasileiros. Talvez num momento de revisão, de O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para encaminhar 
estudo, re_estudo. aprofundamento, as solu,ções tipicamente a votação. Sem revisãO -do orador.) -:- S( P!esidente, Srs. 
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Senadores, já tive oportunidade de me_ manifestar a respeito 
desta matéria quando ela veio à discussão, nesta Casa, sendo 
depois retirada de pauta. Conseqüentemente, determinou a 
todos um profundo silêncio a respeito de um- assunto tão im
portante introduzido na ConstituiçãO de 198ft----

-Ao que me tenho referido, a medida provisória não tem 
como matriz o decreto-lei. Ela tem sua inspitação na legislação 
italiana, na legislação espanhola; simplificando, nos regimes 
parlamentaristas europeus. 

Contudo, a minha posição sempre foi Confr-ária à edição 
desta lei. Se me perguDt3rem a razão, direi que em matéria 
de competência cõrn~te exclusivamente à COnstitUiÇão Fede
ral fíxar os limites de ação de um e outro Po_der, ou dos 
três Poderes que sãõ harmónicos e independente?. 

Não há o que acrescentar, em matéria de mérito, no 
que se refere à competência de qualquer dos Poderes da Repú
blica. A Constituição exauÍ'e e somente ela é_ que pode real
mente defíriir o que cabe a cada um dos Poderes. _ 

Nesse particular, a lei para mim é inócua-:üUde se encon
tram as redações sobre ma~rias que possãffi,-_Versar as medidas 
provisórias? Na Constituição Federal. 

Se atentarmos para um princípio fundamental na partilha 
das competências, verificaremos, p-or exemplo, que as maté
rias que competem exclusivamente à Câmãi:-a dos Deputados 
e ao Senado Federal seguem o princfpio da reserva legal. 
Quando a Constituição estabelece expressamente qUi: cabe 
à lei, é a lei e não a medida provisória, porque a lei realmente 
tem um processo diferente de elaboração. Lei, portanto, en
tende-se como esse procedimento de elaboração das nprm_:;as 
previstas na Constituição Federal. Aqui também se_ afasta, 
pelo princípio da res"erVã fegal, a matéria tributária, a matéria 
penal, bem como matéria que diga respeito ao sistema mone-
tário; enfim, disposições explícitas na Constitúição.". - · ' 

O que aconteceu na República Brasileira, no que se refere 
à edição das medidas provisórias, é ·incompreeiiSíVel. O con
gresso Nacional, como já afirmei diversas vezes, tem sido 
complacente com as proposições do Poder Executivo. Tem 
acatado diversas matérias que versam sobre vedaçQes COJ.lstit!l
cionais explícitas e inequívocas, inciusíve no que se refere 
a leis complementares. 

Quando a ConstituiÇ3.o eStabelece qUe deternlinada maté
ria deve ser edificada mediante !_eis complementares, não há 
que se cogitar de medida provisória, em virtude dO piinêípío 
da reserva legal e do princípio da especificação coristitucional, 
que determina um procedimento especial para elaboração de 
determinadas normas. 

É isso, Sr. Presidente, que, ao longo do exercício deste 
mandato, tenho afinriado. Retornarei a esta tribuna para rea
firmar aquilo que por diversas vezes tive oportunidade de 
dizer. __ _ 

Se repito para ser enfático, é porque eiiteôdo que este 
projeto de lei complementar nada pode acrescentar sobre o 
processo de edição- das me~idas provisórias. o- que~ ~ele _está 
permitido, está expresso na Constituição; o que nele está veda
do, está também explícito na Constituição. Essa é a ·questão. 

E qu:ando aqui se aventa a possibilidade de reedição da 
medida provisória, aqui se comete uma heresia_ constitucional. 
O que se quer com essa disposição é inverter a ncrrma prevista 
no parágrafo úriico do art. 62 da Constituição Federal. Ali 
começa a leitura daquilo que se pode entender por medidas 
provisórias. A conceituação de medida provisória se inicia 
pela leitura não do caput, mas sim do parágrafo úrii_co do 
art. 62 da Constituição. 

Fala a norma da Carta Magna que, uma vez não _conver
tida em lei, a mec:iida provisória perde a eficácia, dª sua edição 
desde o início, ab initio. A edição de nova -medida não supre 
o VãCub da medida não convertida em lei, que possui validade 
de trinta dias. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a reedição deixa atrás 
de si um vazio. A norma que esteve vigente por 30 dias, 
.l).ão convertida -em lei, perde a eficácia e assim, conseqüen
temente, todos os eff:itos_dela derivados. 

Diz expressamente a Constituição que cabe ao Congresso 
- exclusivamente ao Congresso - dispor sobre as conse
qüências jurídicas dela emanadas e sobre os efeitos eventuais 
das disposições. 

Ora, quando se quer aqui contemplar a possibilidade da 
reedição, pretende-se dar validade àquilo que a Constituição 
expressamente nega qualquer eficácia. Esse é o perigo da 
disposição que admite a reedição, de uma única vez, da medida 
provisória. 

Por isso, Sr. Presidente, o projeto-não deve prosperar. 
Ele não pode, pela sua própriã natureza e pela essêilcia das -
coisas, inovar absolutamente nada. O que está permitido é 
a Constituição que delimita;o que não está, também, a ~onsti
tuição o determina. Desta maneira, este proJetO -não deve 
e não pode prosperar. 

Em conseqüência, Sr. Presidente, o meu encaminhamen
to é contrário. E agrego aqui os argumentos que já tive oportu
nidade de elaborar, de forma mais demorada e mais refletida, 
pdr diversas vezes nesta Casa, quando abordei a temátic<:!
da medida provisória. 

Infelizmente, eu não poderia, mesmo de afogadilho, ao 
ápagat das luzes desta discussão, deixar de registrar minha 
opinião alertando esta Casa sobre a ineficiência do projeto 
em tela e da absoluta inocuidade de uma tentativa de legislar 
sobre essa questão. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao Sr. Senador Mário Covas. 

_ O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-sP. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão-do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, vou despir-me da condição de Líder de uma Bancada 
para falar em meu nome pessoal e manifestar a minha posição 
a respeito deste projeto. 

Como o projeto coloca uma questão que tem relação 
çom o posicioname-nto relativo enti"e "Executivo e Legislativo, 
creio que este não é um tema de natureza partidária que 
deva ser resolvido a nível de cada partido ou tendo como 
referencial a posição de cada partido ou de cada Senador, 
vis-à-vis do Governo eventual. 

Não acho que se possa ter sobre este assunto uma posição 
variável, dependendo do fato de sermos a favor ou contra 
o governo ocasional. Mas o que se coloca é a posição que 
norteia a ielação entre Executivo e Legislativo. 

Não entendo que tenha sido um erro da Constituinte 
a introdução do instituto das medidas provisórias. Durante 
tOda a etapa inicial dos trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte, isto é, a nível de subcomissão, comissáO e comis_7 · 
São temática, até- chegarmos em plenário, a tese que preva
leceu sobre sistema de governo foi a do parlamentarismo. 
Ele só foi derrotado na primeira discussão em plenário, no 
primeiro turno em plenário. E, nesse instante, até mesmo 
já-havia sido votado o dispositivo referente às medidas provisó-
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rias, que é- diga~se de passagem- um instituto do sistema 
parlamentarista. · 

A medida provisória - e o Senador Ja:saphat Marinho 
nos ensinava isso há pouco- é extraída da Legislação Italiana. 
E lá a medida provisória vem acompanhada de algumas condi-
cionantes. Isto é, o Gabinete, o Executivo pode editar medidas 
provisórias, respondendo, com a sua responsabilidade política, 
na hipótese de o Congresso não .aprová-las. Em outras pala
vras, no que se refere ~o cronograma, ao calendário, a medida 
provisória funciona comO aqui. Do ponto de vista da responsa
bilidade -e responsabilidade política, em parlamentarismo, 
significa queda do Gabinete - a audácia. a ousadia de se 
antecipar, na elaboração-legislativa, o Executivo em relação 
ao Legislativo lhe dá como contrapartida a responsabilidade 
política. Isto é, se ele não tiver a mediçia coberta peta Legisla
tivo, ele implicitamente ·cai como Gabinete. Essã a origem 
da medida provisória. ______ _ 

Durante toda a fase de elaboração da Coiisti~t,ijÇ_~o_,_ até 
mesmo ao chegarmos ao primeiro turno em plenário, a tese 
parlamentarista era vencedora. A medida provisória foi intro
duzida, embora, ao final, ela não pudesse -VIr carregada do 
tom de responsabilidade que, em regime parlamentarista, se 
acaba adotando. 

Lembro-me do primeiro rol de medidas proVis6das que 
o Governo Collor encaminb9u a esta Casa, Indignei-me muito 
com uma delas, chegando a fazer um diScurso ná. sua fª'~e 
inicial de tramitação. Era um:;t medida provisória _que trazia, 
em seu bojo, conteúdo de urgência e relevâricia e tinha como 
objetivo comprar um carro para o Vice-PreSidente d~ Repú
blica. S_~_sten_t_gi __ que. uma medida provisória com esse intento_ 
não tem conteúdo nem de urgêf~:CÍa nem de relevância. No 
entanto, tanto a urgência quanto a relevâncià acabaram, por 
decurso de prazo, sendo ultrapassadas, e a medida provisória 
acabou aprovada, até porque, em sã consciênCia, se fosse 
um projeto de lei, tOdos votariam favoravelmente. Ninguém 
seria -contra o fato de se coroprar um automóvel para o Vice
Presidente da República, que anteríormerite não_ existia, já 
que o Presidente Tancredo Neves havia morrido e nã()__houve 
sucessor_na Vice,-Presidência. O Vice-Pre$idente, nosso cOm
panheiro, Senador José Sarney,__havia aSS-u~i4()_a Presidép.cia 
e, portanto, não havia esse dispositivo de natureZa legab __ 

Mas não havia urgência nem relevância para -que tivesse 
curso, tampouco a necessidade de o Executivo se antecipar 
numa matéria que, provavelmente, conta_ria_ cgm o apreçO 
e a solidariedade de todos os Parlamentares. SiiDplesmente, 
vilipendiou-se a medida. Estatuiu-se üma vulgarizaÇãO do pro
cesso, criando um instituto tão significativo é' tão excepcional 
como este para efeito de se comprar um automóvel para o 
Vice-Presidente da RepUblica. 

É contra esse abuso~ na tentatiVa--ae situar _a medida 
provisória realmente ~IJlo exCepcionãi~-coroc;-aquuo que vai 
ao encontro de um dispositivo da Constitqição - no caso 
brasileiro, ao contrário do que ocorre na Itália - , cjue riãO 
há uma contrapartida de natureza poiíticay nãõ se cria -respon
sabilidade para o Executivo. Quando se edita UJl!a medida 
provisóiiã., a sua vigência passa a ser imediata. No caso de 
rejeição, já teve vigência durante- 30 dias - fator êsse qqe 
estimula a aprovação. .. _ ." 

Lembro-me' de que, no tempo daquelas Medidas inici3.is 
do Governo Collor, muito_$ ~os P_arlall_lentares acabaram vo
tando favoravelmente por reCeiO do que páderia ser criado 
no caso de revogação. 

De forma que regulamentar e disciplinar isso parece-me 
inteiramente razoável, ou seja, não permitir a reedição de 
medidas. Nem ao projeto de lei é permitido a reapresentação 
durante uma mesil_la legislatura, o que se dirá de uma medida 
excepcional! Se a medida excepcional não é aceita, como se 
pode dar a ela um tratamento diferente daquele que se dá 
a um projeto de lei convencional? Além disso, criam-se algu
mas limitações - apesar de óbvias.- de grande registro, 
porque, se estão como limitações, é exatamente porque foram 
postas à prova em determinados instantes. 

Diz o projeto: 

"Art. 3? Não será admitida, também, medida 
provisória: 

I- que trate de legislação sobre a qual é vedada 
a delegação legislativa pelo Congresso Nacional; 

II- que contenha matéria para a qual, constitu
ciona~mente, se exija prévia autorização legislativa; 

Jil:_que-disPOilha sobre matéria penal e proces
sual. penal; 

IV- que abranja; no todo ou em parte, matéria 
constante de projeto de lei aprOvado pelo Congresso 
Nacional e encaminhado à sanção presidencial nos trin
ta dias imediatamente anteriores à publicação da medi-
da provisória." · -

Isso veda um trabalho de elaboração legislativa que passe 
pelas duas Casas e, eventualmente, volte novamente ~ uma 
delas, transforme-se em projeto aprovado e, na hora de ser 
submetido à sanção - há trinta dias de prazo para a sanção 
-, adote-se uma medida provisória dispondo sobre o mesmo 
assunto ou sobre matéria vetada recentemente. 

- Enfim, no meu e-ntender, a matéria peca por falta e iiãô 
por excesso. Os conceitos de urgência e relevância também 
deveriam ter contornos nítidos nessa disposição. O que é ur
gente e relevante para o Presidente não é o que vai delimitar 
a medida provisória. Por outro lado, se urgência e relevância 
tiverem um significado para o Presidente e outro para o Con
gresso, o Presidente sempre editará a medida provisória e 
o Congresso sempre a rejeitará, por divergirem de entendi
mento. 

Alguns momentos atrás, votamos exatamente uma maté
ria que disciplina um conceito: um projeto relativo à reforma 
agrária, visto que propriedade produtiva é um conceito consti
-tucional e que não fala por si prõptio: A idéia de propriedade 
produtiva é profundamente discutível. Posso, por exemplo, 
ter uma propriedade rural, nela plantar maconha, tomando-a 
uma propriedade produtiva. Nem por isso estarei operando 
na linha do bem-comum. 

É possível imaginar-se centen·a_s de alternativas P,~ferentes 
em que se produza e, ao mesmo te1JipO, não se tenha proprie
$de produtiva, se o conceito de produtivo trouxer-embutido 
alguns outros conceitos que_ o complementam. Daí por que 
penso que o projeto ainda peca por falta de conto_.mos mais 
nítidos: clareza na urgência e na relevância. 

É urgente e relevante a compra de um automóvel para 
o Vice-Presidente da República? O que é urgência e relevân
cia? Dizer-se que estar escrito na Constituiç~_o_ "urgente e 
relevante;' esgota o tema é, absolutamente, não-verdadeiro. 
Acabamos de votar um projeto de lei complementar que trata
va de propriedade produtiva, conceito este que está na Consti
tuição e, nem por isso, esgota o assunto. 
--_-----,- -Sr- Presidente,_ pessoalmente, votarei a favOr do projeto. 

·Embora esteja falando na qualidade de Líder, não estou afir-
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mando que o PSDB votará nesse mesmo sentido, pela mesma 
razão que sou a favor do projeto. Penso que esse: não é um 
tema partidário, nein 1im- fema pelo qual a posição de cada 
um de nós seja determinada pela nossa relação c-orrro_ Gov:emo 
eventuaL É um problema, isto sim, que compete a cada Sena~ 
dor. Na pior ou na melhor das hipóteses, ele estabelece mecaM 
nismos para a relação Legislativo-Executivo, e, nesse sentido, 
cada um vota segundo a posição que é comum a todos. Não 
há lideranças, liderados, nem partidos; há, sim, neste caso, 
Senado, Poder Legislativo e Poder Executivo. Sob essa ótica 
votarei a favor da medida. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, requerimento que setá lido pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 355, DE 1993 

Nos termos do art. 315, combinado cOm a alínea c do 
art. 279do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 
do Projeto de Lei da Câmara n9 13/91-Complementar, por 
30 (trinta) dias. .. _ .. 

Sala das Sessões, 14 de abril de 1993. - Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ A matéria 
voltará ã Ordem do Dia na data aprazada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):..._ Item 5: 

Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 7, de 1992 (n• 82/91, na 
Câmara dõs peputaàos), que aitera o artigo 29-da 
Constituição Federal, tendo 

PARECER favorável, sob n' 246, de 1992, da 
- Comissão Temporária. 

A discussão da matéria, ein segundO turno, foi encerrada 
na sessão ordinária de 24 de agosto de 1992, sem apresentação
de emendas. 

Passa-se à votação. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do 

art. 288, inciso II, do Regimento Interno, a matéria depende, 
para sua aprovação, do voto de três quintos da composição 
da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrónico. 

Lembro ainda aos Srs. Senadores que, nos termos do 
art. 361, § 2"', do Regimento Interno, somente serão admitidos 
requerimentos para votação em separado de dispositivo. 

Esta matéria refere-se ao número de vereadores, alte-
rando o art. 29 da Constituição Federal. -

É evidente a falta de quorum para votação desta matéria 
- só há seis Srs. Senadores em plenário - pois trata-se de 
proposta de emenda ã Constituição que exige quorum de três 
quintos. 

Em conseqüência:, a vOtaÇão- da matéria-fica adiada na 
forma regimental. 

Pela mesma razão, o item 6 da Ordem do Dia fica com 
sua apreciação adiada. 

É o seguinte o item cuja apieciação fica a-diada: 

-6-
Votação, em primeiro _t~rn.0~1. da ,PrºPostª----de 

Emenda à Constituição 23, de 1991 (4n• 5/91, 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. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 7: 

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 da 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 menciona, tendo 

-PARECER, sob n• 483, de 1992, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, 

com Emendas de n'?'l 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

A matéria constou da pauta da sessão ordinária de 18 
de março último, quando teve a sua discussão adiada para 
hoje. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a·ctiscussão. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

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

Volta-se à lista de oradores. 
Conc-edo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RQ. Pronuncia 
o-seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, há dez dias, o Presidente Itamar Fra,nco assi
nou o protocolo de intenções para início das obras do sistema 
de transmissão da Usina Hidrelétrica de Samuel. Para a soleni
dade de assinatura, foi convidada a Bancada Federal de Ron-
dón:iã ..;__: Senaàores e Deputados. -

Sabemos que o desenvolvimento de um Estado ou de 
uma-regiãO só ocorre éom energia farta e barata. O Governo 
Itamar Franco oferece, assim, ao Estado de Rondônia, uma 
esperança de desenvolvimento. É o sonho de construção do 
ch_amad~ "Linbão" que começa a se·c_onqetizar. .-

0 Governador do Estado, aproveitando-se do resultado 
dessa luta da sociedade de Rondônia - a sociedade organi
zada e a classe política - avoca ·para: si, através ·da mÍdia 
do Estado, a glória pelo feito, como se tivesse sido seu único 
e exclusivo 'responsável, e tripudiando sobre os três Senadores 
de Rondónia, chegou a dizer, textualmente, num programa 
de televisão, que os Senadores do Estado estavam boicotando 
a destinação de recursos federais para Rondônia, citando_ até 
o fato de que o nosso prezado colega Alexandre Costa teria 
dito isso a ele. 

Isso nos deixa indignados, pois é, no mínimo, uma inver
dade. Trata-se de um Governador que está levando o Estado 
ao desespero e ao desgoverno. Nos Anais desta Casa está 
registrada a nossa luta na busca de recursos para o Estado, 
para a implantação da _Usina de Samuel e a construção do 
seu sistema de transmissão. Quando fomos relator da comissão 
sobre o sistema elétrico brasileiro, tivemos oportunidade de 
destinar rec_ursos para a Hidrelétrica de Samuel. 

É bom que se diga que esse mesmo Governador jama-is 
levantou a voz em favor do sistema do transmissão da Usina. 
Tr3ta-se do mesmo Governador que, hoje, através do dinheiro 
público pago ao rádio e à televisão, tem a pretensão de ser 
.....,... permitam-me uma cOlocação chula - o_ "Sassá Mutema, 
o_Salvador da Pátria" do Estado .de Rondó:!lla. _ 

O Estado de Rondônia, hoje, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é o Estado que pior paga o seu servidor, e que, através 
de uma administração que não correspo~de. àqUela prOmetida 
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na campanha política, perdt a sua credibilidade a nível de 
Governo Federal. E quer S. Er, o Governador do Estado, 
transportar a sua falta de credibilidade para os Senadores 
da RepúbJica que representam aquele Estado nesta Casa. 

Quero deixar registrado nos Anais a minha revolta contra 
a atitude de um cidadão que tenta encobrir a sua íncorilpe
tência, a sua falta de vontade de governar, através da mídia 
eletrônica - joinal e televisão - utilizando-se do resultado 
da vitória de uma luta que não foi apCilas dele, mas de todos 
os representantes do Estado, como nós Senadores, colocando 
inverdades para o povo do meu Estado. 

Não creio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Ministro 
da Integração Regional tenha feito referência-sobre esse assun
to ao Governador do Estado. Apesar de ser Oposição ao 
Governo do Estado, nunca me passou pelo pensamento não 
ajudar o Estado de Rondônia. Na realidade, quem não está 
ajudando o Estado é o Goverriador, que, pela sua falta de 
credibilidade e competência, tem levado aquele Estado quase 
que ao desespero, vivendo às escuras. As grandes cidades 
tém racionamento de quase dezesseis horas. E é justamente 
através dessa mídia que o Governador quer se salvar; é através 
do protocolo de intenção, elaborado com a maior boa vontade 
pelo Governo Itamar e pelo Ministério das Minas e Energia, 
que o Governador do Estado vem, através da _imprensa, dizer 
que os Senadores são os responsáveis pelo seu fracasso, pela 
sua incompetência, pelo desgoverno que se instalou no Estado 
de Rondônia. 

Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou registrando 
nos Anais desta Casa o que foi dito pelo Governador do 
meu Estado e vou levar ao Ministro Alexandre Costa a fita 
gravada, na qual S. Ex~, o Governador· do Estado, diz que 
nós Senadores da República temos ido aos Ministérios -
e cita nominalmente o Ministério de Desenvolvimento Regio
nal - com a intenção de atravancar a liberação de recursos
para o Estado de Rondônia, o que é uma -inverdade tamanha. 

Quando Presidente da Comissão Mista de Orçamento, 
alocamos recursos para o justo desenvolvimento do Estado, 
para as áreas mais necessitadas. O Governador sabe do nosso 
empenho nesse sentido - nas áreas __ de educação, saúde, e__ 

nos setores viário e social. 
Mesmo que houvesse uma divergência política - como 

costuma acontecer - não haveria razão para que o Gover
nador tomasse tal atitude. 

Ocuparemos essa tribuna, várias vezes, para denunciar 
o que está ocorrendo no Estado de Rondônia. Os salários 
dos professores, dos policiais militares e dos servidores estão 
aviltados; há uma insensibilidade do Governo com relação 
ao atendimento das camadas mais necessitadas do Estado; 
há falta de investimento etc. Devem ser cobradas as promessas 
feitas por S. Ex~ quando candidato; uma delas, feita em palan
que, a de transformar o Estado, que se encontrava naquela 
situação por falta de competência administrativa. Mas há até 
quem diga, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que é uma saudade 
do governo anterior. Isso ocorre a nível de Estado, tamanha 
a incompetência para governar e pela falta de projetas. 

Agora, o chamado "Linhãon, asSinadO por Sua Exce
lência, o Presidente Itamar Franco, e o Ministro Paulino CíCe
ro, do Ministério das Minas e Energia, tomou-se uma tábua 
de salvação, na qual S. E~ se. agarra, tentando tripudiar sobre 
a classe política do Estado, principalmente sobre os Senadores, 
que não concOJ;dam com os desmandos administrativos que 
naquele Estado ocorrem. 

Faço esse registro, Sr, Presidente, para dar conhecimento 
à Nação. Vamos contifiuar lutando para estruturar o Estado 
d~ _Rondônia, independentemente do __ Gqyemo que lá está; 
vamos lutar para que o chamado "Linhão" não fique só até 
a cidade de Ji-Paraná, mas para que se estenda a Cacoal, 
Pimenta Bueno e, se possível, até Vilhena, que é o sonho 
do povo do Estado de Rondônia, para que possa se desen
volver, possibilitando a melhor distribuição çie riquezas para 
o povo daquele Estado. Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Governo que lá está, chegou a9 poder contando estas mesmas 
inverdades das soluções fáceis, da transformação fácil, quando 
dizia, em um de seus programas, que ia transformar o BERON 
- Banco do Estado de Rond_ónia - em um banco agrícola 1 

mas sabemos hoje que ele não foi transformado em coisa 
alguma e não atende ao pequeno proprietário, ao peque-no 
industrial, àqueles que querem instalar-se no Estado. 

E com a mesma filosofia que enganou o povo do Estado, 
quer agora atribuir aos Seriadores da República o seu fracasso 
administrativo. Segundo ele, os Ministros de Estado disseram 
que estamos atrapalhando. 

Vamos ter uma conversa com o Ministro Alexandre Cos
ta, para passar tudo isso a limpo. Não acreditamos que nosso 
Colega Senador Alexandre Costa tenha dito isso ao Gover
nador. 

Fica aqui, Sr. Presidente, meu protesto contra as palavras 
do Governador do Estado de Rondônia, que disse que estamos 
boicotando sua administraçãó e até pedindo aos Ministérios 
que não enviem recursos para o Estado. Se esses recursos 
n,ão vão para lá é por falta de credibilidade, em todos os 
sentidos, do Governo. 

Oportunamente traremos a esta CaSa as razões da nossa 
oposição ao Governo que lá está. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a história do meu máD.dato, desde o início 
de 1991, tem sido, em grande parte, a história da tramitação 
de um projeto que considero de grande importância para o 
Brasil e também para a história das idéias económicas e de 
como acabam sendo, ou não, apreciadas e aprovadas pelo 
Congresso brasileiro e pelos congressos de diversos países. 

Refiro-me a toda históriã da tramitação pelo Senado, 
primeiro, e depois pela Câmara dos Deputados, onde ora 
está, do projeto que institui o Programa de Garantia de Renda 
Mínima. 

Ainda ontem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, junta
mente com o Deputado Germano Rigotto, Relator da matéria 
na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, fui rece
bido pelo Presidente Itamar Franco, que foi inforniado pelo 
Deputado Gennano RigóttO da sua intenção de mostrar-lhe, 
antes da apreciação da matéria pela Comissão, o seu parecer . 
favorável ao projeto. Pediu ele ao Presidente que o Executivo 
examine o parecer mais detalhadamente, que estude a opera
cioitalidade da proposta e verifiqUe cOmo se poderá, inclusive, 
aperfeiçoá-la, para que, então, possa apresentar o seu parecer 
definitivo e, se- pOSSível, com o aval do Governo Federal. 

O Presidente Itamar Franco apreciou e agradeceu a atitu:
de do Deputado Germano Rigotto. Sua Excelência soli~to~ 
à Ministra do Planejamento, Yeda Crusius, que estava pre
sente, que acompanhe o projeto de perto e o estude e, inc~u-
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sive, que encaminhe as sugestões do Executivo para que a 
Câmara dos Deputados possa realizar esse apcrfeíÇoaniento. 

Falou o Presidente da República da sua intenção de gover
nar junto com o Parlamento, e que essa é uma das caracte
rísticas do seu governo. 

Sua Excelência já conhecia, de algum modo, o projeto, 
devido a diálogos que eu próprio tiVera com ele, e também 
porque já o havia recebido; tinha manifestado_ interesse em 
conhecer a matéria e pretende que o Govenió vénha a conside
rar, com a maior seriedade, a possibilidade da instituição da 
garantia de renda mínima, através do Imposto-ae Renda nega
tivo ou de um outro meio que garanta aos cidadãos brasileiros 
as condições mínimas de sobrevi_vência. __ 

Reconheceu o Presidente_ estar esse projeto de acordo 
com os seus propósitos mãiores-de ·eoloCãr coino emergência 
n" 1 da Nação brasileira o combate â miséria, ã fOme, à pow 
breza. 

A Ministra Yeda Crusius, conforme determinação do Pre
sidente da República, disse que haverá um seminário, organi
zado pelo Ministério do Planejamento e pelo IPEA - Insti
tuto de Pesquisa Económica Aplicada-. órgão a ele subordiw 
nado, na primeira semana de maio, no qual. por um dia, 
se dedicará atenção à discussão desse projeto, da sua operacio
nalidade e da forma como poderia o Governo, eventualmente, 
adotá-lo, talvez com vigência a partir de 1994 - t~ como 
foi aprovado pelo Senado, a sua vigência ·se -inicliiria em 19 

de janeiro de 1995. 
Obviamente, se aprovado o Programa de Garantia de 

Renda Mínima, há que se ter tempo suficiente, ·antes da sua 
aplicação, para a sua inclusão no Orçamento da União. Tra
tawse de um projeto que vai demandar recursos significativos. 
Uma vez universalizado o direito que propõe, de renda mínima 
para todos aqueles que tenham 25 anos ou mais, a previsão 
é de um gasto da ordem de 3,5% do Produto _Interno Bruto 
-dependendo, é claro, da alíquota que será aplicada e tam
bém do número ·de beneficiários que se ·apresentarão para 
receber o benefício. -

Segundo dados do IBGE, de 1990, eram 147 milhões 
os brasileiros que residiam em nosso País. 

Destes, 68 milhões de pessoas, em mímeros redondos, 
tinham 25 anos ou mais, entre eles, em números redondos, 
21 milhões de brasileiros recebiam reri.dimentos superiores 
a dois salários mínimos. Portanto, 47 milhões de brasileiros 
não tinham rendimentos o_u ganhavam de meio até um salário 
mínimo ou de um a dois salários mínimos. Seriam esSes, por
tanto, os potenciais beneficiários dO Programa de Garantia 
de Renda Mínima. Um número considerável! 

O que diz o projeto? .Todo cidadão de 25 anos ou maís, 
cuja renda, em cruzeiros, em abril de 1993, não atingisse 
Cr$3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil cru•eiros) por 
mês teria o direito a receber um complemento de renda da 
ordem de 30% d_a_ djie_J'ença entre aquele patamar de 
Cr$3.900.000,00 e o seu nível de renda~ _ 

Vamos supor o seguinte: se uma pessoa estivesse inabili
tada, desempregada, sem nenhuma outra possibilidade de ren
da, o seu rendimento seria zero, mas ela teria direito a receber 
pelo menos 30% do valor fixado (Cr$3.900.000,00), ou seja, 
algo como Cr$1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil 
cruzeiros). _ _ 

Se a pessoa recebesse algo em tomo de Cr$1.700.000,00 
(um milhão e setecentos mil cruzeiros), um salário mínimo 
de hoje, sua renda estaria Cr$2.200.000,00 (dois milhões e 
duzentos mil cruzeiros) abaixo dos Cr$3.900.000,00 (três mi- . 

lhões e novecentos mil cruzeiros), e essa pessoa teria direito 
a receber 30% do valor -de sua- renda, portanto mais 
Cr$660.000,00 {seiscentOS e seSsenta mil cruzeiros). Assim 
seu rendimento passaria para Cr$1.360.000,00 (um milhão. 
treze_ntos e sessenta mil cruzeiros). s_empre valeria a pena 
para a pessoa trabalhar e ganhar mais do que não trabalhar 
e ganhar menos. 

É facultado ao Executivo, segundo o projeto, ã.Umentar 
essa alíquota de 30% para até 50%, dependendo da disponi
bilidade de recursos e da experiência do Programa. E, assim, 
o Programa é introduzido gradualmente, de tal forma que, 
no primeiro ano, os de 60 anos ou niais tenham aquele direito; 
no segundo ano, os de 55 anos ou _roais; até que, no oitavo 
ano, todos de 25 anos ou mais passam a ter o direito, facultanw 
do-se ao Executivo, todavia, universalizar o direito já no pri
meirO ano ou no espaço de iempo cjue julgai- maís adequado. 

São essas características de flexibilidade que tomam mais 
viável o Projeto. Aliás, como ponderou· o Relator da matéria, 
Senador Maurício Corrêa, hoje Ministro da Justiça, quando 
deu um parecer entusiástico a favor do projeto no Senado 
Federal. 

Esse projeto vem sendo objeto de discussões e de debates 
e, inclusive, tem suscitado sugestõe_s alternativas. Por exem
plo, o economista José Márcio Camargo sugeriu fosse aplicado 
o Projeto de Garantia de Renda Mínima a todas as famílias 
que tivessem crianças em escolas públicas. Mas e:!Ciste uma 
dificuldade nesse dispositivo, na medida em que não é em 
todo lugar do Brasil que há escolas públicas em número sufi-· 
ditlte-para todas as CriaD.ÇãS Serem matri~uladas. E, na verdaw 
de, exatamente se garantirmos um mínimO de renda às famfw 
liaS, aos pais e às mães, muito provavelmente poderão essas 
famílias terem suãs Crüüiças nãs escolas sem que essas precisem 
ser levadas às ruas para adquirireni algum rendimento, seja 
por mendicância ou algum tipo de trabalho ou mesmo traba
lharem na roça ou no campo. 

Outra idéia alternativa que surgiu, citada pelo ex-Ministro 
e. professor Mário Henrique Simonsen, foi a dO economista 
Luiz Guilherme Shimura, com o _qual tive a oportunidade 
de conversar sobre a proposta de que, indistintamente, aqueles 
que ganham mais ou menos dois salários mínimos, mais ou 
menos do que um patamar, enfim, a todos de 25 anos ou 
mais, que se distribuiria US$ 20 (vinte dólares) mensais, o 
que corresponderia a cerca de Cr$600.000,00 (seiscentos mil 
cruzeiros). 

Conversei com esse economista, da Fundação Getúlio 
Vargas, que teve a gentileza de me enviar um artigo com 
um esboço da sua proposta de Renda Garantida Universal, 
onde ele faz um paralelo entre o Imposto de Renda Negativo 
e a Renda Garantida Universal. -

Vou ler este esboço de proposta, a mim encaminhado 
gelo economista Luiz Guilherme Shimura, e comentá-lo. 

Diz ele neste artigo, que se denomina Imposto de Renda 
Negativo versus Renda Garantida Universal, o seguinte: 

"As vantagens, tanto para a economia como para 
a sociedade, de Se criar_ um sistema que garanta uma 
renda mínima para os cidadãos brasileiros estáo muito 
bem apresentadas no livro de V. E r __ 

_ O ponto básicO de discordância entre a minha pro
posta e a de V. Ex~ diz respeito à questão do direito 
ao benefício. No projeto de lei aprovado no Senado 
Federal, o cidadão brasileirO fa~ jus a um rendimento 
mensal proporcional à sua rend_a declarada, se esta . 
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for menor do que dois salárioS mínimOS. Em niiriha 
proposta, todos os cidadãos acima de 25 anos de idade 
receberão dos cofres públicos um valor equivalente. 
em cruzeiros, a 20 dólares mensais. 

A pergunta que surge, de imediato, é: por que 
transferír recursos, em termos de rendimento mensal, 
para todos os cidadãos brasileiros e não apenas para 
os sem-renda (proposta do Imposto de Renda Nega
tivo)? 

Para responder a essa questão, deve-se ter um 
melhor entendimento das cau_sas e conseqüêilcias da 
mão-de-obra informal na economia. -

Existe um estudo realizado pelo IPEA (Simdra 
Cristina Almeida, fev~reiro de 1992), que constata um 
elevado nível de mão-de-obra informal no País. Isso 
decorre do fato da existênciã-de altos níveís de encargos 
sobre a folha de salários de uma empresa (contribuições 
para o MinistériO -da Previdência SoCial, do Fundo de 
Garantiá do Tempo de Serviço ... ), o que faz com que, 
para cada Cr$1,00 (um cruzeiro) que entra na conta 
corrente de um empregado, o empregador tenha que 
desembolsar uma quantia muito superior- a Cr$1,00 (um 
cruzeiro). O que se tem observado é que, toda vez 
que há uma elevação- do nível dos encargos cobrados, 
o setor informal tende a crescer. 

O setor infó"rmal na economia de um país é um 
grande mal (>ara a sua sociedade. De um lado, gera 
uma redução no montante arrecadado pelo Tesouro 
PUblico - como se pode cobrar de pessoas que decla
ram não auferir rendimentos? Por outro lado, em ter
mos de justiça sOcial, é extremamente desigual, já qUe 
só os cidadãos que se comportam Hdireito" sustentam 
o Estado. Não há dúvidas, prossegue Shimura, que 
o tamanho do setor informal na economia brasileira 
deve ser minimizado. No entanto, não é objetivo desta 
proposta combatê-lo, comotambém_não é incentivá-lo. 

Assim, entendidas as principais causas e cOnSe
qüências da informalidade do fator trabalho, deve-se 
avaliar os efeitâS-de um Imposto de Renda Negativo 
sobre os índices de formalidade. 

Ao se íntroduzir o Imposto de Renda Negativo, 
segundo a proposta de V. Ex~, isto é, aproVãdã pelO 
Senado - de minha autoria -, os indivíduos que 
declararem não receber qualquer tipo de rendimento, 
farão ]tfs à ·algo em torno de 50 dólares mensais (60% 
do salário rilínimo ). Observe ·que este ritecanisnlo Cria 
um forte incentivo à infôrmalidade. Para uma melhor 
visualização deste quadro, imagine-se o caso de uma 
empregada doméstica; que ganha dois saláriOS IriínimoS 
mensais. Hoje em dia, seu empregador pagaria os dois 
salários_mínimCis e mais os encargos trabalhistas asso
ciados, conforme demonstrado no Quadro_ I, anexo. 
A existência desses últimos já é responsávél por um 
elevado nível de informalidade no setor (se os encargos 
fossem D.ulos, certamente haveria total interesse na for
malidade)." 

Ou seja, ele mostra que os rendimentos da doméstica 
que tivesse a carteira assinada seriam de dois ·salários mínimos 
mais as vantagens trabalhistas, enquanto que, não assinando 
a carteira, seria de dois salários mínimos. As despesas do 
patrão seriam de dois salários mínimos mais os encargos, e . 
não assinando a carteira, apenas de dois salários mínimos. 

_Com este quadro, já existe um elevado nível de informalidade, 
diz Luiz Guilherme Shimura. 

Ao se introduzir um mecanismo que propicie uma renda 
extra de aproximadamente US$50 para a doméstica informal, 
conforme demonstra o_ quadro 2, cria-se um forte incentivo 
para não se assinar a carteira" de trabalho da funcionária, 
pois esta passaria a ter um rendimento de dois salários mínimos 
mais as vantagens trabalhistas, se assinasse a carteira; não 
assinando a carteira, dois salários mínimos mais os US$50; 
enquanto que as despesas do patrão seriam de dois salários 
mínimos mais os encargos; e não assinando a carteira, apenas 
dois salários mínimos. 

E.continua ele: 

"A única diferença do quadro 2 para o quadro 
1 é o aumento de US$50 mensais na renda da domés
tica, caso não seja assinada a sua carteira. Se já existe 
informalidade no quadro atual (quadro 1), o que se 
dirá do quadro do imposto de renda sugerido (quadro 
2)?" 

Se a proposta a ser adotada for a do economista Shimura, 
a da Renda Garantida Universal, teríamos o seguirite quadro: 

Os rendimentos da doméstica, assinando a carteira, se
riam de dois salários míniMos mais as vantagens trabalhistas 
e mais os US$20; e não assinando a carteira seriam dois salários 
mínimos mais- US$20, "eriqliantõ que as despesas do patrão 
seriam dois salários mínimos mais encargos; e não assinando 
a carteira só de dois salários mínimos. ---- - -

E, aquí, uma observação:-

"A diferença para o quadro atual (quadro 1) é 
o aumento em US$20 nos rendimentos da doméstica, 
independente do fato de esta ter ou não a sua condição 
de trabalho legalizada. Portanto, o mecanismo de Ren
da Garantida Universal é neutro, no que diz respeito 
à informalidade. 

A justificativa do porquê de se_ ter escolhido a 
importância de US$20 mensais está associada ao custo 
total relativo à implementação do sistema. Existem 
aproximadamente 70 milhões de brasileiros maiores 
de 25 anos de idade (Estimativas AnuaiS da População 
(1980-2010) Regiões Brasileiras versus Situações de Do
micílio, IPEA, Documento Avulso n" 2, de maio de 
1991), o que leva a uma despesa mensal de US$1,4 
bilhão. Ao final de um ano, teremos US$16,8 bilhões, 
que representam algo em tor!J.O de 4% do PIB. _Este 
valor é o montante aproximado que se imaginava gastar 
com imposto de renda negativo. 

Espero ter deixado claro que concordo plenamente 
com a idéia da renda garantida mínimã que V. Ex~ 
vem defendendo. No entanto, acredito, como acima 
exposto, que a proposta aprovada como projeto de 
lei no Senado Federal encontrará enormes dificuldades 
em sua implementação. Sugiro, desta forma, que se 
considere uma proposta nos moldes da Renda Garan
tida Universal. 

Coloco-me à sua irifeira disposição para qUaisquer 
esclarecimentos que se façam necessários. •• 

Oia, ainda hoje de inanhã, Sr. Presidente, tive a oportu
nidade de dialogar por cerca de 1 hora com o Deputado Antô
nio Delfim Netto, ex-Ministro da Fazenda e do Planejamento, 
que·;- -obvla-Menú:, tem eXtraordinária experiéricia e· cOnheci
mento dos assuntos económicos e dos problemas brasileiros. 1 
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Conversei com ele porque se trata ·cte uma das pessoas, na 
Comissão de Finanças, que estará iOHliéncíando e contribuin
do no aperfeiçoamento desse projeto. É minha intenção con
versar com todos os membros da Comissão de Finanças e 
particularmente com os deputados economistas, como José 
Serra, Francisco Dornelles, Aloizio Mercadante, Roberto de 
Oliveira Campos, além de António Delfim Netto, Benito Ga
ma e tantos outros que estão- ao lado do Deputado Germano 
Rigotto na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara 
dos Deputados. 

Disse-me o Deputado Delfim Netto que não há como 
ser contra o projeto que irlStitui o Programa de Garantía de 
Renda Mínima. Mas fez inúmeras recomendações a miril: pri
meiro, que examinasse com profundidade as razões pelas quais 
até hoje países como os Estados Unidos da AmériGa e a Ingla
terra não adotaram esse procedimento, ou um projeto, na 
forma do imposto de renda negativo ou da garantia de renda 
mínima. Inclusive emprestou-me ele um artigo denominado 
Professor Friedman meet Lady Rbys-Williams (o Professor 
Milton Friedman encontra-se com a Sr' Lady Rhys-Williams) 
e com o subnome de Negative lncome-tax vs. Credit lncome
ta_", dos Professores Jonathan R. Kesselman, da University 
of British Columbia, Vancouver, Canadá, e Irwing Garfinkel, 
do lnstitute For Research on Pov~rty, da UniversitY of Wis
consin, nos Estados Unidos. 

Esse artigo procura mostrar as diferenç-as entre_ó-siStêma 
de imposto de renda negativoversusum sistem<í'-em- que se 
consegue um crédito de renda a cada pessoa, muito na forma 
como o Professor L ui~ Guilherme Shimura propõe.-

Há uma citação aqui bastante interessante relativamente 
a este cuidado que recomendou-me o Deputado_Antônio Del
fim Netto, falando de como indivíduos racionais, que com
preendem que eles perderiam com _o programa de transfe
rência, seriam indiferentes a como esses programas seriam 
ou não testados. Será que a sua perda líquida seria idêntica? 

Muita-s pessoas não compreenderam bem, nos Estados 
Unidos, como é que eles ganhariam ou perderiam no sistema 
de transferência de renda proposto. As administrãções de 
Lyndon Johnson e de Richard Nixçm ~ o Corigresso Nacional 
norte-americano se aproximaram muíto -da reforma de todo 
o-sistema de bem-estar, entretanto enfrentaram um problema 
de um orçamento relativamente fixo. Houve reações fortes 
com respeito à proposta do canditato a Presidente dos Estados 
Unidos. Geórge MacGovern. em 1972, quando ele propôs 
que todos cidadãos deveriam receber US$1.000 por ano. Isso 
assustou a todos que se preocupavam com os custos dentro 
do orçamento. Mas em 1943 jã havia quem defendesse o prin
cípio de uma renda míniriJ.I:'!,, como e mOsti"ádo na revista Eco
nomist, de 1943, página 837, quãrido se dizia que o sonho 
de uma completa e simples combinação de um. m_í_nin;to de 
crédito nacional, com uma taxação universal, com uma alíquo
ta fixa, Seria brecado, pelo fato de significar· um -peSõ ·muito 
grande para as finanças do Estado. 

Recomendou-me o professor e Deputado Delfim Netto 
que procurasse examinar com profundidade as questões que 
até hoje dificultaram a introdução seja do imposto de renda 
negativo, seja da renda garantida universal em alguns países. 
Mas é preciso lembrar que na França foi instituído, há quatro. 
anos, o programa de renda mínima de inserção, uma expe-
riência muito positiva. _ 

O Canadá, por exemplo, na Província de Quebec, tem 
também tido experiências positivas, e há um país vizinho ao 

Brasil, a Guiana - Departamento de Ultramar da França 
-onde hoje existe um programa de garantia de renda mínima. 

O Programa Francês de Renda Mínima de Inserção já 
existe e são dele beneficiários- e em 1991 o foram- 3.782 
pessoas, numa população de l15 mil habitantes, o que é uma 
experiência que precisa ser por nós estudada. -

Essa proposição de Luiz Guilherme Shimura é m,uito inte
ressante e me faz pensar: serià o caso de distn"buir 20-dólares 
a todos, seja para aqueles que não ganham nada. para os 
que ganham um mHhão e setecentos mil ou m_esmo dois mi
lhões, seja para os que ganham 100 milhões ou um bilhão 
de cruzeiros ao m~s? Afinal, ao receberem 20 dólares ou 
600 mil ao mês, todos receberiam Pelo menos alguma coisa. -

Acredito que haverá_ muito maiS_l).Jil_ s_e_otido r~di~tributivo 
necessário, na fase presente da história brasileira, se concen
trarmos o esforço de redistribuição de renda para aqueles 
que, efetivamente, não recebem pelo menos até dois salários 
mínimos, porque af, ao iJivés-de distribuirmos 20 dólares para 
cada um, haveria uma redistribuição da ordem de _30 ou 40 
dólares para aqueles que realmente mais necessitam. 

Sr. Presidente e ·srs. Senadores, aipd_a na se_mana passada 
assisti ao filme Malcolm X sobre a história dos negros nos 
Estados Unidos da América, qUe fainbém tem muito a ver 
com_ a situação dos negros aqui no Brasil. 

Tem muito a ver com a história de três séculos ou mais 
de escravidão e explorã.ção. Seja lá, nos Estados Unidos, seja 
aqui, no Brasil, claramente, ainda não corrigimos os efeitos 
acumulados de tanto tempo de exploração indevida. E quando 
penso naquele filme, naquela história, e quando penso nas 
condições de miséria e de pobreza que afligem a tantos no 
B~as~l. é que avalio que não há muita dúvida, pelo menos 
na minha convicção, de que o melhor projeto é aquele que 
confere de fato uma renda núnimã àqueles que não têm efeti
vamente direito a um rendimento suficiente para a sua sobre
vivência. 

Consídero muito importante que haja prOposições como 
esta do Prof. Luiz Guilherme_ Shim.ura. Considero _que foi 
altamente estimulante para mim o diálogo hoje, por exemplo, 
com o ex-Ministro e Deputado Delfim Netto, que, ao ressaltar 
que não há como se colocar contrá_Jjo a minha proposta, um 
velho sonho de economistas, e aí do mais variado espectro 
de idéias, considero importante que esse projeto venha a ser 
mais e mais esmiuçado, debatido, aperfeiçoado, para que pos
sa o Brasil, o quanto antes, chegar àquele propósito dito por 

'D. Hélder Câmara: -O Brasil precisa ter como meta, Srs. 
Senadores, erradicar a miséria no ano -zooo. _ 

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

··O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -·Concedo 
a palavra ao nobre Sen_ador Aureo Mello. (Pausa.) 

S. E~ desiste da palavra. 
COncedo a- palaVra ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÁÓ FRANÇA (PDS - RR. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, S~. ~ Srs. Senadores, a região 
amazónica, desde os primórdiOs da colonização, sempre cons
tituiu um grande desafio para o homem civilizado. 

Ao longo da história, encOntram-se escritoreS e estudiosos 
da Amazônia que, aqui e ali, deixaram escritas suas observa
ções relativamente a esse desafio. 

Euclides da Cunha, visitando a Amazônia em 1904, regis
trou com muita propriedade a sua dificuldade de entendê-la. 
Assim escreveu: "Realmente, a Amazónia é a última página, 
ainda a escrever-se, do gênesis ... A evolução natural colhe-se, 
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no seu seio, em flagrante ... ÇA) história geológica vai escre
vendo dia a dia, ante as vistas encantadas dos que saibam 
lê-la .. -. A sua fisionomia se altera diante do espectador imó
vel." 

Mais recentemente, um estranho cineasta alemão, chama
do Werner Herzog, fez dois filmes - Aguirre, a Fúria dos 
Deuses e Fitzcarraldo - nos quais se chocam e contrastam 
os grandiosos planos -europeus e ocidentais de ci~lizar a _Ama
zónia com a ecologia e as culturas n"ãtivas âa região. Em 
todo o contexto, os fantásticos planos ocidentais são massa
crados pelas árvores e plantas, pelo animais, rios e insetos, 
pelas chuvas e por outros componentes daquela desconh~cida 
ecologia. Herzog parece perguntar-se: .. 0 que fazer com a 
Amazónia?" Na esteira desse ainda inigualável mundo, nós 
mesmos, brasileiros, nos perguntamos: "Cofio desenvolver 
a Amazônia, respeitando o seu fazer-se, a sua evolução, aju
dando a sua evolução, corrigindo o que for aberração e salva
guardando a riqueza ecológica, seus rios, seUs peixes e arilffiãi.S, 
as florestas, os índios e o segredo da convivência destes com 
os mistérios de uma natureza genestaca-?" 

S;. Presidente e Srs. Senadores, ainda hoje, a Amazônia 
continua sendo objeto de vontades e de imagiDa.Ções-confráâí
tórias. Há os que a querem imediatamente integrada ao desen
volvimento rápido no sentido do Ocidente; h~ _os que a dese
jam como está, entregue ao seu determinisniO eVólutivo natu
ral; e existem os que a imaginam ao mes-m-o-tempo gênesis-
e idade modema. 

Acredito, Sr. Presidente, que a Amazónia possa real
mente tornar-se uma síntese diferente, síntese resultante do 
equilíbrio, evitando-se o modelo predatório do desenvolvi
mento do Primeiro Mundo e aprendendo com a vida que 
encerra. 

Por essa razão, estou convencido de que_ o pro,gresso 
da região deve possuir instrumentoS prôpi10-s=e durãdouros. 
Nesse sentido, o Banco da Amazónia S.A. (BASA) e a Supe
rintendência do Desenvolvimento da Amazónia (SUDAM) 
são meios específicos, consagrados como-taiS-pelos longos 
anos e pela experiência. --- -

Essas instituições podem ter encontrado-difii:ulâãdeS, mas 
não se lhes pode negar o reconhecimento ao grande esforço 
feito em prol do desenvolvimento e as importantes perspec-, 
tivas que possuem para continuar trabalhando para o pro-
gresso da região. -- -

A Amazónia, Sr. Presidente, não pode continuar palco 
de ações intermitentes, nem campo para experiênciaS fraca
mente estudadas e implantadas atendendo a interesses e con
tingências. A Amazónia é um mundo: vasta bacia hidrográfica, 
densa cobertura florestal, escassa e difícil rede viária terrestre, 
morosos e precários meios e estrutura de transporte fluvial, 
rarefeita densidade demográfiCa, g"iupantentos humanos lon
gínqu.os e isolados, 5.033.072 Km', 59,1% do território brasi
leiro, abrangendo os Estados do _Acre, Amapá, Amazonas, 
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte dóS EStados do 
Mato Grosso_ e Maranhão. 

Nenhum órgão de planejamento regional no mundo rece
beu uma superfície tão vasta para dela cuidar. 

A Sudam tem a responsabilidade de planejar, em uma 
visão de conjunto, para toda essa área. Para desempenhar 
seu papel, consideradas as características especlfléáS-=da Ama
zónia, a Superintendência deve atuar com arrojo e prudência 
e armazenar conhecimentos para agir de forma- acertada e 
profícua para a região. " 

O Basa hoje dissemina-se- através de 109 agências, das 
quais 97 na Amazônia Legal. Com cinqüenta anos de existên
cia, pois foi fundado em 1942, quando surgiu o Banco de 
Crédito da Borracha, o BASA constitui atualmente um impor
tante agente financeiro do Governo Federal pã.ra o desenvol
vimento sócio-económico da Am~ôn_ia. 

Em 1989-, fortaleceu-se significativamente quando se tor
nou, por meio da Lei n-?7.827; gestor do Fundo Con~titucional 
de Financiamento do_ Norte-(FNO )_, cujos_ recursos são aplica
dos em atividades produti_yas sele~~<?nadas, em todos os Esta
dos do Norte, respeitada a ecologia e beneficiando pequenos, 
médios e niiCroprodutores do setor rural e industrial. Forta
lece, com a aplicação dos recursos, a prática da parceria que 
congrega as forças atuantes das comunidades amazónicas, de 
tal modo que as instituições públicas e privadas busquem, 
conjuntamente, eficiência operaciOnal, articulação, harmonia, 
convergência e oportu_l!_idade. _ _ ___ _ 

·- Tenho a convicÇão de que não interessa ao Brasil, e muito 
menOs à Amazôriia, o enfraquecimento da Sudam e do Basa. 
Interessa, sim, o seu for:taleciinento. São instrumentos impres
cindíveis para o desenvolvimento_ da Amazónia, por isso, é 
necess-ário destinar-lhes maior volume de recursos, a fim de 
que conduzam ações e implantem projetes nos vários setores 
da economja amazónica, abri_nd_9 caminhos para o aproveita
mento racional da região, desenvolvendo-lhe as potenciali-: 
dades naturaíS, no Campo do cultivo das várzeas, do aproveita
mento de culturas próprias, dos sistemas agroflorestais, da 
intensificação da agricultura e da extração florestal. 

Para o Banco da Amazônia, há um vasto campo para 
expansão. Deve estabelecer, por exemplo, agências em pontos 
estratégicos no "interior dos Estados_, para evi~ar que as grandes 
distâncias e a falta de ligação rodoviária e de comunicação 
~possibilitem o acesso à instituição por parte dos pequenos 
e médios produtores. _ 

Sr. Presidente e Srs. _Senadores, os trabalhadores da Ama
zônia, as pessoãS cjue lá vivem, auxiliados por e-ssas instituições 
e pelo Governo, concluirão a gên~se e saberão o que- fazer 
para desenvolver, com equilíbrio, a Amazónia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Não ha mais 
oradores inscritos. · 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai eõ.cúrãr 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã, 
a realizar-se às 14h30min~ a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

OFÍCIO N' S/28, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos 

- do art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Offcio no;> S/28, de 1993, através do qual a Prefeitura Muni
cipal de Criciúm3 solicita, nos termOs da Resolução n"' 36, 
de 1992, do Senado Federal, autorização para que possa con

-tratar operação de crédito junto ao Banco do Estad? de Santa 
Catarina S/ A- BADESC, para os fins que espeofica. (De
pendendo de Parecer.) 

-2-
0FÍCIO N' S/32, DE 1993 

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

· ·Ofício· n' S/32, de 1993, através do qual o Governo do 
Estado do Mato Grosso do Sul solicita autorização do Senado 
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Feder~ para repassar sessenta e três milhões e quatrocentos 
mil dólares norte-americanos à Empresa de Saneamento do 
Mato Grosso do Sul - SANESUL, do montan_te autorizado 
pela Resolução n"' 47, de 1992, do Senado Federal~ no vãlõr 
de duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos. 
(Dependendo de Parecer.) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 13, DE 1991-

COMPLEMENT AR 

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§ Z' do art. 17Í 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 no' 49 e 88, de 1991, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, 1 ~ pronunciamen-

to: favorável ao Projeto, com as Emendas de n9s 1 a 4-CCJ, 
que apresenta; 2• pronunciamento: contrário às Emendas de 
nçs 5 a 17, de Plenário. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 26, DE 1992 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n• 26, de 1992 (n° 815191, na Casa de origem), que autoriza 
o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, a doar 

· à CooPerativa Habitacional dos Servidores do Minis-tériO- da 
Previdência e AssiStêricia Social, o Estado da Bahia, o terreno 
que menciona, tendo 

-PARECER, sob n0483, de 1992, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favoráVel, com 

Emendas de n<ti 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Ne 7, DE-1992 

Votação, em turno lugar, da Proposta de Emenda à Cons
tituição n' 7, de 1992 (n' 82/91, na Câmara dos Deputados), 
que altera o art. 29 da Constituição Federal, tendo 

PARECER favorável, sob n9 246, de 1992, da 
- Comissão Tem.potária. 

-6-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N• 23, DE 1991 

Votação, em primeiro turno-, da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 23, de 1991 (n' 45191, na Câmara dos Deputa
dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, 
tendo . 

PARECERfavorável, sob n° 24, de 1992, da- Comissão 
Temporária. 

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

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.). 

ATA DA 14' SESSÃO, REALIZADA 
EM 21 DE JANEIRO DE 1993 

(Publicada no DCN (Seção II), de 22-1-93) 

RETlFICAÇÁO 

Na página 601, 2~ coluna, após a Presidência declarar 
"aprovado o substitutivo e a subemenda, fica préjudicado 
o projeto .. , acrescente o seguinte: 

Ficãm- prejudicados os Projetas de Lei do Senado n~s 
136 e 336, de 1991; 55, 61 e 47, de 1992; e o Projeto de 
Lei da Câmira n9 95, de 1990, que com ele tramit1;1vam em 
COrijünto. -

ATO DO PRESIDENTE N° 260, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em cOnformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora W' 2, _de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo _o~ 0567/93-0, resolve aposen
tar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço, ESPED!TO GOMES DE QLIVE!RA, matrtcula 
0013, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/Técnica, 
Classe Especial, Padrão IIIIM22, do Quadro de Pessoal. do 
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos 
do art. 40, inciso Til, alínea c, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, inciso III, 
alínea c, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 13 de abril de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 261, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da .sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe fof outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora o9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que constado Processo n90596/93-0, resolye aposen
tar, voluntariamente, LUIZ MENDONÇA DA ROCHA, 
matrícula 0034, Especialista em Indústria Gráfica Legislati
vaffécnica, Classe Especial, Padrão IIIIM22, do Quadro de 
Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, 
nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Cons_t_ituJçãQ 
da República Federativa do Brasil, combinado com o art. 
186, inciso III, alínea a, e 192, inciso II, da Lei n~ 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 13 de abril de 1993. ---,Senador H.:.m
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 262, DE 1993 

-O Presidente do Senado Federal, no uso da sua_ compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 0358/93-2, resolve aposen
tar, por invalidez, MANOEL JOÃO DA SlL V A NETO, ma
trícUla 0651, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/ 
Técnica, Qasse Especial, Padrão III/M22, do Quadro de Pes
soal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos 
tetnioS do art. 40, inciso I, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, inciso I, 
§ 1°, da Lei n' 8.112, de 11 de dezeml:>ro de 1990. 

Senado Federal, 13 de abril de 1993. -Senador HUm
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 263, DE 1993 

. O Presidente do Senado Federal, ~o uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade Coin 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 constado Processo n°0.548-93-6, resolve aposentar, 
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voluntariamente, MARTHA MARIA NUNES, matrícula 
0454, Especialista em Indústria Gráficit Legislativa!Iécnicas, 
Oasse Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de" Pessoal do 
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos 
do art. 40, inciso III, alínea a, da Constítu1çâó- da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso III, 
alínea a, e 193, § 19 , da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 

Senado Federal, 13 de abril de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 264, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
téncia regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo ato da 
Comissão Diretora n9 2, de 4 de 3bril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 16656/92-0, resolve aposen
tar, por invalidez, JOÃO AL VINO PAIVA RESENDE, ma
trícula 1404, Especialista em Administração Legislativa/Aná
lise, Classe Especial, Padrão I/S26, do Quadro de Pessoal 
do Centro GráfiCO do_ Senado Federal - CEGRAF, nos ter
mos do art. 40, inciso I, da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com o art. 186, inciso I, § 1"', da 
Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 265, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções e em conformidade com a delega-ção de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, 
de 1973, e tendo em vista o que consta no Processo n~' 
006.291/93-7, resolve exonerar SANDRA DELVAIR DA 
COSTA do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, 
Código AS-I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do 
Gabinete do Senador Cesar Dias, a partir de 1 ~ de abril de 
1993. . 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 266, DE 1993 

O Presidente do Senado Fedefal;-no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo AtO 
da Comissão Diretora -n., 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n'-' 017.90STgZ:6, -resolv.e 
aposentar, voluntariamente, o servidor ADILSON FERREI
RA DO NASCIMENTO, Analista Legislativo, Área de Con
tabilidade, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pes
soal 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; 193; e 67, 
da Lei n~' 8.112, de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução 
(SF) n' 87, de 1989, no cargo em comissão, símbolo DAS-3, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado 
o disposto no art. 37, inciso Xl, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N•267,-DE1993 

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 A to 
da Comissão Diretora n'-' 2, de 4 de abrl.l de 1973, e tendo 

em vista o que consta do Processo n9 005.675/93-6, resOlve 
aposentar, voluntariamente, a servidora MARIA ANGELA 
MAESTRI ROSSONI, Analista Legislativo, Áreade Pro
cesso Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso 
III, alínea c, da Constituição da República Federativa doBra
sil, combinado com os arts. 186, inciso III, alínea c, e 67, 
da Lei n'-' 8.112, de 1990, bem assim com as vantagens da 
Resolução (SF) n' 21, de 1980, e art. 11, da Resolução (SF) 
n9 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. -Senador Hum· 
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 268, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidad-e com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n<? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta· do Processo n9 005.730/93-7, i-esolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor AUGUSTO RODRI
GUES DE LIMA, Analista Legislativo, Área de Processo 
Legislativo, Classe "Especial'', Padrão V, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, 
alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os arts. 186, inciso III, alínea a; 250; e 67, 
da Lei n9 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 Consti_tuição Federal. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 269, 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 n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 006.000/93-2, reSolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor JOSÉ BEZERRA FI
LHO, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe "Espe
cial", Padrão V, do Quadro _de Pessoal do Senado Federal, 
nos termos do art. 4ú, inciso III, alínea a, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
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, 14 de abril de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 270, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso_da sua compe
téncia regim'ental e regulamentar, de conformidade com a 
c;le_legação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n'-' 005.793/93-9, resolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor FRANCISCO SALA
TIEL DE ALENCAR BARBOSA, ocupante do cargo isolado 
de provimento efetivo de Assessor Legislativo - DAS-3, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal - Parte Especial, nos 
termos do art. 40, inciso III, aHnea c, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, 
inciso III, alínea c, e 67, da Lei n9 8.112, ·de 1990, bem assim 
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com o art. 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. -Senador Hum-
berto Luceoa, Presidente. - -

ATO DO PRESIDENTE N• 271, 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 Ditetora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n"' 005~376193~, resolve 
aposentar, voluntariamente, a servidora WILMA NOLETO 
MARANHÃO DE OLIVEIRA, Analista Legislativo, Área 
de Orçamento Público, Classe "Especial", Padrão V, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, 
inciso III, alínea a, da Constituição República Federativa _do 
Brasil, combinado com os arts. 186, inciso III, alínea a, 193; 
e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com o art. 11 
da Resolução (SF) n" 21, de 1980, e o a(!. 11 da Resolução 
SF 87, de 1989, proventos integrais,observado o disposto no 
art. 37, inciso XI. da Constituição Federal. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993, - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 272, 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 n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 005.447/93~3, resolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor EUZÉBIO GON
ÇALVES DA ROCHA, Técnico Legislativo, Área de Artesa
nato, Classe "Especial'', Padrão V, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do art. 40,_ inciso __ IIL-~Hrt~a 
a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os .arts. 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n" 
8.112, de 1990, bem assim com as_ya_n_tagens da ReSoluçã-o 
(SFJ ri• ~87, de 1989, com proventos integrais, observado o 
disposto no art. 37, inCiSO XI, da COnstituição Federal. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. - Senador Hum-
berto Lucena, Presidente. · 

ATO DO PRESIDENTE N• 273, DE 1993 

O Presidente do Senado Federall no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência gue 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão- DfretOi"ã: -n, 2, de 
1973, e tendo em vista o qUe consta dO: Pr_ocesso n~ 
066.959/93-8, resolve nomear JOÃO CLEIDE AGUIAR 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 çio _Líder do PP, S_enador 
Irapuan Costa Júnior. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 274, D.E.I993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribLJ.i
ções, em conformidade com a delegação de _competência .Q_ue 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Oiretora n~ 2, de 
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n" 
006.960/93-6, resolve nomear ROBERTE FRANCIS SILVA 

ALVES_ 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 Líder do 
PP, Senador Irapuan Costa Júnior. 

SeiHido Federal, 14 de abril de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 275, D.E 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~ 
006290193-0, resolve nomear MANO EL FERNANDO SOA
RES ESTRELA para exercer o cargo, em comissão, de seCre
tário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do 
senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Sena
dor César Dias. -

Senado Federal, 14 de abril de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 276, 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 Proc_esso n9 

006.374/93-0, resolve nomear VERA REGINA DA ROSA 
PEREIRA 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 Senã.dor 
José Fogaça. 

___ Senado Federal, 14 de abril de 1993. - Seriado_r Hum-
~o Luc~na, Presidente_. . · ' , 

ATO DO PRESIDENTE N• 277, DE 1993 

O President~ do Senado F.ederal, 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, de acordo com o § 6• do art. 13 da Lei n• 8.112, de 
1990, e tendo em vista o que consta dO_ Processo n" 
012.756/92-0, resolve tornar sem efeito a nomeação de ANTÓ
NIO CLAUDINEY BONI para o cargo de Técnico Legisla
tivo, Área de Transportes, Classe P, Padrão- I, do QUadro 
Çle Pe5soal dQ Senado Federal, constante do Ato do Presidente 
n~ 277, de 1992, em virtude de náo hilver Cuniprido o- pràzo 
previsto para posse no referido cargo, de acordo com o dispos
to no art. 13, § 1•, da Lei n' 8.112, de 1990. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 278, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, n~ uso de suas ãtribui~ 
ções, em conformidad.e 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_esso n" 
012.75~6/92-0, resolve nomear A]'IT()NIO,CLAUDINEY BO
NI, para o cargo de Técnico Legislativo, Area de Transportes, 
Classe 3\ Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
em virtude de aprovação em conçurso público, homologado 
pelo Ato do Presidente n' 262, de 1992, publicado no Diário 
do Congresso Nacional, Seção II, de 25 de junho de 1992, 
e Diário Oficial da União, Seção I, de 30 de junho de 1992. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 279, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar. em conformidade com a 
delegação- de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Díretora n" 2, de 1973, resolve tomar sem efeito 
o_ Ato n9 105, de 1993, desta Presidência, Publicado no DCN 
II, de 17 de fevereiro de 1993, que nomeou o senhor -FELIX 
PESSOA NETO, para exercer o cargo, eril cõmissãO, de Se
cretário Parlamentar, código AS-1, do _Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do 
Segundo-Secretário, Senador Nabor Júnior. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993 ......... Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 280, DE 1993 

O Presidente do Senado Federai, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação _de competência que 
lhe foi outorgã.da pelo Ato da ComissãO Diretora -n.,. -2, de 
1973, e tendo em vista o que consta· do processo n9 
002.375193-1, resolve nomear FELIX PESSOA NETO, para 
exe~cer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar_, 
Códtgo AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, __ com 
lotação e exercício no Gabinete do Segundo-secretário, Sena
dor Nabor Júnior. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 281, 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 n' 2, de 1973, resolve nomear GLÓRIA 
MARlfl; RffiEIRO PINTO DE ALMEIDA, Analista Legis
lativo, Area de Comunica"Çâo Social, Classe-"Especial", Pa
drão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para exercer 
o cargo, em· comissão, de Diretora da Subsecretaria de Rela
ções Públicas, Código SF-DAS-101.3, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de abril de 1993. Senador Humberto 
Luceoa, Presidente. - --

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
4' Reunião, realizada em 30 de março de 1993 

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia trinta 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 Henrique Almeida, Élcio Álvares, Gilberto Miranda, 
João Rocha, José fogaça, Ronan Tiio, -SalO:iilha Derzi, João 
Calmon, Pedro Simon, Beni V eras, Carlos Patrocínio, Wilson 
Martins. Jonas Pinheíro;Odacir S_oares, Eduardo Suplicy, 
Marl'!ce Pinto, Albano Franco, Moisés Abrão, Magno Bace
lar, Alvaro Pachecn, Irapuan Costa Júnior, Gari03.ldi Alves 
Filho, Esperidião Amin, Ronaldo Aragáo; Mário Covas e· 
Ruy Bacelar, reúne-se a Comissão de AsSUntos Econóini:coS. 
Deixam de comparecer os Senhores Senadores César Di3S~ 
Mansueto de Lavor, Aluízio Bezerra,- Onofre Quinan, Rai-

. mundo Lira, Dario Pereira, José Rfcha, Affonso Camargo, 

Valmir Campelo. Ney Maranhão e Meira Filho. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os 
trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada por aprovada e comunica que a presente reunião 
destina-se à apreciação das Mensagens n<;li 134. 135, 136, 137 
e 138 de 1993. A_ seguir, Sua Excelência passa a palavra ao 
Senador Élcio Álvares, relator da MSF n9 134/93 "do Senhor 
Presidente da República, submetendo à consideração do Sena
do Federal, o nome do Doutor Carlos Eduardo Tavares de 
Andrade, para exercer o cargo ·de Diretor de Administração 
do Banco Central do Brasil", para que leia o seu relatório. 
Em seguida, o Senhor Presidente solícita ao Senador Ben'i 
V eras que proceda à leitura do relatório que oferec_e_ à MSF 
n"' 135/93, "do Senhor Presidente da República, submetendo 
à consideração· do Senado Federal, o nome do Doutor S_érgio 
Iudícibus. para exercer o cargo de Diretor de Fiscalização 
do Banco Central do Brasil.,. Com a palavra, a seguir, o 
Senador Henrique Almeida para relatar a MSF n"' 136/93, 
"do Senhor Presidente da República, submetendo à conside
ração do Senado Federal, o nome do Doutor José Roberto 
Novaes de Almeida, para exercer o cargo de Diretor de Assun
tos Internacionais do Banco Central do Brasil.,. Prosseguindo, 
o Senador Henrique Almeida passa a relatar a MSF n9 137/93, 
"do Senhor Presidente da República, submetendo à conside
ração do Senado Federal, o nome do Doutor Cláudio Ness 
Maucb, para exercer o cargo de Diretor de Normas e Organi
zação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil". 
Em seguida, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senador 
Carlos Patrocínio para que leia o relatório que oferece à MSF 
n"' 138/93, "do Senhor Presidente da República, submetendo 
à consideração do Senado Federal, o nome do Doutor Fran
cisco Amadeu Pires Felix, para exercer o cargo de Diretor 
de Política Monetária do Banco central do Brasil". A seguir 
o Senhor Presidente concede um tempo de dez minutos para 
cada um dos Senhores convidados, para que façam suas consi
derações a respeito dos cargos para os quais estão sendo desig
nados. Encerradas as exposições, o Senhor Presidente fran~ 
queia a palavra aos Senhores Senadores _que queiram inter
pelar os Doutores Carlos Eduardo Tavares de Andrade, s.!rgio 
Iudkibus, José Roberto Novaes de Almeida, Cláudio Nessa 
Maucb e Francisco Amadeu Pires Felix. Participam dos debates 
os Senadores Carlos Patrocínio, José Fogaça, EdUardo Suplicy, 
Mário Covas, Élcio Álvares, Güberto Miranda e Odacir Soares. 
Não havendo mais perguntas, o Senhor Presidente agradece 
a presença dos Doutores Carlos Eduardo Tavares de Andrade, 
s.!rgio ludícibus, José Roberto Novaes de Almeida, Cláudio 
Ness Maucb e Francisco AmadeÚ Pires Felix e demais convi
dados e informa que, atendendo a preceito regimental, a vota
ção deverá ser secreta. Procedida a votação, através do sistema 
de cédulas, o Senhor Presidente convida os Senadores Henri
que Almeida e Jonas Pinheiro para- servirem como escrutina
dores. Feita a apuração dos votos e, unia vez reabertos os 
trabalhos em caráter público, Sua Excelência comunica que 
a indicação dos Doutores Cari(JS Eduardo Tavares de Andrade, 
s.!rgio Iudícibus, José Roberto Novaes de Almeida, Cláudio 
Ness Maucb e Francisco Amadeu Pires Felix foi aprovada; 
tendo votado vinte e dois senhores senadores, registraram-se 
vinte votos favoráveis e dois votos contrários. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente declara cumprido o obje
tivo da reunião, enCerrando.:a às treze horas e quinze minutos. 
lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
01 Presidente . 
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ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO 

ANEXO A ATA DA 4< REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZA
DA EM 30 DE MARÇO DE 1993, ÀS DEZ HORAS, 
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZA
DA PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR 
JOÃO ROCHA. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Srs. Senadores, 
cumprindo determinações constitucionais e regimentais, esta
mos recebendo aqui, hoje, a presença de cinco candidatos 
a ocuparem Diretorias do Banco Central do Brasil. 

Dando início aos nossos trabalhos e composta a nossa 
Mesa, iniciaremos a leitura do relatório sobre os indicados. 

Concedo a palavra ao Senador Elcio Alvares para ler 
o parecer sobre a indicação do Dr. Carlos Eduardo Tavares 
de Andrade para exercer o cargo de Diretor de_Adminis_tração 
do Banco Central do Brasil. 

O SR. RELATOR (Elcio Alvares)
(Procede-se à leitura do parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Pedimos, agora, 
ao Senador Beni V eras, para ler, em substituição, o parecer 
apresentado pelo Senador Albano Franco~ so_bre__ o_ item 2 
da pauta. 

O SR. RELATOR (Beni V eras)
(Procede~se à leitura do parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Passo a palavra 
ao nobre Senador Henrique Almeida para ler os se_us pareceres 
sobre a indicação do Dr. José Roberto Novaes de Almeida 
e do Dr. Cláudio Ness Mausch. 

O SR. RELATOR (Henrique Almeida)
(Procede-se a leitura do parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Carlos PatrocíniO -par-a apresentar seu 
parecer sobre a indicação do Dr. Francisco Amadeu Pires, 
para o cargo de Diretor de Política Monetária do Banco Cen~ 
trai. 

O SR. RELA TO.R (Carlos Patrocínio) -
(Procede-se à leitura do parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Dando continui
dade aos trabalhos da Comissão, passamos a palavra -ao Dr. 
Carlos Eduardo Tavares de Andrade, que terá o prazo de 
10 minutos para considerações gerais. 

O SR. CARLOS EDUARDO TAVARES DE ANDRA
DE- Exm9 Sr. Senador João Rocha, Presidente da Comissão 
de Assuntos Económicos do Senado Federal; Exm,.. Srs. Sena
dores; minhas senhoras; meus senhores: 

Ao iniciar mínha apresentaçãO, não Possó deixar de regis~ 
trar meus agradecimentos au Dr. Paulo César Ximenes Alves 
Ferreira, Presidente do Banco Central do Brasil; ao Exm9 

Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Eliseu Resende, e 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. I ta~ 
mar Franco, pelo convite, indicação e submissão de meu nome 
a esUtCasa: --

Ao honroso convite para exercer o elevado cargo de Dire
tor de Administração do Banco Central segUe~se a argUição 
dos Srs. Senadores, tanto mais importante porque demonstra 
que hoje o Brasil vive sob o império da lei. E é exatamente 

sobre esse império que a sociedade brasileira, aqui repre
sentada pelo Senado F~d~_ral, argúi e julg3:_ a minha eventual 
qualificação. --

Funcionário de carreira do Banco Central desde 196_6, 
oriundo do Banco do Brasil, onde ingressei por concurso públi
co em 1964, no limiar de completar 29 anos de serviços presta
dos, essa indicação, se aprovada, será o coroamento de uma 
carreira que, embora modestamente, pretendo tenha sido de-
dicada ao serviço do meu País. -

A Diretoiiã de Administração do Banco Central do Brasil 
tem duas responsabilidades principais: ~ - · -

-fazer funcionar a estrutura do Banco Centrãl, forne
cendo à instituição os recursos humanos, materiais e finan
ceiros adequados ao cumprimento de sua missão institucional; 

- executar os serviços do meio_ circulante, operando para 
que o dinheiro seja distribuído ao público em boas e seguras 
condições. 

Para atender a primeira dessas tarefas, a Diretoria de 
administração tem sob seu comando os seguintes departa
mentos: 

L Departamento de Administração de Recursos Huma
nos, responsável pela Administração dos recrusos humanos 
do Banco, seu treinamento e qualificação; -

2. Departamento de Administração Financeiia,-respón
sável pela contabilidade e orçamento do Banco; 

3. Departamento de AdminiStração de Recursos Mate
riais, responsável pela racionalização do uso e melhoria da 
qualidade dos materiais e serviços; 

4. Departamento de Planejamento, responsável pelo 
desenvolvimento da cultura de planejamento, qualidade e pro~ 
dutividade, bem como pelo permanente aperfeiçoamento da 
organização administrativa do Banco; 

5. Departamento de Informática, respánsável pelo pro
vimento dos recursos de informática necessários às atividades 
do Banco. 

A segunda grande tarefa da Diretoria de Administrãção, 
executar os serviços do meio cirCQ.lante, se exerce por meio 
do Departamento do Meio Circulante, que venho chefiando 
desde 20-4-90 até a presente data. 

Essas funções implicam: 
-satisfazer a demanda de dinheiro indispensável à atiVi: 

dade económico-financeira do País; 
-manter o papel-moeda de circulação em boas e seguras 

condições de uso; 
-racionalizar os custos de fabricaÇão e distribuição do 

dinheiro; 
- contnbuir para ·a preservação da memória nacional 

no campo dos meios de pagamentos; 
-formular as normas aplicáveis ao serviço da espécie. 
Assim colocadas as principe~:~s -~tribuições da Diretoria 

da AdminíStração, resta dizer, aiD.dã,- c!m breves palavras, 
o __ q_ue pret~!J.dO fazer caso V. Ex~ entenderem adequada a 
minha condução ao cargo. Pretendo, pois, orientar toda minha
ação _no ~ntendimento claro d~ que a sociedade_ -brasileira 
é o "chefe maior" do Banco Cential, a quem a instituiç·ao 
deve, em última instância, preStar contas·. Isso significa- que
os atos do Banco Central não se justificam por si mesmos; 
pelo contrário, somente são legítiinõs quando buscam atender 
aos anseios da sociedade. -

- Para re-~ti~ar a sua missão institucional, conta o Banco, 
atualmente - posição de fevereiro de 1993 -, com 6.129 
funcionários, dos quais 261 licenciados ou servindo a outros 
órgãos, e 539 enl condições de aposentadoria. 
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A força potencial de trabalho, portanto, é representada 
por 5.329 funcionários. Havia 7.082 em 31-12-79. 

É motivo de preocupação constatar que, em face dos 
seguidos normativos editados pelo Governo a partir de 1981, 
restringindo de forma genérica a admissão de pesso~l, não 
há equilíbrio etário entre os diversos segmentos do quadro, 
estando a média de idade do funcionalismo na faixa de 42 
anos, com tempo médio de previdência de 21 anos. 

Verifica-se, assim, que, apesar do esforço da adminis
tração para a composição de um quadro de pessoal em dimen
sões exigidas pela Organização, há: 

- esvaziamento gradual; 
-expressivas concentra-ç"6es relativarileitte a faixas etá-

rias e tempo de serviço~ 

-risco de perda de qualidade dos serviços prestados 
à sociedade em vista da absorção, pelo Banco, de novas tarefas 
e responsabilidades, aspecto que também induz à reflexão 
sobre a reorganízação e redefinição- das funções do Banco 
centtal, -previStas nO art. 192 da Constituição Federal. 

Objetivando, pois, a manutenção de um quadro de pes
soal estável e qualificado, pretendo adotar politica de recruta
mento e seleção, tendo por pressupostos básicos: 

-o estabelecimento de programa em que as admissões 
se processem gradual, constante e regularmente; 

-a identificação das necessidades atuais e futuras de 
recursos humanos em termos qualitativos e quantitativos; 

-o enfoque sistémico- do processo seletiVo, levando em 
conta o que se passa Iiõs diversos componentes organizacionais 
e no meio ambiente que os condiciona; -

-avaliação contínua do processo seletivo; 
-acompanhamento das mudanças externas e internas 

na legislação e no mercado de trabalho, de foritta a possibilitar 
tempestivas alterações e adaptações no ptncess-õ -de recruta
mento e seleção; 

-o desenvolvimento de seleção adeqUada às caracte
rlsticas singulares do Banco_ Central. 

Na área de informática, pretendo dar seguimento à mo
dernização dos recursos com que conta o Banco, vez que 
a utilização dos mesmos transcendem, em muito, o âmbito 
interno. 

Sem medo de errar, pode-se dizer que o funcionameD.to 
harmónico das operações do sistema bancário nacional depen
de, em grande parte, dos computadores do Banco Central. 

Deverá ser incentivada ainda mais a cultura de planeja
mento e a busca permanente de qualidade, como forma de 
melhorar e reduzir os custos dos serviços prestados pelo Banco 
à sociedade. 

Aprimorar a contabilidade e o orçamento do Banco, tor
nando suas contas ainda mais transparentes é, também, um 
objetivo a ser perseguido_. _ 

Na área dos recursos materiais, é minha intenção dotar 
o Banco das instalações adequadas à enorme responsabilidade 
de ser o gu~rdião do estoque de segurança e do numerário 
da rede bancária. 

Na área de meio cirCulante, pretendo prosseguir na tarefa 
de absorver a movimentaçâo de numerário da rede bancária, 
eliminando os custos hoje pagos ao Banco do Brasil. Pretendo 
concluir a automação ·de seleção de numerário para que o 
meio circulante nacional detenha adequadas condições de utili
zação pelo público. 

Ainda nesse campo, pretendo dar continuidade aos per-. 
__ .manentes trabalh9;s conjuntos com a Casa da Moeda do Brasil, 

buscando reduzir os custos do dinheiro, tomando-os compa
tíveis com os preços inteinacionais sem perda de qualidade 
e segurança. 

Como se observa, é extensa a gama de ã.tribuições dessa 
Diretoria, mas o desejo de servir, aliado à_ convicção de .que, 
junto com o corpo funcional do Banco, saberemos superar 
o desafio, me animam a assumir tais funções. -

A propósito; recebo minha indicação como uma homena
gem a esse corpo funcioriãl, Património maior da instituição, 
sua pedra fundamental e argamassa de seu arcabouço. 

Srs. Senadores, na medida de minha capacidade, estou 
à disposição de V. ~x~ para atender às questões que me 
forem formuladas. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Passamos a pala
vra ao Dr. Francisco Amadeu Píres Felix, indícado para a 
Diretoria da Política Monetária, 

O SR. FRANCISCO AMADEU PIRES FEUX- Exm' 
Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos do Sena
do Federal. Senador João Rocha, Exm<;>S Srs. Senadores; Cole
gas do Banco Central; minhas senhoras, meus senhores: 

É com grande honra que compareço a esta comissão para 
me submeter, pela segunda vez, ao processo de argüição públi
ca perante os ilustres Senadores, membros da Comissão de 
Economia, conforme determinação constitucional. 

-A Constituição de 1988, em seu art. 164, ao proibir o 
financiamento direto ou indireto do Banco Central ao Tesouro 
Nacional, lançou as bases de um novo arcabouço institucional 
para a execução da política Monetária no Brasil. O Congiesso 
Nacional, mais uma vez, refletiu o cljm_a da opinião pública, 
insatisfeita com uma história de insucessos no controle da 
inflação nq_ Brã~il. 

Quando da minha primeira passagem por esta comissão, 
no final de 1989, procurei aprofundar, a nfvel operacional, 
o tema da independência ·cto Banco Centr-al, iri:tplícito nó refe
rido artigo da Constituição. Lembro-me que, à época, o assun
to tornou-se polémico, o que me levou a publicar um artigo 
técnicO que detalhava a proposta da separação de contas entre 
o Banco Central e o Tesouro Nacional. 

É ÇQm·satis!ação que hoje testemunho um alto grau de 
consenso em tomo do tema da mudança do regime de política 
monetária no Brasil, subjacente à idéia de Banco Central 
independente. Considero oportuno, desta vez, discutir o mo
mento apropriado para a implementação dessa idéia, visto 
que nos aproximamos da reforma constitucional, prevista para 
este ano. No quadro ·de uma inflação alta, porém estável, 
não é reComendável, devido a seus efeitos sobre as taxas de 
juros de curto prazo·, a imediata independência do Banco 
Central. A conjuntura inflacionária ainda nos permite fazer 
essa transição sem traumas, como os vividos por algumas eco
nomias européias, após a Primeira e a Segunda Guerras Mun
diais. 

A questão inflacionária rio Brasil não é semelhante a 
daqueles países, que viram destruídos seus estoques de riqueza 
física e humana. A economia brasileira, por seu turno, tem 
um amplo e moderno estoque de capital produtivo, o que 
confere lastro à sua poupança financeira. A inflação no Brasil 
decorre basicamente de um desequilíbrio financeiro do setor 
público, magnificado por expectativas que se deterioraram, 
em decorrência da aplicação -de sucessivos choques hetero
doxos, a partir de 1986. A interferência no siStenUf de contra
tos, com a mudança compulsória de indexadores, agregou 
um elemento altamente estabilizador à conjuQtura ecOnómica. 
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O momento-ideal para a implementação da mudança do regi
me de política monetária no Brasil é de simultaneidade entre_ 
a reforma fiscal e a regulamentação dos arts. 192, que trata 
do sistema financeiro e Banco Central. e 164, que cuida do 
relacionamento entre o Tesouro Nacional e o Banco Central. 
Nesse contexto. a independência do Banco Central terá um 
efeito preponderante sobre as expectativas e, conseqüente
mente, sobre os juros de longo prazo e os investimentos, 
sem os efeitos deletérios que uma subida atinipta das táxas 
de juros, a curto prazo, provocaria sobre a produção e o 
emprego. 

Esse é o quadro ideal da execução das políticas fiscal 
e monetária. Do apropriado uso desses instrumentos depende 
a instauração de um ambiente propício à retomada do cresci
mento económico, objetivo maiqr de qualquer proposta de 
política económica. · - -·--

Esta é a agenda de política monetária que proponho aos 
Exmçs Senadores. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Dr. José Roberto de Almeida. indicado para a Diretória 
de Assuntos Internacionais do Banco Central. 

O SR. JOSÉ RO.BERTO DE ALMEIDA- Muito obri-
gado. -. 

Exm11 Senador João Roc_ha, Presidente da Comissão de 
Assuntos Económicos do Senado, Exm.<;JS Srs. Membros da 
Comissão, demais Senadores, senhoras e senhores: 

Sinto-m-e ·extremamente horirado por ler sido indicado 
pelo Excelentíssimo Senhor_P_resi-ºe_nte da República para o 
cargo de Diretor de Assuntos Internacionais do_ Banco Central 
do Brasil. É também um motivo de grande honra estar aqui 
para ser argüido por V. Ex~s, cumprindo, assim, preceito cons
titucional. 

Estou seguro de que minha experiência de quase trinta 
anos como funcionário d_o Banco e a vida acadêmica brasileira 
prepararam-me para tão ilustre posição. Os anos que passei 
no exterior, no trato de assuntos monetários ihternãciónais 
de interesse do Brasil., ajudaram-me também a compreender 
a importância das relações internacionaiS- para o desenvol
vimento económico_ do País. Talvez mais importante que a 
ação específica de um diretor, seja s_ua atuação como membro 
da Diretoria do Banco~ agindo em numerosas áreas de inte
resse. Os meus conhecimentos bancários específicos foram 
desenvolvidos em muitos anos de serviço, em todas_ as áreas 
do Departamento Económico do Banco_ Central, o que me 
dá tranqüilidade para o exercício da função; 

Entendo que a principãl função do Diretor de Assuntos 
Internacionais é a de contribuir na restauraçáQ da credibilidade 
internacional do País. A precondição para tanto não é somente 
o respeito perfeito aos acordos internacionais, mas, principal R 
mente, como administradores prudentes, cuidarmos de parti
cipar eín acordos que pretendamos cumprir e que tenhamos 
possibilidade razoável em fazê-los cumprir. Ganharemos nos
sa credibilidade exclusivamente com um trabalho duro, onde 
teremos que realmente lutar milímetro a milímetro. 

· Vejo a açâo da Diretória Internacional em duas áreas. 
Primdro. na redut:"'-; õas restriçõer cambiais e dos entraves 
ainda existentes c. o livre comércio iL. '!rriacional-do País. SeR 
gundo, praticand~.,l uma JX'!ftica camb.al ajustada com a polí
tica monetária, de modu a I'JU.C ".'\mb?.~ se apóiem de maneira 
conjunta, mútua, dentro de uma o:.sti:atégia única de política 
económica. 

o· manejo da ·política cambial assume importante papel 
n~sse ço_ntexto com o nível çiç câmbio, sendo e~ta~_\ecid() 
pelas livres forças do mercado com as intervenções do Banco 
Central, ocorrendo sempre que forem necessárias para-conter 
ataques especulativos contra o cruzeiro. A manutenção, por
tanto, de elevado n_ível de reservas intemadonaís assume ini
portância fundamental para a estabilidade económica do País. 

Entendo também que uma política económica que tenha 
um certo gÍ'au -de eficiência e de um bom sucesso somente 
se verifica se precedida de absoluta transparência, particu
larmente quando se trata de assuntos de ?-lta sensibilidade~ 
como tendem a ser os de natureza monetária e cambial. Mas, 
aínda, soinente com o competente esclarecimento das razões 
que motivaram políticas ecóitômícas eSpeCíficaS e das ligações 
entre políticas de curto e longo prazos como parte de uma 
estratégia globaL é que poderemos restaurar a confiança do 
público e dos mercados interno e externo no próprio destino 
do País. 

Espero tef a oportunidade de trabalhar intimamente Com 
o, Senado Federal e, particularmente., com e_sta ComísSão. 
Terei grande alegria em responder a questões do interesse 
de V. Exo.'l 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra ao Dr. Cláudio Ness. indicado para exercer o Cargo de 
Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro do 
Banco Central do BrasiL 

O SR. CLÁUDIO NESS MAUSCH- Exmo Sr. Senador 
João Rocha, DD. Presidente da Comissão de Assuntos Econó
miÇ_QS do Senado Federal, Srs. Senadores componentes desta 
ComisSão, senhoras e senhores: 

(Leitura do Relatório.) 
Originalmente, o sistema financeiro naciqnal foi conCe

bido dentro de uma visão de especialização, através da seg
mentação. A sua evolução determinou~ sobreposição de ~reas 
de atuação dentro de um mesmo conglomerado, gerandO o 
Cfiarriaâo banco _múltiplo. _ 

- O acesso a esse siStema é controlado pelo Governo, de 
quem dependem as autorizações para funcionamento. Essas 
autorizações, até recentemente conhecidas como carta paten
te,-passararil por várias fases, Sendo que a última foi aquela 
erit que se criou um autêntico mercado de transferênCia, pois 
a regrã- vigente não permitia· ao BanCo Central novas conces-
sões. ~ . . _ . _ 

Até 1988, tínhamos um sistema fechado. regulado pelas 
cartas patentes, pelo qual não era possível a expansãO. Cóm 
o fim das cartas patentes, e inspirado no art. 192 da Consti
tuição federal, consolidou-se o processo de abertura. 

Hoje, atendidos os requisitos de capitalização. de compe
tência e de idoneidade, passou_ a ser possível obter-se auto-ri
zação para funcionamento de uma Dova instituiÇão fmanceira, 
bem como para expansão de atividades ou de rede de agências, 
se já autorizãda. -

Ilustrando essa nova fase do sistema financeiro, VemOs 
que em deZembro de 1988 o total de instituições· era de 1.780. 
em dezembro de 1992, incluídos os bancos múltiplos, esse 
número passou para 2.191. É nesse universo que atua a Dire
toria de Normas e Organização, que também é responsável 
pela normalização, acompanhamento e controle do crédito 
rural, pelo sistema de consórcios, pela administração do Pro
grama de Garantia da Atividade Agropecuária- PROAGRO 
e· do Fundo de Garantia dos Depósitos e Letras Imobiliárias 
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- FGLI, atividades não típicas do Banco Central, mas que, 
uma vez sob a responsabilidade do órgão, têm que merecer 
igual atenção. 

A regulamentação do art. 192, da Constituição Federal, 
em estudo no Congresso Nacional, será inegavelmente- um 
novo marco na história do sistema finariCêiro. Trata-Se de 
questão de relevante importância, à qual o Banco Central 
continuará pronto para dar o melhor de sua colabo-ração. 

Nas atividades da Diretori:i de Normas e Organização, 
a busca da desregulamentação e desburocratização tem que 
ser uma constante, esclarecido que isso jamais Significará 
afrouxamento, mas, sim, o estabelecimento de padrões ógidos 
e objetivos de controle e funcionamento, porém mais simples 
e desburocratizados, com o fortalecimento das regras pru
denciais. - -

Sabemos que a evolução constante exige normas para 
que se impeça o aparecimento de distorções. Os recentes epi
sódios envolvendo a descoberta de contas fantasmas nada 
mais são do que um desses fatos. O Banco Central estará 
sempre atento, procurando. dentro do limite de Sua compe
tência, elaborar as regras que impeçam os desvirtuamentos. 

O sistema financeiro, hoje, está em nível elevad_o de_ orga
nização. Nada obstante, muito ainda pode ser feito na direção 
da desburocratização e da desregulamentação, direcionando 
esforços para qUe se tenha um sistema- Cã.da vez mais apto 
para fazer seu papel de intermediário no processo de desenvol
vimento económico. 

O sistema financeiro é efeito e -llã'o Causa. A realidade 
inflacionária que vive o País desvirtua o seu funcionamento, 
não permitindo uma correta avaliação de seu -desempenho, 
embora todos saibam da sua performance. 

De qualquer modo, por sua elevada capacidade para 
adaptar-se a diferentes situações, esperamos para muito breve 
uma nova ordem económica, onde poderemos comprovar sua 
real competência, funciOnando sem usufruir do agregado infla-
cionário. - -

Finalizando, agradeço a atenção de V. E~· e coloco-me 
à disposição p~ua os esclarecimentos que julgarem riecessárlos. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)-:- Concedo a pala
vra ao Dr. Sérgio h.i.dícibus, indicado para a Dír-etOria de 
FisCalização do Banco Central. 

O SR. SÉRGIO IUDÍCIBUS - Exm' Sr. Presidente 
da Comissão de Assuntos EconómicOs do Senado Federal, 
Senador João Rocha, Exm'?' Srs. Senadores, minhas senhoras, 
meus senhores: 

Antes de qualquer consideração, ·gostaria de expressar 
o meu agradecimento ãs autoridades que me deram a -oportu
nidade de estar aqui nesta importi:mte reunião, bem como 
realçar a inestimável contribuição do Dr. Nelson Carvalho, 
atual Diretor de Fiscalização do Banco Central. Sei que será 
muito difícil substituí-lo à altura, caso minha indicação venha 
a ser aprovada. . 

Acredito que o objetivo da" ação fisciúizadora do Banco 
Central é o acompanhamento do sistema financeiro nacional, 
buscando manter e incrementar sua estabilidade e a sua soli
dez, visando principalmente o resguardo dos interesses dos· 
depositantes, credores e investidores. 

Para se- atingir esse objetivri é fuõdame.n.tal-que a-físcali- · 
zação seja ativa, operante e vigilante no que se refere, primei
ro-, à preservação e cumprimento das disposições legais-e esta
tutárias; segundo, à manutenção dos preceitoS da prudência 

e da segurança; e, terceiro, à -efetiva- transparênda; para o 
Banco Central e para a sociedade, das informações sobre 
as suas operações. 

Para o exercício de tão importante missão, conta o Banco 
com Um corpo de funcionários altamente qualüicado, do qual, 
tenho certeza, terei todo o apoiO técnico necessário, caso 
ã minha indicação seja aprovada. 

Ao nível de instrumentos e modelos de fiscalização, temos 
doís pontos principais, a saber: 

Primeiro, o acompanhamento direto, in loco, das institu;
ções controladas, adotando-se todos os procedimentos de fis
calização adequados e propoitdÕ as medidas -saneadoras, Quan
do necessárias. 

Segundo, o acompanhamento indireto através da contí
nua análise das informações obtidas, das demonstrações fiõ.an
ceiras e outras enCaminhadas ao Banco Centr_al. _Essa análise, 
inclusive qUando realizada.com metodologias mais avançadas. 
permite identificai sinais de alarme no que se refere à situação 
financeií'a das entidades que demandarão, aí sim, a fiscali
zação, in lócó, e detalhada, 

O acompanhamentO inditeto diminui os custos do sistema 
de fiscalização, pennite trabalhar com maior dose de planeja
mento. É uma ótima -oportunidade para o treinarnli:nto dos 
funcionários em análises financeiras. - -

Obviamente, o aE'!rato fiscalizador do Banco ta~~ém 
tem de estar atento aos reclamos da sociedade sobre eventos 
e operações cuja natureza e conseqüências podem ter efeitos 
importalltes sobre o sistema. 

Note-se que a base, além de legal, para todo esse trabalho, 
é constituída pelas contabilidades das instituições. Assim, de-
vemos promover o contínuo aperfeiçoainehto do corpo de 
fiscalização, expondo as técnic3s mais avançadas de contabi
lidade, finanças, auditoria, sistemas de processamento eletró
nicos de dados, auditoria operacional e outras pertinentes. 

Tenho uma visão do meu futuro trabalho, caso minha 
indicação seja apl-Ovada, de que a ação fiscalizadora, de fofma 
alguma, pode abdicar de seus poderes, inclusive disciplina
dores, e, no que- couber, punitivos. O meio mais· adequado 
de manter a solidez do sistema- firianceiro é através da ação · 
da melhoria dos padrões de transparência e dos controles 
internos realizados, sempre que possível, de forma preventiva. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria muito cómodo dizer
lhes que sou apenas um técnico e exonerar-me de qualquer 
diriiensão social. Embora basicamente de técnicas vá depender 
a ação fiscalizadora, estamOs inseridos num contexto em que 
as-variáveis so_ciais-nu:nça podem ser desconsideradas. 

Sou um homem de equipe e prete.nOo - casO o meu · 
nome seja aprovado - efetuar um trabalho conjunto com 
os meus colegas de Diretoria,_ principalmente com a área de 
nonnas, sempre em consonância com as diretrizes de nosso 
Diretor-Presidente, Dr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira. 

Quem me conhece há tempos sabe que sou de fato inde
pendente. Não pertenço a grupo algum de poder. Não tenho 
prevenção contra esse ou aquele tipo de entidade ou atividade 
pública ou privada. Todos sabem também que não abro mão, 
naquilo que depender de mim, da transparência do sistema 
para a sociedade, como um todo. 

Sei que o universo a ser fiscalizado é enorme, os detalhes 
legais e processuais são inúmeros e as dificuldades acei:ituãdas. 
Estou cônscio também de que por vir de fora do sistema 
financeirO terei que absorver muito em pouco tempo. Todavia, 
trago uma certeza e uma esperança: a certeza é sobre a colabo- · 
ração do corpo altamente qualificado do Banco, de cuja asses 
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seria obteref informações fidedignas e tecnicaniente-i.riepreeri
síveis, e a esperança· é que possa -imprimir a rilinha ênfase 
principal, ou seja, a de que dentro do estrito rigor da lei 
todos são iguais perante a mesma~ -

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concluída a fase 
de exposição, franqueamos agora a -palavra aos Srs.. Senado
res, de acordo com a ordem de inscrição, cjue terãO-o prazo, 
cada um, de 10 minutos para a argüiçãõ-dos cinco indicados 
a assumir Diretorias do Banco Central do Brasil. 

SegUindo a ordem de inscrição, concedo a palavra ao 
nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Sr. Presidente, mi
nhas perguntas seriam dirigidas especificamente ao Dr. Fran
cisco Amadeu Pires Félix, indicado para a Diretoria de Política 
Monetária do Banco Central. 

Para melhorar a sistematização, gostaria que a assessoria 
passasse às suas mãos uma cóPia das perguntas que vou fazer, 
por escrito. --- -- - - ~-- -

Dr. Francisco, de tanto insistlr com os seus- três MinistroS 
da Fazenda, o Presidente Itamar Franco cons-eguiu reduzir 
a taxa real de juros de 30 para 18% ao ano.-segundo a impren
sa, "técnicos do Ministério da Fazenda suspeitam que a fuga 

--- cteilte-d.O- Banco Central. Coincidentemente, V. s~ oCupou 
na época o mesmo cargo que voltará a ocupar, se aprovado, 
na diretoria do 13anco Central. 

Gostariã ·en.fão de saber o _que significOu, na época, a 
política do feijão com arroz na área monetária e o que poderá 
significar hoje. Não é necessário lembrar a V. s~ que, nos 
últimos meses, ou no último mês mais especificamente, do 
Governo Sarney, o Pais abeirou-se da hiperinflação, com taxa 
mensal em torno de 84%, tendo a ciranda financeira atingido 
o-seu ápice._ 

Para finalizar, Dr. Francisco, gostaria ·que V. St respon
desse que medidas_devem ser tomadas pelo Congresso Nacio
nal e pelo Banco Central para impedir que os bancos estaduais 
fina-nciem os respectivos Tesouros, evitando, assim, que o 
Banco Central emita moeda para cobrir déficit dos governos 
estaduais. Em_ outras palavras, por que o Banco Central não 
aplica aos bancos estaduais a Lei n~ 45.095, que proíbe emprés

. timo dos bancos aos acionistas controladores? 
Eram essas as perguntas que gostaria de formular a V. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra ao Dr. Francisco Amadeu. 

de capitais que vem se acentuanâo ~nos últimos dois meses O SR. FRANCISCO AMADEU - Vou procurar res-
e o reaquecimento da economia são produtos diretos dos juros ponder às questões na ordem em que foram formuladas. 
baixos'', e por isso já estariam pensando em reveressã política. Com relação à primeira pergunta, sobre qual a taxa real 

Pergunto: qual é a taxa real de jUroS que ·o ~GovernO- ·ae juros que o Tesouro Nacioital paga hoje, que é uma niedida 
nacional paga hoje para colocar ou rolar os títulos da dívida económica que deve ser observada em relação a prazos mais 
pública mobiliária? longos. Quanto aos títulos de mais longo prazo, a rentabilidade 

Segunda pergunta: tem havido, realmente, fuga de capi- dos títulos públicos chegou, no último leilão, à faixa de 18% 
tais em função da redução das taxas de juros? ao ano. Então, acredito que essa seja a faixa do momento: 

Terceira:: é necessário elevar essa taxa para estancar a um peso de 18% a 20% ao ano, oscilando, dependendo das 
citada fuga ou o seu nível atual é adeq_uado aos_objetivos_ condições de curto prazo. . 
da política monetária atual? De fato~ esse nível de juros veio de um patamar de 30% 

Chamou-me a atenção o fato de V. s~ ~ a exemPlO de ao ano, até agosto do ano passado, e, de lá para cá, particu-
tantos outros ex-diretores e altos funcionáriOS do Banco Cen- larmente a partir de outubro, houve uma redução mais acen-
tral, ter atuado em cargos de direção de instituições fiilarii:eífaS tu ada. 
privadas --no caso de V .. s~. o- Banco Boavista S.A. e a Essa_ política está ligada à segunda pergunta, se tem havi-
Corretora Patente S.A. -,logo após ter sido Chefe do Depar- âo fuga de capitaiS em função da redução de taxas de juros. 
tamento de OperaçãO com Títulos e Valores Mobiliários do Não é o que Se observa. Esse nível de taxa· de juros veio 
Banco Central. de 30 para 18% ao ano, e as reservas·interilaciõnáis-contihuam 

Sou relator de um projeto de lei do Senado que visa num nível bastante seguro. 
a impedir que servidores públicos, até dez meses do afasta- Esse é um processo de aproximações sucessivas. Não se 
mento do cargo em comissão em escalões elevados do setor pode dizer que este seja o nível de juros que posSa ser map.tido 
público, assumam funções na iniciativa privada, cUjas atribui- por não" sei quanto teinpo. Ê- uma questão de acompanha-
ções compreendam o desempenho de atividades negociais ou menta e obs_ervação das diversas variáveis que- estão envol~ 
a gestão de interesses empresariais relacionados com a compe- -Vidas, como o nível de reservas internacionais e o comporta-
tência da unidade administrativa em qúechajam tido exercício ~ento da política monetária_a nível_intemo. As decisões even-
nos _últimos dois anos. Isso, em nome da moralidade, exigida tuais sobre esse _nível serão tomadas no seu momento opor-
em princípio (Jue deve nortea-r a adminiStração pública. Consta tuno, não há uma fiXação da taxa de juros re_al neste momento. 
que tal vedação vigora em países do Priineiro Mundo, que Simplesmente é uma observação que se tem no mercado de 
o Brasil costuma citar como modelo a seguir. que esse nível chegou a 18% ao ano. 

V. s~, que passou por essa experiência, pensa que, ein ·- A fuga de capitais, concluindo a segunda pergunta, não 
face da realidade brasileira, seria oportuna a aprovação desse é uma coisa que se Observe no momento. E claro que a política 
tal projeto de lei? monetária. particúlarmente numa economia como a brasileira, 

Outra pergunta: o Ministro da Fazenda, Dr. Eliseu Re- está vinculada à administração das reservas cambiais. É uma 
sende, declarou recentemente que irá praticar a polítiCa do questão de acompanhamento ao longo do tempo e~ definiÇão 
feijão com artóz.- Ora, a polítiCa do feijão com arrOz, que dos níveis adequados, a curto prazo, para a administração 
caracterizou a última fase do GovernO ·sarney, teve corno do nível de taxas de juros, vis-à-vis as expectativas cambiais. 
seu inspirador o então Ministro da Fazenda, Dr. Maílson da - A terceira peiguiif8: é necessário elevãr essa taxa para 
Nóbrega, e, como seu grande e'-'ecutor, o Dr. Paulo Ximenes~ _estancar a fuga, ou Seu nível atual é adequado? Creio que 
então Secretário-Geral do Ministério da Fazenda e hoje Presi- - acitbei respondendo junto com_ a segunda questão. 
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O SR. CARLOS PATROCíNIO- Dr. Francisco, de 
maneira geral, não estariam havendo fugas das aplicações 
para outros setores, para títulos de risco, como ouro, dólar 
etc.? 

O SR. FRANCISCO AMADEU -Precisamos dimen· 
sionar adequadamente o que significa, por exemplo, uma osci
lação do ágio do paralelo. Apenas dando um exemplo com 
relação a essa pergunta. 

Quando o ágio do paralelo passa de 12 para 13%, na 
minha opinião, não tem muita importância a nível de pessoas 
que tenham seus recursos próprios indexados ao dólar, mas 
tem importância para instituições financeiras que operam ala
vancadas; que têm uma captação em recursos externos; trans
formam esses tecursos- externos em cruzeiros; realizam opera
ções domésticas e enipréstimos, como é o caso dos bancos. 
Isso é importante para o mercado financeiro que opera alavan
cado, onde qualquer oscilação de 1% sobre uma alavancagem 
de 10, 20 ou mais vezes o património representa um impacto 
significativo sobre sua situação patrimonial. 

Dessa angústia do mercado finanCeiro surge uma certa 
superestimativa da importância das oscilações eventuais, nes
sas condições, nesses mercados especulativos. Os mercados 
especulativos operam alavancados. Não devemos ser condu
zidos, no dia-a-dia, a esses movimentos exasperados desses 
mercados, para que o Banco Central não se torne paternalista 
na condução da sua política monetária, da sua política cambial. 

Por outro lado, não devemos nos tornar - talvez seja 
uma palavra um pouco forte -- ~eféns c!~s~_as angú~tias do 
mercado financeiro, que acabam repercutindo, através da im
prensa, e, eventualmente, chegando à op1riiâo Pública e ao 
Congresso Nacional. Penso que devemos colocar, nos devidos 
termos, o que representa, afinal, essas oscilações a curto prazo. 

Nós, do Banco Central, que já acoliipanhamos isso há 
alguín tempo, estamos tranqüilos com relação a essas oscila
ções. São oscilações naturais de mercado e não há motivo 
para preocupação, ou para que se tente impedir, ou minimizar 
o risco de mercado. As oscilações fazem parte da regra de 
mercado. As instituições que, eventUalm-ente, -5ej3.ni pegas 
numa posição de prejuízo diante de uma oscilação, devem 
assumir essas perdas e a angústia decorrente dessas perdas 
e ganhos deve ser minimiiãda. Isso faz parte da regra do 
funcionamento do mercado financeiro. 

Com relação a minha passagem pelo setor priv3do devo 
dizer que, em primeiro lugar, tive uma passagem pelo setor 
privado onde pude aprender coisas novas, um novo enfoque 
com relação a minha profissão, -sempre ligciâa -ao -üabalho 
no Banco Central, mas- é preciso distinguir o que seja atmlção 
como banqueiro ou como diretor nomeado por assembléia, 
do que seja uma atuação como funcioilário de uma corretora 
ou de um banco comercial. 

Concordo inteiramente com a fixação de regras, de pra
zos, de incompatibilidade, para indicação para o Banco Cen
tral, mas creio que esse prazo de incompatibilidade é muito 
mais Tm(>ort3.nte para a Diretoria âo BancO Central na saída, 
ou deve ser mais longo na saída do que na entrada. 

Quanto a Isso", estou absolutamente tranqüilo porque dei
xeí a Díretoriã do-Banco-Central em março de-i~OO; Encon;;; 
tro-me, desde então, trabalhando no Banco Central, como 
foTo" Caso da Delegacia RegiOnal do Rio de Janeiro e, nova
mente, na área de mercado aberto ·como consultor do chefe
do departamento atual. 

A minha permanência no Banco Central se deve, basica
mente, à preocupação com esse quesito ético. Sou funcionário 
do Banco Central que ainda tem muitos anos_ a cumprir no 
Banco Central e pretendo seguir rigidamente todas essas reco
mendações que porventura sejam determinadas, com as quais 
eu concordo, a priori, em princípio. 

Com relação ao final do Governo Sarney, penso que 
devo uma resposta. 

Tive a honra de participar da diretoria do Banco Central 
naquela época. Minha indicação, como a desta vez, é estrita
mente de ordem técnica. Isso não me inibe de orgulhar-~e 
de ter participado tanto daquele Governo como deste. 

Naquele período final as expectativas se deterioraram 
rapidamente em função de dois fatos principais. O primeiro, 
e mais impOrtante, pela falta de parâmetros com relação à 
política económica que viria a ser implantada a partir da insta
lação do novo governo. A falta de orientação aos -mercados, 
de um modo geral à sociedade, levou a uma inquietação que 
precipitou a aceleração das expectativãs inflacionárias. Eu 
diria que essa foi a principal razão~- NãO houve nenhum entro
samento na minha áre.:,t com relação a essa transição de gover
no. Trabalhamos e defendemos o património financeiro -doS 
poupadores brasileiros e posso-citar o ano de 1989 como um 
ano de referência, quando a poupança financeira foi adequa
damente remunerada, sem taxas absurdamente altas, mas con
venientemente adequadas para a remuneração da poupança. 
Depois houve aquele choque que afeta até hoje a credibilidade 
da poupança financeira no Brasil. E o meu retorno a -esse 
cargo no Banco Central, eu gostaria de caracterizar como 
um compromisso meu de defender mais uma vez o poupador 
brasileiro e os seus recursos, seja de qualquer destinação. 

l:Iouve, também, no final do Governo Sarney, um ajuste 
tarifário muito acentuado. O novo governo, que tomou posse 
em marÇo de 1990~ encontf(ni as taiifas públicas perfeitamente 

- ajustadas, e esse ajuste foi _efetuado num prazo muito curto, 
de poucos meses. São basicamente e_sses dois fatores que expli
cam a aceleração da inflaçãO-no final daquele Governo. Creio 
que foi uma responsabilidade partilhada entre o Governo que 
saiu e o que entrou. Desta vez o quadro me parece inteira
mente diferente. Não creio que uma descoordenação como 
aquela possa se repetir. 

"Que medidas devem ser tomadas para impedir que o-s 
bancos estaduais financieni os teSouros estaduais?" 

É basicamente o que está proposto aqui, que é o caso 
de os bancos estaduais não poderem operar com os seus con
troladores. E é uma re~ básica, uma prática bancária básica, 
que deve ser aplicada. É claro que o Banco Central sempre 
aplicou as regras legais, as determinações legais. Se eventual
mente isso ainda ocorre é porque existe espaço legal para 
que isso seja feito. 

O SR. CARLOS PATROCíNIO- Dr. Francisco, o 
próprio Presidente do Banco Central, Dr. Paulo César Xime
nes, alegou que nos últimos anos o Banco Central injetou 
cerca de 4 bilhões de dólares para resgatar os bancos estaduais. 
Será que está faltando o cumprimento da Lei n' 4.595 pelo 
Banco Central? 

O SR. FRANCISCO AMADEU -Não. A Lei n' 4.594 
é um referencia! lega! básico, mas existem modificaÇões- que 
permitiriam esse relacionamento entre os bancos estaduais 
e os governos estaduais. 

Creio que o Dr._ Xiffieiies <}uis- i_eSsaltar, e sou da mesma 
opiriião, a-necessidade desSa sepãração entre ã administração 
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política dos governos estaduais e municipais e a administração 
financeira dos bancos estaduais. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Eminente Sena-
dor, mais perguntas? (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Obrigado, Sr. Presidente. 
Primeiramente,-eu gostaria de me dirigir a:<fDr. Cláudio 

Ness. que é indicado para a Diretoria de Coordenação das 
Normas do Setor FinanceirO. Fazendo uma observação. Sr. 
Presidente, de que de fato _é bom lembrar que em 1990 -
janeiro e fevereirO; naqueles meses que antecederam a posse 
do Governo Fernando Collor e a saída do Governo S;:t.rney 
-, havia realmente uma quebra de confiança dos agentes 
económicos e dos investidores e, sobretudo, uma expectativa 
de mercado absolutamente inaudita, inédita inclusive na histó
ria do Brasil. O Governo Fe_rnando Collor ameaçava o País 
com coisas desconhecidas, o que de fato aconteceu. Então, 
a corrida que se tornou ali visíve\ explica a taxa de 80%_. 
É bom lembrar, inclusive ao Senador Carlos Patrocínio, que 
isto é tâO verdade que O Governo Alfonsin teve que sair 
sete meses antes. Porque se o Governo Alfonsín Permanecesse 
até a posse constitucional do Governo Menen é possível que 

. as taxas de juros na_ Argentina fossem a nív"eís até eD:tá? não 
conhecidos na história da humanidade. De modo que não 
há como culpar uma equipe que operou, numa determinada 
época, em circunstâncias políticas absolutamente extraordi
nárias, fora de qualquer parâmetro conhecido. 

Recentemente, a Suécia estabeleceu níveis de taxas de 
juros elevados_ em _500%, para- se defender da política nione
tária levada avante pelo Bundesbank, na Alemanha, e contra 
aquilo que a Inglaterra e Itália estão fazendo. De modo que 
é tennômetro e febre; se existe febre, o termómetro realmente 
tem que subir; e não há quadro técnico ou político competente 
que consiga evitar isso. 

Mas considero muito importante, até diria que o ponto 
central da explanação do Dr. Cláudio Ness Mausch foi quando 
S. S• disse que o sistema financeiro- é conseqü!ricia. Essa é 
daquelas verdades invisíveis que se contrapõem às mentiras 
iluminadas. Há muítas Verdades que não conseguimos tomar 
visíveis, e há muitas mentiras que não conseguimos tirar do 
fOco da luz. Essa, infelizmente·, é uma- delas. Aliás, em nome 
dessa mentira, Hitler mobilizou uma nação inteira, culpando 
os banqueiros judeus pela miséria-, pela decadência da Alema
nha, levando ao maior morticínio conhecido até hoje. São 
muito graves essas questões. 

Mas a pergunta que eu queria fazer a V. S•, baseada 
nisso, é a-segu1Jite:-qual o grau de controle que o Banco 
Central tem sobre o nosso conjunto do sistema finanCeiro~ 
do nosso sistema bancário? É viável, é possível, com o instru
mental que o Governo .detém, possibilitar uma fiscalização 
efetiVa em cima da cobrança da taxa do IMPF, o chamado 
"imposto sobre cheque"? Esta é a pergunta. 

Com_o tenho perguntas dirigidas a outros, farei as pergun
tas na seqüência e, depois, as respostas viriam também na 
mesma seqüência, sem interrupção. 

Pergunta dirigida ao Dr. José Roberto de Almeida, indi
cado para a Diretoria de Assuntos Internacionais: 

Hoje, o Brasil está praticamente num confronto econó
mico com a Argentina, embora sejamos parceiros priVilegia
dos, embora sejamos parte de um tratado internacional impor
tantíssimo, que é o Mercosul, embora hoje haja afinidades 
políticas e económicas entre o Brasil e a Argentina corno 

nunca conseguimos estabelecer, apesar disso há um setor pro
dutivo, principalmente o setor .exportador argentino, que pro
testa violentamente contra a política cambial empreendida 
pelo Brasil. Pergunto a V. S•_: deveria o Brasil adotar uma 
política cambial semelhante, ancorada, fixa, de uma paridade 
absoluta com o dólar, ou isso, boje, não é possível, ou seja, 
as condições não estão dadas para que o Brasil venha a adotar 
esse tipo de estratégia, conforme adotou a Argentina? Basica
mente, a pergunta é se esta dolarização, nos moldes e _nos 
termos em que foi adotada na Argentina, se tornaria viável 
no Brasil? 

E para o Dr. Francisco AtDadeu Pires Félix, uma pergunta 
a respeito do equilíbrio entre política fiscal e política mone
tária. 

O senhor entende que somente a política monetária, na 
flexibilidade que ela permite, é instrumento eficiente a ser 
adotado pelo Governo no combate à inflação, à desvalorização 
da moeda, ou é preciso que um governo de bom senso estabe
leça um equilíbrio entre poh'tica -fiscal e política monetária? 
Como o Senhor vê essa harmonia ou essa possível harmoni
zação de política de ajuste fiscal e política monetária? Em 
que nível uma limita a outra? Em que nível uma depende 
da outra? 

EstamOS percebendo que há, realmente, uma redução 
da taxa de juros no Brasil, mas ela advém de fatos que estão 
ocorrendo em nível internacional. O Bra.sil çoro uma taxa 
de 18% não tem competição no mundo. Qtiaiido as tarifas, 
as taxas de juros estão fixadas em torno de 4% a 5% no 
mercado internacional, o Brasil oferece JS% .. Dessa forma, 
ele realmente não tem competição no mundo. Mas se isso 
não está provocando fuga de capitais, a pefgunta é a segUinte: 
isso _continua atraindo investiinentos como atraía no período, 
por exemplo, do Ministro Marci1io Marques Moreira, em que 
a nossa Bolsa de Valores foi realmente mais estimulada pela 
entrada de investimentos externos? Atende a esta. política, 
ou com isso reduziu-se significativamente a margem de entrada 
de capitais? Em outras palavras, há ameaças na nossa reserva 
monetária em função desta nova política ou não? 

São estas três perguntas. Sr. Presidente, dirigidas na mes
ma seqüéncia em que as fiz. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocl!a) -Para responder 
a argüição do Senador José Fogaça,- passo a pãlavra inicial
mente ao Dr. Cláudio Ness. 

O SR. CLÁUDIO .NESS MAÚSCH - Senador José 
Fogaça. muitO obrigado- pela referência sobre a frase usad'!. 
no intróito que flz. h algo em que realmente acredito e que 
talvez com o tempo tenhamos que colocar mais luz para poder
mos dimensionar o que a soCiedade cj_uer, espera e pode ter 
do sistema financeiro. --

Coin relação a controles e capacidade de fiscalização, 
a minha experiência já mostrou que o Banco Central tem 
todas as condições. Os últimos planos económicos - s6 para 
citar um exemplo -provocaram a necessidade de que o Banco 
Central se desdobrasse- na sua capacidade de tentar nonnatizar 
atos, alguns até bastante traumáticos, que mexiam em contra
tos, mexiam com toda uma tradição, toda uma estrutura já 
existente comandada pelo mercado. Então, com essas normas, 
o Banco Central adquiriu tinl cOnhecimento, uma capacidade, 
sem dúvida nenhurita, que· o colo_ca _em_ total condição de 
normatizar e controlar quaisquer determinações superiores 
ou as necessidades que ele, Banco Central, detecte para que 
o sistema financeiro cumpra Cóm a sua finalidade. 
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Coni relação especificainente- ao~--"iP-MF,- õ~ Pl-Ojeto que 
está em andamento determina que _a fiscalização do IPMF 
deve ser da Receita Federal e não do Banco Central do Brasil. 
Algumas normas com relação abane'?,_ as q_l!~_forem de compe~ 
tência do Banco Centfal ou do Conselho Monetário Nacional 
via Banco Central, seguramente serão tomadas, e posso garan
'tir que o Banco Central_ tem todas as condições para que 
sejam feitas e cumpridas. Cot:il relação _à Cai)ã:cídade de fiscali
zação, infelizmente, eu não teria condições de responder por 
se tratar de atribuição da Receita Federal. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Mas não é o Banco Central 
que regulamenta estas normas que vão, de alguma forma, 
estabelecer meios pelos quais a físcalização possa ser feita? 

O SR. CLÁUDIO NESS MAUSCH- A" normas, sim. 
A fiscalização, se for da Receita Federal, teríaMos uma norma 

,de competência do Banco Central, seja de contabilidade, seja 
de prazo de recolhimento, essas coisas todas, mas a fiscalização 
em si será da Receita Federal; pelo menos é o que sabemos 
até agora. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Mas, necessariamente, após 
a aprovação da lei complementar deverá ser baixada uma 
instrução do Banco Central, ou seja, uma terceira lei, um 
terceiro regulamento. 

O SR. CLÁUDIO NESS MAUSCH- Um regulamento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- De que modo isto seria feito? 
Há instrumentos possíveis?-Pois o que ·se diz é que nenhuma 
norma, nenhum instrumento, não há nenhum meio eficaz de 
o GovernO vír efetivamente a controlar essas operações na 
abrangência, na universalidade e na dimensão <J.ue- têrri? 

• O SR. CLÁUDIO NESS MAOSCI:i- Talvez; Senador, 
isso possa acontecer fora do sistema. Temos aí o_ caso que 
foí falado sobre endosso de cheque. Cobra ou náó cobra. 
Se o endosso não estivesse previsto, se fosse possível pensar 
que poderia haver um endosso em cada cheque, a expectativa 
de recebimento poderia reduzir substancialmente. Mas, isso 
já está previsto, já está sendo tr3.tado dentro da regulamen
tação, e este imposto será cobrado. 

Agora, enquanto tivermos inflação, enquanto tivermos 
um mercado financeiro extremamente nérvoso ou um mercado 
que trabalha sempre procurando não necessariamente se adap
tar, mas procurando formas de_ alguma maneira, ou porque 

:julga o imposto injUsto, por qualquer mOtivo, lógico que o 
trabalho do Banco Central, seja nonnatizador ou fiscalizador, 

. vai aumentar; assim como o da Receita Federal em fazer 
:com que abusos não ocorram, que aquele recurso que foi 
.descontado de um contribuinte, na verdade, o titular da conta 
corrente, venha para os cofres do Governo e tenha a desti
nação prevista. Estou realmente seguro de que o Banco cen
tral tem este arcabouço, tem condições de fazer esta nonnati
zação. Ela pode até ser complexa, como já foi complexa toda 
uma nonnatização no Plano Collor, por exemplo. Mas foi 
feito, inclusive, com dificuldade, com muito trabalho, com 
muita divergência, entre o próprio sistema e o Banco Central. 
Mas ele terminou sendo feito da maneira como foi dado o 
escopo global do que o Governo, na época, queria. Então, 
nesse aspecto, penso que temos_ condições. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Passamos a pala
vra ao Dr. José Roberto. 

O SR. JOSÉ ROBERTO -Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

Sobre a questão de âncora fixa entre -o cruZeiro e o dólar. 
ou talvez a dolarização, na medida em que Se ·adote uma 
taxa cambial fixa ou uma dolarização completa, o Governo 
estaria finalizando um~ pos~ibilidade de não se poder usar 
a política monetária. O resultado seria que toda ação de polí
tica económica do Governo, mesmo a de curto prazo, ficaria 
concentrada em uma açáo de política fisCal. A política fiScal 
não é, entretanto, suficientemente ágil para uma açáo de estat 
bilização de curto prazo; não é ágil para objetivos cOntra 
um eventual ciclo recessivo ou expanSionista de curto prazo. 

Uma dol3iização implic~ria, _ evid~n~e~ente,_ a per~ do 
Banco Central de sua função fundamental de emprestador 
de última instância. Em outras palavras, o Sistema Financeiro 
ficaria claramente ri.uma sitllilç3.o extremamente delicada. 

Em termos específicos Brasil-Argentina, parece claro que 
a taxa de câmbio brasileira, pelos numerosos estudos que 
temos feito no Banco Central, está basicamente correta. A 
desvalorização dos últimos meses indica que _a raxa de câmbio 
efeitva é nominal, é real, deduzidos os vários íridices de preços, 
índices de mão-de-obra; indica que a taxa de câmbio está 
basicamente boa. Parece claro que taxa de câmbi.o Argentina 
está realmente apreciável. Ora, não queremos, evidentemen
te, causar transtornos ao·s nossos parceiros, em uina situação 
em que o MERCOSUL está apenas começando. ~ 

O_supéravit comercial brasileiro com a Argentina aumen
tou de uma forma dramática nesse último ano; hoje é o segun
do mais alto entre todos os que o Brasil tem. 

A solução encontrada pareceu-me correta. Isto é, vamos 
aceitar certas restrições comerciais temporariamente, não me
xendo na taxa de câmbio, mediante acordos entre os dois 
Governos, entre _empresas, de mod() que esse superávit ex
traordinário brasileiro possa cair temporariamente. 

Esperamos, numa segunda etapa, que as taxas de câmbio 
se alinhem. Mas nessa etapa de um ajustamento, algumas 
restrições comerciais bem discutidas, balizadas, parece ser 
a melhor solução. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Francisco Amadeu. 

O SR. FRANCISCO AMADEU -Com relação à per
gunta do relacionamento da política fiscal com a política mone
tária no Brasil, eu acrescentaria também a política cambial. 

O arcabouço institucional brasileiro, ou seja, um sistema 
cambial de taxas adm:ínistiâd3.S ou- a política monetária está 
fundamentalmente vinculada à política da balança de paga
mento - a administração das reservas cambiais, a adminis-
tração da relação entre os juros domésticos e os juroS externos: 

Na politica fiscal, o apoio para a política monetária sC. 
toma niaior. A política monetária, num contexto de taxas 
fixas de câmbio, depende, fundamentalment~, da política fis
cal. Então, para que possamos avaliar os resultados da política 
monetária devemos nos concentrar no que se perde esperar 
da ?Oiítica monetária; a que a política morietáiía se propõe; 
o que a política monetária pode fazer num contexto de taxas 
de câmbio fixas; e com uma relação de financ~ãinento com 
o TesOuro Nacio_nal e o Banco Central não clararitente ajus
tadas. 

__ Di~a; eritão? que no conteXto. em que a poUtica ecOnôilliCfr 
no Brastl é_ adiDlt11strada, a política fiscal passa a ter o peso
do seu efeito sobre a· administração da demanda agregada 
-a distorção doméstica. A demanda agregada na economia 
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depende, fundamentalmente, do controle da política fiscal 
a curto prazo e da política monetária voltada para o equilíbrio 
da balança ·de pagamentos. . 

É claro que uma mudança - e é sobre isso que trato 
no meu discurso inicial - do regime de política monetária 
no Brasil envolve dois aspectos principais: a independência 
do Banco Central, com respeito ao Tesouro Nacional vai des
locar o enfoque do Banco Central na área de política mone
tária para O controle estrito da liquidez interna, da política 
do controle da dem_anda agregada; e, também, uma mudança 
de regime cambial, com taxas efetivamente flexíveis; onde 
a partiCipação do Banco Central não produza _efeitos sobre 
as reservas cambiais . 

. Essa é uma mudança no regime de polítiCa monetária: 
isolar a política monetária do efeito do balanço de pagamentos 
e do efeito da recepitividade de financiamento do setor públi
co. Quando esse isolamento for alcauçado, a política mone
tária ficará voltada estritamente para o controle da demanda 
agregada a curto prazo. 

Esse procedimento tem sido tão eficiente que no período 
do Ministro Marcíl.io Marques Moreira, em 1992, as reservas 
cambiais passaram de US$10 bilhões para US$20 bilhões. É 
claro que isso teve um custo, toda política tem um cu·sto e 
tem um benefício. Uma política tem qUe ser avaliada pela 
comparação de custo e benefício. Acumulamos US$20 bilhões, 
dobramos o nível de reservas cambiais em apenas um ano, 
e isso possibilitou uma nova margem de manobra na nego
ciação externa. Por outro lado, pagamos uma taxa de juros 
na relação juros domésticosfjuros externos muito altos, que 
chegaram a 40% ao ano durante vá_rios meses. Ui:na-·taXã 
de 40% ao ano, ·realmente, não é uma taxa sustentável, e 
fõi paga párã esSa acumulação de reservas cambiais. 

Essa trajetóiiã descendente citada, que ocorreu particu
larmente a partir de outubro, decorre da superação dessa 
fase de crise no que diz respeito ao níVel adequado das rese_rvas 
cambiais brasileiras. 

Eu diria que na administração do Ministro Marcfiio houve 
custos e benefícios daquela politica, e ela explicita a relação, 
a eficiência que a política monetária pode ter desde que avalie
mos para sabermos ao que ela se propGe a curto prazo, que 
é fundamentalmente a administração de reservas cambiais. 

O SR. PRESIDENTE (José Rocha) -Com a palavra 
o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr.Presidente, penso 
que o Senador Saldanha Derzi gostaria -de fazer a primeira 
que vou formular. 

Ouvi todos os expositores. V. EX's são testemunhas que 
quando aqui cheguei ainda estava sendo relatado o primeito 
parecer. 

Tenho uma pergunta para o Dr. Cláudio Ness Mauch 
sobre o IPMF. O Presidente da República encaminhou projeto 
de lei complementar regulamentando o IPMF, ou seja, o reco
lhimento do imposto arrecadado. O projeto de lei comple
mentar estabelece que os recursos deverão ser encaminhados 
para o Tesouro Nacion_al, de quarta para quinta-feira ou num 
prazo de cinco dias, corrigidos pela UFIR. 

Qual é a possibilidade de os bancos obterem rendimento 
efetivo pela aplicação daqueles recursos, resultante da dife
rença entre a taxa de aplicação no mercado e a UFIR por 
alguns dias? É essa uma taxa relevante, Significativa, ou a 
UFIR, na sua avaliação, é suficiente para ilão permitir qual
guer abuso nesse sentido? 

Seria possível pensar-se na hipótese de o Tesouro Nacio
nal ter uma conta própria em toda a rede bancária, de maneira 
que- automaticamente seriam de pronto d~positados os__recur
sos. do IPMF nessa conta?_ _Dessa ~onna, os bancos poderiam 
destiná-los de pronto à taXa de 0,25% sóbre o depósito feito 
pelo cheque, diretamente nessa conta do Tesouro em. t<?da 
rede bancária. 

Essa é uma proposta que coloco para reflexão e gostaria 
de verificar se seria viável. Imaginei que, talvez, V. s~ fosse 
entre os diretores, por ser da ftscalização e até por ter muita 
vivência--na ·área de bancos c_omo auditor, como cootroler ••• 
mas se algum dos senhores tiver alguma sugestão sobre o 
assunto gostaria de ouvir. -

Pergunta ao Dr. Francisco Amcideu Iris Felix: diversos 
economistas têm colocado propostas alternativas de estabili
zação monetária, entre eles o economista André Lara Resende 
que, em recente artigo para exame, sugeriu fosse criada uma 
moeda paralela emitida por um Currency Board, uma espécie 
de caixa de estabilização que fuilcioi1aria nos mOldes das insti
tuições emissoras de antigos regimes coloniais ingleses. Isso? 
talvez, signficasse uma variante da criação de uma moeda 
paralela dolarizada, que correria alguns riscos. 

Na sua-avaliação, seria interessante cogitarmos dessa pro
posiçao de possuirmos uma moeda paralela, uma segunda 
m,oeda legal, superior ao cruzeiro, ou isSo envolveria um risco 
sério de hiperinflação? À luz da análise de Cassei e Keynes 
foram apostas algumas objeÇões a essa proposição. Seria o 
caso de tentarmos um outro caminho inovador para resolver
mos o problema dramático de estabilização há muito não resol
vido? Seria o casO de se pensar numa instituição que viesse 
emitir uma outra espécie de moeda? Seria o caso de o Banco 
Central realizar uma espécie de licitação para que uma institui
ção financeira viesse criar umà riloeda nOva no Brasil? 

Coloco a questão porque são idéias que estão sendo discu
tidas por alguns dos mais importantes ecónOinistas brasileiros 
e pbr esse motivo gostaria de ouvir a Opinião de V. S• 

Sobre a política monetária, V. S• mencionOu que foi esta
belecido um piso de aproximadamente 18% de juros reais, 
ou melhor, citou que é o nível presente para a taxa de juros 
interna. Obviamente esse nível ainda-é alto para a recuperação 
da atividade económica, ·se se quiser efetivamente acelerar 
o crescimento. Também é alta no sentido de comprometer 
uma parte significãtiVa dos recursos orçamentários para o pa
gamento do serviço da dívida interna. Enquanto alta, ela ainda 
contribui para o fluxo de capitais do exterior para o Brasil, 
mas qUal deve ser a opção do Governo: retomada_ 9e cresci
mento para valer ou o equilíbrio externo?- Qual é o ponto 
ótimo· na sua opinião? 

Deveria- o Governo ter conio -óOjetivO, principalmente 
no que diz respeito à política inonetária,, olhar para o-agtega~o 
monetário tendo como-conseqüência o ajustaMento da-s taxas 
de juros, ou deve ter como objetivo definir a taxa de juros, 
daí tendo como conseqüência o ajustamento do agregado mo
netário? Qual é a sua primeira opÇão? 

Pergunta para o Dr. José Roberto Novaes Almeida sobre 
dívida externa. A anunciada redução da dívida externa, no 
receilte acordo com os bancos credores, depende ))asic;amente 
da opção destes pelos bónus de desconto que asseguram uma 
redução de 35% do principal. Ocorre que os bancos credores, 
conforme relatado pelo Dr. Pedro Malan à imprensa, na sema
na passada, escolheram apenas 18,35% ein bônus de desconto 
o que implica uma redução ínfima do principal da ordem 

"de 6,42%. Por outro lado, os bancos optaram majoritaria-
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mente pelos bônus ao par, que atingiram um IlíVel de 9pção 
de 63%. Estes títulos trazem o inconveniente da garantia do 
principal e dos juros, sem a contrapartida da reduçãtJ da dívi
da, dado que a taxa de juros prevista e fixa no -nível atual 
da libor, de 4,5% ã:O ano: Aliida mais, o bónus ao par exigiria 
o comprometimento~ de parte significativa das reservas com 
a respectiva garantia que o título exige. 

Diante dessas dificuldades, qual a posição da área externa 
do Banco- Central frente a essa opção prejUdicial ao Brasil 
realizada pelos bancos devedores? 

Finalmente, gostaria de perguntar ao Dr. Cados Eduardo 
Tavares de Andrade, da área administrativa - serido S. S• 
funciO:õário de carreira do Banco Central Andrade, da área 
administrativa- serido S. s~ funcionáriO-de carreira do Banco 
Centrãl certamente tem vivência rieste assunto -, qual será 
sua atitUde no que .diz respeito à revísãó do atual Plano de 
cargos e Salários vigente nó Banco Cerit"rai'T Eril que me·aícfa
é sua intenção realizar uma ampla negociação com as entidades 
sindicais representativas? S. -s~ poderia dar sua opinião sobre 
um problema pendente que existe no Banco Centrai relativa
mente à ascensão funciorial para os Auxiliares de Serviços 
GeraiS? Poderia o Banco Central seguir- o exemplo do Bãnco 
do Brasil, uma vez que seus funcionários são celetistas e bancá
rios~ e com base na Lei n~ 4.595 fazer uma seleção para acesso 
à carreira técnica? Haveria algum impedimento de ordem 
constitucional ou poder-ser-ia fazer uma adaptação neste caso? 

Caso S. S• tenha conhecimento, pediria que desse uma 
informação sobre um inquérito que se tornou ímpórtante-·na 
área admin1sttátiva do Banco Cértttal. No ano passado, quan
do da CP! do Caso PC Farias, o Sindicato dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos Bancários de Pernambuco encaminhou 
infoiniações impo-rt3rite-s -para a CPI que foram sigriificativas 
para o desvendar de todo a problemática. Entretanto, a Dire
toria Regional de Recife acabou punindo uma das diretoras 
do Sindicato, funcioi:J.ária· do Banco Central,por um processo 
que, segundo a avaliação do Sindicato dos Bancários, teria 
uma motivação inadequada. Pergunto: Já foi conCluído esse 
inquéfito OOm o arquivamento do assunto? 

Também gostaria de ouvir a opinião do Diretor de Fiscali
zação, Dr. Sérgio ludícibus, porque avalio que S. S' poderia 
complementar a pergunta sobre o IPMF dada a sua experiência 
relacionada à área. -

São essas as indagações, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em resposta às 
argüições do Senador Eduardo Suplicy, passamos a palavra 
ao Dr. Cláudio Ness. 

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH- Senador Eduardo 
Suplicy, as duas questões que V. Ex' me formulou têm uma 
estreita vinculação. 

Em pririlefró lugar, dentro da regulamentação de que 
se tem conhecimento, os bancos teriam o prazo de cinco dias 
para fazerem o recolhimento ao Tesouro Nacional, rendendo 
para o Tesouro, a partir da data dt:> débito da conta do contri
buinte, a variação da UFIR. 

V. EX' pergunta se a variação da UFIR, em relação à 
taxa de juros praticada, seria um ganho adequado e suficiente 
para os bancos pelos serviços prestados. 

Eu puxaria um pouquinho mais, porque creio que o siste
ma financeiro é também um prestador de serviços. E já viv~
mos muito tempo trabalhando em cima do chamado Ooating, 
onde os ganhos e as perdas recíprocas ficam. todos mascarados 
por uma situação iofl3:cionária. Quando os bancos passam 

a ser prestadores de serviços, fazendo determinado serviço 
para o Governo ou para uma entidade privada qualquer, no 
meu ponto de vista deve ser fiXàda Uma tarifa clara. Assim, 
a remuneração do banco não ficará pOr- conta de uma expec_
tativ3 inflacionária, até porque, de expectativa em expectativa, 
vamos exacerbando todo o mercado. 

Fazendo uma conta mais ou menos simples- já falou-se 
aqui em taxa de juros real de 18% -, podemos observar 
o custo varia de banco para banco·. Alguns bancos, com esse 
prazo, cobrem perfeitamente seus custos; outros seguramente 
não o fazem. Depende um pouco da estrutura de custos de 
cada um. 

Esse assunto relaciona-se um pouco com a segunda per
gunta: se seria viável o Governo abrir conta em todos os 
bancos para fazer uma melhor administração desses recursos, 
sem ter de esperar esses cinco dias. 

Ao que sabemos, o Governo já- teve conta em vários 
bancos, até que há alguns anos a Secretaria do Tesouro Nacio
nal criou uma conta única. O intuito ·era melhor adminístrár 
-os -recursos financeiros, uma vez que acontecia de haver di
nheiro sobrando num banco e o GoYerno estar venderido 
títulos no mercado para financiar· o- seu defícit através de 
outros. Então, a união.desses recursos todos significou para 
o Governo uma melhor administração ou pelo menos trouxe 
condições ao Governo de melhor admnistnrr seu fluxo finan
ceiro. 

A grosso modo, temos aqui, com os cinco dias pela varia
çãO da UFIR, quase que a mesma coisa, no momento em 
que a moeda fica indexada. Os recursos só não passaram 
financeifamente~ do ponto de vista prático; para:-'0 Governo, 
mas já estão rendendo. Significa a -diferença juStamente âa 
taxa real de juros. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Quer dizer que há 
remuneração? 

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH- Sim, pela variação 
do IPMF, sem a taxa de juros. _ 
-- --o que acho· difícil, Senador Eduardo Suplicy, é saber 
como o Goveno controlaria as disponibilidades existentes em 
todas essas contas para que não ficassem. resfduos, por peqUe
nos que fossem, em cada banco, e que nã·-soma terminassem 
por ser um valor maior, tomando inexeqüível a própria busca 
de recursos que o _Governo faz normalmente. 

Eram essas as duas colocações que eu faria. Dentro dessa 
mesma questão, V. Ex' também solicitou a palavra do Pro
fessor Sérgio Iudfcibus. 

Do ponto de vista do que_ vimos aqui, não vejo dificul
dades em se criarem as contas; a dificuldade maior será, sem 
dúvida nenhuma, o Çioverno controlar essa disponibilidade. 
Não_ vejo dificuldade por parte do sistema financeiro para 
se fazer isso. Creio que o Governo é que teria maior difi
culdade. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço pela res
posta. 

O SR. PRESJDENTE (João Rocha)- Passamos a pala
vra ao D,r. Francisco Amadeu. 

O SR. FRANCISCO AMADEU- Na reunião das Na
ções Unidas onde foi criado o Fundo Monetário Internacional, 
logo após a Segunda Guerra Mundial, a proposta do econo
mista Cassei Keynes não foi a vencedora. A proposta da cria
ção ·da moeda bancar foi apresentada, mas não foi aceita. 
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Na minha opiniâO, a razão básica é a que~tão da senhoria~ 
gem. É claro que o país emissor da moeda tem o poder de 
sua emissão. Os Estados Unidos detêm o poder sobre todas 
as pessoas no mundo que carregam sua moeda como uma 
reserva de valor._A disputa por esse ganho levou à vitória 
da proposta que foi eStabelecida. __ __-_ _ _ _ _ __ 

A proposta Cassei/Keynes, a criação de uma moeda dife
rente do dólar, envolveria a discussão da_fonna de distribuir 
os ganhos de senhoriagem dessa emissão; que proporção des
ses ganhos seriam alocados para os países desenvolvidQS, para 
os menos desenvolvidos. 

Essa proposta, na época, nãO foi bem-sucedida. Qs. dir~i
tos especiais de saque foram criados mais tarde e também 
não conseguiram um bom desenvolvimento, devido essa razão 
básica. - -

A proposta que foi colocada pelo eOOnoffiisiã Andrei.ira 
Resende, penso que não tem muito a ver Com a prcip()sta 
Cassei/Keynes. Vou voltar ao ponto da _criação da currency 
board. 

Os bancos centrais foram criados ã -partir do século XVII, 
junto com o_ próprio desenvolvimento do sistema bancário, 
fundamentalmente para viabilizar o financiamento dos tesou~ 
ros nacionais. N_ª época, gUerras e, de lá para: cá, finanCia-::. 
menta aos governos. 

Naquele tempo, era o padrão~ouro; não havia autonomia 
na gestão da política de curto prazo, na tentativa do governo 
de administrar o _ciClo económico. O padrão-ouro impunha 
ajustes automáticos, ao longo do tempo, em termos de produ
ção e emprego, dada a necessidade dos ajustes via balanço 
de pagamentos. . - . . . 

A partir do século XX, a intensificação da ação dos bancos 
centrais, na gestão do ciclo econômico, levou ao fim do pa
drão-ouro. 

Os governos nacionaiS; ao longa· de séculos, anteriores 
ao século XX, eu diria que exorbitaram no pbdef-de sCiibodã
gem, o que levou ao abandono daquele sistema de ajuste 
económico de curto prazo. _ _____ -- ~ ~ -

Os bancos centrais, então, além de financiarem o Tesou
ro, passaram a ter o papel de administrar a economia de 
curto prazo: controle da inflação, produção, emprego, balanço 
de pagamentos. - _ - . 

A criação da corrency board é uma opção extremada, 
onde o país abandona o direito de soberarii3., de exercer uma 
política de curto prazo. É uma tentativa de volta ao regime 
do padrão-ouro, na medida em que tira do país o poder de 
tomar decisões a curto prazo sobre a tendência do ciclo econó
mico~ tentativa de interferir na evolução do ciclo econômioo. 

A currency board é basicamente uma agência que troca 
a moeda americana - como é o _ caS_O do ~-Panamá - · por 
uma moeda nacional, numa razão· um_por· um, por motiVos· 
ligados estritamente ao- rrieío circulante, para moeda fracio
nária, tranSformar uma Iióla ae cem dólares em dez notas 
da moeda nacionaL Esta é a propoSta da Currency board: 
a extinção do Banco_ Ce_ntral, visto no sentído de agent~ de 
financiamento ou de apóiO -ã CólOCáÇão de: títulos públicos 
e de agente administrador do ciclo económico a curtO piazo. 

Creio que não estamos nesse pontO de- descontrole que 
justifique a perda total de credibilidade sobre o governo na 
sua capacidade de administrar o ciclo económico. A proposta· 
que apresento ·cte um Banco Central independente é anterior 
à da corrency board. Ela mentém a autonOmia do Banco 
Central na gestão do ciclo económicO~ -na busca de metas· 

de curto prazo para a inflação, a produção/emprego e o equilí
brio do balanço de pagamentos. 

Penso_ que não estamos no grau de descontrole que justifi
caria a extinção do Banco Central e a sujeição da economia 
doméstica às oscilações _da economia inteqtacional. Agora 
~~s;mo_, foi citada a questão da taxa de juros na Suécia, típica 
da conseqüência de adoção de uma proposta como esta: a 
vincul3:ção ~treita ~~s moedas ao marco alemão e as divergên
cias de política monétária entre os diversos países Itivou a 
esse conflito de_ taxa de câmbio, que tent$ ser superados 
por uma guerra de taxa de juros. 

Quanto a essa qiie&tão da curency board, não sou favorá
Vt?l~. ~ou fa\o'q!ávelà proposta de um Banco Central_ i_ndepen
dep.t~, é o que propus na minha exposição. a mudança do 
regime cambiãl para o sistema flexíVel e a independência do 
IfaDCo Central na separação com o -Tesouro Nacional, e daí 
a concessão ao Banco Central de instrumentos para sua ação, 
para os objetivos de curto prazo no que diz respeito ao controle 
da htflação e ao crescimento económico. . . , . . _ __ . _ 

Com relação à pergunta se 18% é alto, a questão toda 
é a variação na margem. Se viemos de 40 parã. 30 ou 18%, 
entendo que o efeito sobre a produção/emprego é muito signi
ficativa. 

~e V. EX":__ me p_erguntasse se é alto ou baixo, eu diria 
que é baixo, porque yeio de Um nível de_ 30%, e, na margem, 
tem um efeito-significativo sób--re a-prodUção/emprego. Penso
que, por razões de segurança, é um nível que precisa ser 
testado por um longo período de novas decisdes a respeito. 

A contribuiÇão para o afluxo de capitais é uma questão 
que jã discuti antes. Quando o País passou de dez para vinte 
bilhões de dólares de reserva, pagou uma taxa de juros alta 
por isso. Na medida em que as reservas já estão acumuladas, 
esse nível de 18% é uma ma~;gem ·de Segurança, porque o 
spread que o Brasil paga no merCado fmanceiro inteinácional 
ainda é alto. Apesar de as taxas de juros internacionãiS terem 
chegado a níveis muitO baixos, o diferencial de risco que os 
agentes, fundamentalmente do Sistema Brasileiro, captam no 
Mercado Financeiro Internacional ainda é um prêmio elevado. 

Na medida em que esse prêmio continue a cair, corilo 
vem acontecendo, é natural que se viabilize um ajuste adicio
nal. Mas para isso, mais uma vez, é preciso tempo;e ·preciso 
uma avaliação segura e çuidadosa desse processo; que é um 
processo dinâmico e de· avaliação contínua com relação a se 
é adequada ou não, o ponto ótimo da relação dos juros domés
ticos intemaciOriais. Eu diria que essa é uma-decisão ao logo 
do tempo. 

A última pergunta sobre a discussão de agregados versus 
taxa de_ juros é Uma questão antérior. No Brasil, com taxa 
de--Câmbio fixa e BariCo Ceiltfal não indef)eildente, a opção 
de agregadc;> :inonetário não é tecnicamente viável, pelo efeito 
do balanço de pagamentos~ É natural _que o B_anoo. Central 
volte-se para a administração das taxas de. juros, em termos 
de remuneração que é dada à poupança doméstica e à atração 
de capitaiS estrangeiros. 

Como miiJ.ha primeira opção, sou pelos agregados mane~ 
tários, mas penso que é preciso mtidar o arcapouço institu
cional, den~o do qual opera o Banco Central, ;para que isso 
se torne tecnicãmente fãctíVel. - - · 

O SR. PRESIDENTE (João.Rocha)- Satisfeiió, Sena
dor? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - No final, farei uma 
breve consideração. 



Abril de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NÀCÍON'AL (Seção II) óuinta:retra Is -3241 · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a j:>alavra 
o Dr. José Roberto. 

O SR. JOSÉ ROBERTO - Antes de ir para a minha 
parte propriamente dita, tenho uma pequena questão sobre 
abertura de contas do Tesouro no sistema bancário, só para 
complementar a pergunta sobre esse assunto. - --

Até a Lei n~ 4.595, era permitido ao Tesouro ter contas 
no sistema bancário privado, e isso ocorria de forma regular. 
Somente depois da lei é que se tomou bastante cl~ra essa 
concentração das contas bancárias no Banco do Brasil. E eu, 
por acaso, trabalhei, naquela época, quando_ se fez a passag~m 
paulatina dessas contas do Tesouro para o _Ba~c'? do Brast_~· 

O que vimos foi ulna multíplicidade incríy~! ~e órgãos 
públicos, pequenas agências, pequenas institui~es, tendo CO,?~ 
tas bancárias de pequenos valores, que, mu1tas vezes, nao 
eram utilizadas ... _Era um problema de grande descont!ole. 
E, durante a década toda, o Banco Central foi, paulatina
mente eliminando essas contas e concentrando-as no Banco 
do Br~sil. Penso que, do ponto de vista de controle monetário 
do Tesouro, foi muito lnais eficiente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Apenas para um escla
recimento breve. 

O SR. JOSÉ ROBERTO'- Pois nãó. ·-

O SR. EDUARDO SUPLICY-Portanto, quando, após 
cinco dias, se recolher o-valor devido pelo JPMF com o ajuste 
da UFIR, será recolhido ao Tesouro nessa conta do Banco 
do Brasil? É essa idéia? 

O SR. JOSÉ ROBERTO - É essa idéíá. 
Quanto à questão propriamente dita da posição -da área 

externa em relação à dívida externa -só para recordar alguns 
pontos sobre essa questão - durante o período dessa nego
ciação da dívida externa, o Brasil tornou bem claro co~o 
era importante para o Governo brasileiro a questão dess~s 
colaterais, como estávamos nos esforçando para consegmr 
um volume de garantias razoáveis. E tornamos muito 'claro 
também que o custo desses colaterais era d_e s~~a importância 
para nós, para o GoVerno brasileiro, para o Senado e para 
toda a sociedade brasileira. 

Em verdade, o desconto, evidentemente, está ligado ao 
custo desse colateral. Se tivermos um custo muito alto de 
um, evidentemente que teremos que dar uma compen~ção 
neste outro. 

Está previsto no último acordo do programa de financiã
mento a possibilidade de o Brasil retirar a proposta feita, 
se houver - como está havendo ___, um forte desequihbrio 
entre -as várias opções. Isso não quer dizer que irá refuá-la, 
apenas· que o acordo nos dá essa flexibilidade_. 

Quãnto à posição específica, no momentO está havendo 
uma negociação; portanto talvez seja conveniente- não adian
tarmos posições de uma negociação que está em curso. 

Muito obrigado, Senador. · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra ao Dr. Carlos Eduãrdo. 

O. SR. CARLOS EDUARDO - Obrigado-, ·senador. 
Tentarei responder às perguntas pela ordem. _ 

A primeira pergunta refere-se à reviSãO do PCS - Plano· 
de Cargos e Salários do Banco Central. 

V. Ex• quer saber se haverá negociaÇão coril os sindicatos. 

Como sou funcionário da Casã há 29 anos, meus colegas 
já nie conhecem suficieritemente bem para saber que sou efeti~ 
vamente um homem de negociar, conversar, sentar à mesa, 
trocar idéias. A negociação com os sindicatos consta do acordo 
assinado pelo Banco com o Sindicato dos Bancários e com 
a CONTEC. OU seja, mais do que--um-desejo do Diretor 
de Administração, ela é uma decisão __ do órgão e do sindicato. 

Portanto, essa negociação acontecerá, evidentemente, 
com os síndicatos correspondentes. Naturalmente, nessa oca
sião, discutiremos o que se quer e o que se pode fazer. 

A segunda pergunta relaciona-se aos auxiliares de ~~_!y_i_:_ 
ços gerais. Basicamente são contínuoS e vigilantes_ do quaqro 
do banco_ que intentam passar para o quadro de técnicos do 
Banco Central. 

Eu disse no meu discurso inicial algo e~ que, 3:credito __ 
firniemente. A sociedade é o Chefe maior do Banco Central 
e que as ações do Banco Central só são legítimas na medida 
em que elas atendem os anseios dessa sociedade. Não _creio 
que a sociedade brasileira gostaria de ver, dentro do _Banco 

- Central- um órgão que tem pautado sua atuação por critérios 
extremamente éticos de comportamento - coD.tínuos e vigi
lantes transformados em técnicos do Banco Central, cujos 
níveis salariais são- bem mais elevados, por um processo que 
Dão fosSe o absolutamente democrático, aquele previsto na 
legislação, ou seja, o do concurso público. A porta do concurso 
público está aberta para todos, e não consid~~o legí~m_(:)_S~b
trair-se da sociedade o direito de pãrticipar desse prOcesso. 

Cõm certeza, temos colegas contínuos e vigilantes que 
. estão absolutamente prepaiados para galgar os postos da car
reira técnica do banco. Esses passarão no con-curSo; aqueles 
que não estiverem preparados não passarão. -- - -

Entendo que é um procedimento ético -do banco abrir 
para eles a porta que estará aberta para toda a sociedade 
brasileira. O Banco Central faz parte dessa sociedade e não 
pode privilegiar um segmento dos seus funcionários erit detri
mento de toda a sociedade. 

_ Com relação ao processo da colega Sônia Banho, a ele 
ain.da não tive acesso. Mas o que sei que _a colega, nesse 
processo _de fornecer informações -à CPI, teria feito algum~s 
afirmaÇões com relação a seus chefes. Esses chefes, então, 
representaram contra ela junto à administração do Banco Cen
tral. E as normas do Banco são_ muito claras a respeito: dentro 
daquele processo ético de procedimento, uma representação 
contra um funcionário é examinada por uma comissão de 
inquérito. Foi cOnstituída uma comissão de inquérito, que 
apresentou as suas considerações finais. O processo encon
tra-se -na diretoria do Banco para ser examinado. 

Estamos chegando agora ao fim de um processo compli
cado, porque o BaÍJ.co Central teve a sua diretoria desfalcada. 
Estamos sem Diretor de Administração há quatro meses, um 
dir_e_tor de uma outra área respondeu pela Diretoria de Admi
nistração, acumuiando as duas· funções. Por isso, o proCesso 
ainda não foi e:X.3miriado._ Obviamente será examinado, se 
eu vier a assumir a diretoria. -- - -- --

Agora, só para tranqüilizar·o Senador, quero lembrar· 
que, no procesSo de eventual punição dentro do Banco Cen
tral, é dado amplo direito ·de defesa. Quer dii:er. ninguém 
no Banco Centra] t~l!l o poder de punir ninug"ém. Iristaurar-se 
o proceSso, há uma comissão de colegas que examinam e 
apresentam as suas considerações finais._ É esse o p~ocesso 
que será examinado, e confesso a- V. Er que realmente não 
sei que acusações foram feitas contra a funcionária, que alega
~s ela apresentou em sua defesa. 
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Examinarei isso. _ --. ··-- . 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra 

o nobre Senador Eduardo SuplicY. -

O SR. EDUARDO SUPLlCY -Sr. Presidente, apenas 
gostaria de mostrar-me de acedo com a idéi~ d3.~ n~cessidade 
de concurso público, no que se refere à prinieiià queStãO . ." 

Quero saber, Dr. Carlos Eduardo, se quando há concurso 
público, leva-se em consideração, na contagerit de pontos, 
o fato de a pessoa já ter trabalhado no banco por 5, 10, 
15 anos. Gostaria de saber se tem havi_do cqnsid~rações dessa 
natureza. 

V. S• poderia dar-me sua opinião sobre -a quesdtão da 
terceirização, que tem sido um problema para a administrãção 
pública e também para o Banco Central, às vezes com diver
gências muito grande de direitos e remuneração, inclusive 
no que diz respeito a certos benefíCios. · - · 

Qual é a visão de V. s~ em relação a es~a.questão? _ 
No tocante à contratação de analistas de sistema oriundOs 

da Febraban, pelo Departamento de Informática do Bacen 
não haveria algum conflito entre os objetivos da Febrabar. 
e os do Banco Cehtral? . 

O SR PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra 
o Dr. Carlos Eduardo. 

O SR. CARLOS EDU ARDO - Com relação à terceiri · 
zação, Senador, pessoalmente enfrentei o problema como 
Chefe do Departamento do MeiO Circulante, departamento 
esse que é sui geoeris dentro das atribuições do Banco Central. 
porque possui as atribuições clássicas do Ba.o_co Central, .com 
escritórios, pessoas trabalhando em processos; possui ainda 
uma frota de caminhões, de caminhonetes, motoristas, vigilan
tes etc. E há determinações expresas do TCU nQ tocante 
à mão-de-obra que dev~m ser respeitadas pelo Banco Central. 

No caso, por exemplo, de um eventual concurso para 
vigilante para o quadro do Banco Central, estaríamos criando 
um problema a médio prazo. Por quê? Porque o vigilante 
tem que ser uma pessoa de porte físico cói1side.ráYel para 
poder dar segurança a um bem, a uma pessoa. Esses vigilantes, 
se concursados do Banco Central, se _eteni.izariãncno-qUadro 
e se aposentariam com 30 anos de serviço. 'Então, teríamos, 
a médio prazo, um grupo· de pessoas fisiCamente -desquali
ficadas para exercer as fu.nções que lhes foram atnOuídas. 

A terceirização, então, resolve este problema e atende 
a uma recomendação do _TCU, no sentido de que não se 
eternize nos quadros a locação de mão-de~obra. Então,. o 
Banco Central está trabalhando no sentido de terceiri2;ar por 
postos, contratar o serviço, como no caSQ··doS vigilantes ·e 
outros. 

No que concerne aos an.a.Jista.s da Feb.rª.Pan.1 há.ll.!lla pres
tação de serviço ao Banco Central, pois o Departamento de 
Informática é abSolutamente assoberbado de trabalho e, com 
a criação do IPMF, esse trabalho aumentará ainda mais. 

Podemos dizer que toda atribuição nova. assumida pelo 
Banco Central implica necessatianiente um trabalho adicional 
para o Departamento de Informática, que tem-quadros limita
dos e dispõe de tempo suficiente para a fonna.ção de novos. 

Para que V. Exa tenha uma idéia, a Febraban vem, reitera
damente, pedindo de volta os seus técniGQS e, nós, reiterada~ 
mente, pedimos que eles fiquem, pela utilidade dos serviços 
que prestam. · 

Agora. até onde sei, essa contratação é _gracio!ia. não 
tem custo para o Banco Central. Quer dizef, é uma retribuição 
de serviços que a Febraban faZ ao Banco Central, que, consi~ 
dera, tem sido extremamente útil à sociedade, porque tem 
pennitido agilidade e rapidez na implementação de sistemas 
de informática eX.trerilamente necessários e que, de outra for~ 
ma, estariam ainda em processo de elaboração. 

Espero ter respondido às perguntas, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Cvncedo_a pala
vra ao Dr. Sérgio Iudícibus. 

O SR. SÉRGIO IUDÍCIBUS- Nobre Senador Suplicy, 
só compleme"n.tando as obserVilção -do Dlrc!fOr de NOrmas, 
no que se refere à abertura de contas do Tesouro em cada 
estabelecimento bancário, [actualmente não haveria maiores 

. problemas. Se o sistema bancário teve a criatiVidade de abril 
contas fantasmas, com muito maior mén1õ, poderia abrir essas 
contas para o Tesouro. Mas o grande problema é o custo 
desse controle. 

Na minha visão de contador e de auditor, sempre estou 
acostumado a verificar o custo/benefício dos controles exage~ 
rados, e não podemos ter um custo maior que o benefício 
que eventualmente esse controle possa assegurar. 

Parece-me que seria muito melhor que o próprio sistema 
ban.cário, como um todo, prestasse esse serviço. Sou plena~ 
mente favorável à opinião do Sr. Cláudio Nesse Mauch, no 
seguinte aspecto: não gosto que os bancos_ganhem. muito di
nheiro na diferença de taxas, pela permanência em dias; é 
muito melhor que isso se dê através de serviços, de uma. ta,xa 
de serviço realista. 

Caso contrário; eStaremos convalidando a hipótese de 
que os bancos ganham mais com a ·inflação, só ganham pela 
inflação. É muito mais importante estabelecer taxas reais de 

. remuneração de serviços. 
Quanto ao IPMF, pelo que tenho ouvido até agora, a 

Receita Federal será encarregada de fiscalizar as operações. 
EntretantO, se o Banco Central for chamado a ajudar, mesmo 
de forma auxiliar, essa operação, tenho certeza de que o corpo 
de técnicos de fiscalização estará plenamente habilitado para 
isso. É claro que a fiscalização do IPMF vai exigir a individua
lização das operações, dos pagamentos e rece.bimentos. As~ 
sim, teremos oportunidade de verificar de onde vem o dinheiro 
e para onde vai. É mais um elemento que vai nos ajudar 
a fazer um controle maior da licitude das contas e das opera
ções, embora entremos no problema do sigilo bancário, muito 
complexo. Mas a minha opinião é quem faz operações legíti~ 
mas nada tem a temer. 

De qualquer forma, por enquanto o Banco Central. u;j.o 
foi chamado, que eu saiba, para o controle d.o IPMF na área 
da fiscalização. Mas se vier a ser, tenho certeza de .que estare
mos prontos para atender ã.oS reclamos da sociedade .. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Mário Covas. · -

Então ocorre que a Febraban cedeu alguns analistas para O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, para tfanqüi~ 
ajudar o Banco CentrªlJ:Iaimplementação recente de determi- lizar o Senador Rachid Saldanha Derzi, a cuja interVenção 
nados sistemas, especificamente o sistema de co"f1tróle de meio não estive presente, vou me referir somente àquilo a -que 
circulante, elaborado com o auxílio desses_ técnicos. _ _ aAiSistj. 
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Não sei nem se entendi corretamente, de forma que vou, 
em primeiro lugar, perguntar sobre a inteligência do assunto. 

O Díretor de Normas do Banco Certtral,_ao_re~ponder 
a pergunta anterior, fez refCrência ao fato de que, na sua 
opinião, a cobrança d<?IPfv!F pelos bancos deveria ser tarifada. 
Entendi corretamente? 

exagetadamente e muito malfeito ou está sendo feito satisfatoR 
riamente por um preço·com o qual concordo. 

O SR. MÁRIO COVAS - E há algum serviço hoje 
que não está sendo cobrado? Se não há nenhum serviço, é 
evidente que há referência- ao IPMF, que é uma coisa nova, 
não é? 

O SR. CLÁUDIO NESSE MAUCH- Nobre Senador, 0 SR. SÉRGIO IUDÍCIBUS- Há muitos serviços que 
acho que toda prestação de serviços deve ser tarifada, para 05 bancos não cobram. Por exemplo, quando são obrigados 
que possa haver transparência na relação entre o sistema finan~ a entregar um talão de .cheques gratuitam'ente por mês. O 
ceiro, o sistema bancáiiO e o Governo, e entre o sistema segundo talão é facultado cobrar. Há bancos que o cobram, 
financeiro e a sociedade em geral. Acobertar o ganho ou outros não, depende da movimentação do cliente. Então, é 
a remuneração do banco _embaixo do floating, embaixo da de uma relação que muitas vezes sai uma isenação ·ou não. 
inflação, leva~nos seguidamente a alguns descam'inhos. A tari~ Mas, na relação com 0 Governo, acho que se ftcarmos sempre 
fação dá condições de se criar transparência, de se exigir o trabalhando embaixo de um floating, embaixo da inflação 
trabalho por se estar pagando claramente por ele, e não por é uma relação que não é transparente, clara. 
fazer ele parte de um escopo inflacionário. -

O SR. MÁRIO COVAS - Estou perguntando porque, 
O SR. MÁRIO COVAS- Quando o Dr· Sérgio Iudíci~ autor dia, fui convidado a comparecer a uma reuniâo no Minis~ 

bus falou da tarifação, também se referiu ao IPMF? tério da Fazenda em que se discutia uma versão prelirniria-r 
O SÉRGIO IUDÍCIBUS- Posso responder, Sr. Presi- do pro)eto do IPMF. Lá, tanto o Presidente do Banco Central 

dente? que estava administrando a área nessa época, aguardando 
0 SR. PRESIDENTE (João França) _ Tem v. s• a substituição, como Delegado da Receita Federal afiançaram 

que não se cobrará esse serviço ... o .. ueifa ve-r Se havia maioria palavra para esclarecer. dentro do Banco Central para mudar essa posição. 
O SR. SÉRGIO IUDÍCIBUS- Referi-me à necessidade É esta a razão da pergunta. 

de que seja estabelecido um sistema de trabalho nos bancos 
de forma que eles possam receber por serviço prestado; de O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Essa pergunta 
maneira geral, como sistemática -geral, não especificamente V. Ex~ está fazendo para quem, Senador? 
relacionado ao IPMF. O SR. MÁRIO COVAS -Simplesmente só.houve refe-

0 SR. MÁRIO COVAS.:._ Poderia eu conhecer a posição ré:ilCia ae duas figuras do Banco Central a respeito do assunto. 
específica de V. S• a respeito do IPMF? Quis tomar conhecimento se a referência era específica a rés

peito do IPMF, tendo em vista que seja o Presidente do_ Banco 
O SR. SÉRGIO IUDÍCIBUS- O volume de recursos Central, 0 Secretário da Receita Federal, quando se discutia 

que os bancos vão controlar é tão grande que, realmente, 0 _assunto na passagem pelo MiniStério da Fazenda, afirmaram 
eles poderiam, na minha opinião, prestar esse serviço de forma que não haveria pagamento por essa cobrança. De forma 
gratuita ao Tesouro. Penso que não haveria problema algum, que queria saber se aqueles que nesse instante se apresentam 
mesmo porque no prazo de permanência dos recursos os ban- como candidatos a ocupar lugar no Banco Central pensam 
cos podem, eventualmente, aplicá~los e ter o retorno normal de forma diferente disso, já que a úriica afirmação _conáeti 
das operações. Essa é minha opinião pessoal nesse aspecto que houve aqu_i foi de que se deveria tarifar esse serviço. 
específico, mas não sou especialista nessa área. 

O SR. MÁRIO COVAS - O Diretor de ·Normas do O SR. PRÉSIDENTE (João Rocha) -Passo, então', 
Banco Central acha que não, que deve ser cobrado. a palavra, em primeiro lugar, para o indicado para Diretor 

O SÉRGIO IUDÍCIBUS-Senador, v. Ex• falaespecifi- de Administração sobre o pensamento dele em relação à argüi-
ção do Senador Mário Covas. 

camente do IPMF. Abordo um campo talvez um pouco mais 
abrangente, mais conceitua!. Acho que quanto mais transpa-. O SR. CARLOS EDUARDO TA VARES -Bom, se 
rência houver na relação entre o Governo e o sistema finan- o Senador Mário Covas está pretendendo uma terceira opi~ 
ceiro, melhor. Vou lembrar a todos aqui um fa-to. l-lá alguns nião_, de forma a promover um desempate entre a aparente 
anos, as contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço· dissensão, quero dizer que comungo ·da opinião de que deva 
ficavam nos bancos dui"ante 37 dias, de gi"ãça, e até 40, 42 haver uma tarifação por uma simples razão: porque as coisas 
dias. E isso acaba por gerar um grande desconhecimento por ficam claras. Evidentemente que_ isso significaria nec_essaria~ 
parte da sociedade, de quem paga. na verdade, essa remune~ mente que não deveria ocorrer o ganho pelo noating desse 
ração, pois ela acaba existindo de forma encoberta. dinheiro. É clarç, uma coisa ou outra. Não quero dizer que 

Por isso, quando falo, refiro-me a um aspecto mais abran- não sou a faovr c:;l.e_que as coisas se sobreponham ou se somem 
gente, mais conceituai. Para mim, o sistema financeiro tem -uma ou outra. Sou a favor da tarifação porque ela é muito 
duas facetas: uma é comprar e vender dinheiro; a outra é mais evidente e- rnals:- pol-que deixamos de ter o banc.o como 
prestar serviços. -- - parceiro no deSejo do processo infliicionário. porque na medi~· 

Os bancos do País, já de muito tempo, viraram o grande d_a em que se eli~i_IJ.a o ganho do fl.o~ting~ elimin~-_se o ganho 
Ca1Xã áa-sOCTeaãáe-, tudO-que se fãz-p~sSa-iitrãvés de Um-banco. inflacionário, ou seja, tira daquele participante do cenário 
Por is-so, ãcho que regular, normatizar de forma clara e trans--. --~- vo~tade da p~J;"!llanência do processo inflacionário, gaithan
parente essa relação: o pagamento..:.... qual o serviço que será do um aliado nesse combate, por ele deixar de ganh~r com 
prestado exatamente e quanto vão me cobrar por esse serviço o processo inflaCionário. Por isso, a tarifação, a meu ver, 
-é que vai -me dar a relação se aquele serviço está sendo é realmente maís- transparente n'!-sse sentido. Quero repeti i:, 
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para deixar muito claro, inclusive para tranqüilfdide d.O-Sefia~ 
dor Rachid Saldanha Derzi, que não éstiiu propugnando aqui 
a tarifação e o floating: é uma coisa ou outra, e entre as 
duas opto pela tarifação. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Passo a palavra 
ao Sr. Francisco Amadeu. 

porque estavam_ presentes também o Presideme do _B.~nco 
Central e o Secretário da Receita Federal. _ 

c A minha pergu_nta foi exatamente sobre quanto custaria 
essé serViçO. A tarifação é um pouCo diferente do floating, 
sobretudo quando se tem cheques de Cr$ JQO e de Cr$10 
milhões. A tarifação. em certos casos, pode cobrir até o valor 
íntegra! do cheque ou o valor integr~l do imposto. N~~-estou 

O SR. ELCIO ÁLVARES -Sr. Presidente, apenas para discutindo as alternativas. Só quena saber se a opmtao de 
um comentário paralelo para entendimento, anteisde a per- V. s~s em relação a esse imposto é ã mesma do ex-Presidente 
gunta ser desenvolvida. Pelo que recebemos também de parte do Banco Central, que nos falou a respeito quando estive~os 
do Governo e até pelo tipo mesmo de arrecadação do IPMF, no Ministério da Fazenda. Não estou propondo nada, mUito 
teremos um prazo mínimo de 5 dias. Está confirmado- esse menos Uma discUSsão a respeito da questão do noating e da 
prazo pelo Banco Central? cinco dias, numa inflação aproxi~ tarifação. 
mada de 30%, representa 5% no momento em que o banco O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Penso que o Sena-
tenha a posse desse dinheiro. dor já obteve resposta para a sua argüição. · 

O SR. ELCIO ÁLVARES - Acho que a colocação O SR. MÁRIO COVAS- Sim, Sr. Presidente. 
que está sendo feita está correta. Se fizermos_t_a_rifa_ção~ sem .0 SR. PRESIDENTE (João Rocha) _Com a palvra 
qualquer outro tipo de cobrança, acho válida. É uma prestação 

0 
Senador Gilberto Miranda. 

de serviço. 
0 SR. PRESIDENTE (João Rocha) _ Com a palavra O SR. GILBERTO MIRANDA -Sr. Presidente, Srs. 

0 Sr. Francisco Amadeu. - - - Senadores, Dr. José Roberto de Almeida, o Brasil COII'!pra 
e-Vende papéis no mercado internacional com as suas reservas 

O SR. FRANCISCO AMADEU - A idéia -da conta cambiais. Há dois anos, fiz um pedido ao Banco Central no 
do Tesouro nos bancos comerciais. uma .idéia clue piúcuro sentido de que nos informasse a que taxas essas aplicações 
há vários anos, não apenas para o IPMF, mas também para estavam rendendo ao País. Por exemplo: sabemos hoje por 
toda a arrecadação tributária. Ela não envolve nenhum ganho quanto se vende o papel no mercado interno, mas, em nenhum 
de floating para o sistema bancário. A partir do dia em que momento, o Banco Central publicou ou informou de público 
o imposto for recolhido, aquele recurso tem que ser aplicado quanto rendem as reservas cambiais, para que pudéssemos 
necessariamente em título de emissão do_Te.souro Nacional. inclusive fazer uma análise sobre o que págamos pela moeda 
Com isso, o Tesouro Nacional se remunera_ com um_ título internaouquantoelasrendemanualmente. Porquenãotoroar 
de sua própria emissão. O banco comercial não precisa ter essa questão transparente? V. s~ é favoráVel a que se tome 
ganho de noating, nem na arrecadação do IPMF, nem na transparente esse número? 
arrecadação de qualquer outro tributo. Na medida em que Dr. Cláudio Ness, sobre normas e operações, eu gostaria 
os recursos caem na conta do Tesouro este tem urna aplicação de saber se V. s~ é favorável a essa questão na tansparência 
financeíra em títulos de sua própria" emissão, paia não ter dos números e qual o prazo que poderia propor para que 
problema relativo ao risco de crédito. ___ se desvinculasse do Banco Central o controle sobre os co_nsór~ 

Não se deveria, por exemplo, coloCar Os recursos da conta cios de carros, de casas, sobre a fiscalização do Proagro e 
do Tesouro para financiar títulos privados, principalmente outros absurdos que estão a cargo da sua diretoria? 
por razões relativas ao risco de crédito~ Tr:ata~se de tí~ulos Dr. Sérgio Indícibus, Diretor de Físcalização, quantas 
de emissão exclusiva do T_e_sQuro, que anulam o efeito mone- instituições do sistema financeiro aii:Ida estãó Sob intervenção 
tário da expansão de crédito, que poderia decorrer. da aplica~ do Banco Central? Qual a atual situação da Delfin e do G_rupo 
ção desses recurso_s. em títulos privados. O Tesouro Nacional Caroa-Brastel? O Govemo corre o risco de ter de ressarcir 
aplicaria seus recursos, em trânsito no sistema bancário, enl algumas dessas institUiÇões- etn virtude de prejuízoS: Cáusãâos-
tftulos de sua própria emissão. Não haveri_a qualquer ganho durante a gestão des seus interventores nomeados pelo Banco 
de floatiog nisso para o sistema bancário. Central? 

Quanto à tarifa, trata-se de uma questão de negócio ou 0 SR. PRESIDENTE (João Rocha) _ Para responder 
de política. Se a tarifa for zero, no caso d_ o IPMF, será_ ótim_ o_. d 
É as- argu"ições do Senador_Gilberto'Miran a. passamos a pala~ preciso saber qual o grau de negoctaç?o que va1 eXIstir 

, , d · · d vra, inicialmente, ao Dr. José Roberto. entre bancos e o Governo, no que se re1ere a eftmção essa 
tarifa. Se a mesma fosse igual a zero seria o ideaL Gostaria O SR. JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA- Com rela
de ressaltar que não há uma contradição entre tarifa e Roatiog. ção às taxas de juros pagas e cobradas pelo Banco Central 
Não é necessário que ocorra o floating em nenhuma instância. em suas aplicações cambiais, parece-me que V. Ex~ estã intei~ 

rarnente correto~ quer dizer, nunca foi tornado público o volu~ 
O SR. MÁRIO COVAS- Eu não estou estabelecendo_ me dessas taxas._Há idéias a respeito. Sabe-se que_o Paf_s_ 

nenhuma diferença entre floating e tarifa. Estou perguntando capta pela libor mais cinco pontos de percentagem ao ano 
se a informação que recebi é correta; isto é, esse trabalho e que normalmente consegue a libor ou, então, consegue em 
não seria remunerado. Há um prazo para que o dinheiro suas aplicações uma taxa ligeiramente abaixo da própria libor. 
chegue ao caixa do Tesouro ou fiQue a sua disposição? Trata~se Assim a grosso modo, tem~se uma idéia de qual_seria o custo 
mais de um processo de natureza administrativa do que de dessa política cambial para o País. 
uma discussão a respeito de um valor nascido do noating. Parece~me que é obrigação do Banco Central mencionar 
Não énada disso. Essa foi a inforniação que recebi. Como especificamente esses dados. Ele deveria mencionar isso de 
ouvi falar em tarifação, e isso representa certa despesa, eu forma rotineria. Por exemplo: ter um quadro estatístico, no 
simplesmente quis conhecer a opihião de V. _S• _a respeito, seu boletim, informando _a posição de cada mês: neste_ mês 
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captei a tanto, emprestei a tanto, para -que o se pudesse ter 
uma idéia a respeito. 

Acho que, de acordo com o que disse em minha exposi
ção, esse aspecto seria fundamental para a transparência- das 
contas cambiais brasileiras. Eu estaria disposto a lutar para 
que isso foss_e feito cm ininha diretoria. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Dr. Cláudio Ness. 

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH- Senador Gilberto 
Miranda, V. Ex~ enfocou com bastante propriedade algumas 
atividades que o Banco Central tem, particularmente a dire
toria para a qual estou sendo indicado. O sistema de consór
cios, por exemplo, veio para o Banco Central em virtude 
de determinação superior. Não foi o Banco Central que pediu 
para receber essa incumbência relativa aos consórcios. Toda 
a legislação sobre o controle do Proagro, do FGDLI. o Fundo 
de Garantia dos Depósitos e Letras Imoblliárias, é-oriunda 
do tempo em que se extingüiu o BNH, quando urila-parte 
das atribuições ficou a cargo da Caíxa Económica Federal 
e outra parte acabou ficando com o Banco Central. Eu diria 
que essas três áreas de atuação -Pro agro, FG DLI, consórcios 
-estão com uma boa normatização. 

Com rel.ação ao prazo para se tirar essa incumbência 
do Banco Central, eu diria que assim que houvesse uma deter
minação superior nesse sentido, dizendo para onde seria trans
ferida essa atividade, isso seria feito de p-ronto. Isso porque 
não se trata realmente de atividades de Banco CentraL Essas 
atividades não têm um motivo importante e maiS forte para 
ficarem lá, _a não set eventualmente a falta deoutro organismo 
do Governo para fazer o controle e a fiscalização das mesmas. 
O Banco- Central poderia passar, repito, essas-atividades para 
outro órgão, de pronto, assim que houvesse determinação 
nesse sentido. 

O SR. GILBERTO MIRANDA ..:...Quem deveria propor 
isso, Dr. Ness'? - . 

O ~SR. CLÁUDIO NESS MAUCH- Os cons6rcios, 
em determinado momento, vieram na Receita Federal para 
o Banco Central; o FGDLI, que era da responsabilidade do 
BNH, foi para a Caixa Económica Federal; o Proagro é uma 
atividade rural, uma atividade de garantia à produção. O Ban
co -central realmente não tem como finalidade ser um banco 
de fomento, um banco de incentivo â produção. Sempre que 
se discute a questão de um Banco Central independente, de 
funções típicas e não típicas do mesmo, bate-se, entre outras, 
nessas três atividades que citamos. A determinação superior 
passaria, necessariamente, via Ministério da Fazenda, Conse
lho Monetário, Congresso. 

O art. 192. da Constituição está me~ecendo uma regula
mentação e as definiç6es claras das atribuições do Banco Cen
tral poderiam ser especificadas nesse diploma._ S~_ essas ativida
des não ficarem a cargo-do ]3,anco Central, será preciso especi
ficar, nessa regulamentação, outros órgãos que poderiam in
cumbir-se das mesmas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr:. Sérgio Iudícibus. 

O SR. SÉRGIO IUDÍCIBUS- Nobre Senador, o pro
blema_das intervenções e das liquidações extrajudicaiS é extre
mamente doloroso, mas a fiscalização do Banco central, com 
relação aos motivos que levam a esse tipo de ~ntervenção, 
não pode de forma alguma deixar de atuar. A principal finali-

dade é realmente pl-oteger os credores - os depositantes 
-e manter a solidez do sistema financeiro. 

O SR. SÉRGIO IUDfCIBUS- Nobre Senador, o pro
blema das intervenções e das liquidações extrajudicais é extre
mamente doloroso, mas a fiscalizaç-ão do Banco Central, Có-in 
relação aos motivos que levam a esse tipo de intervenção, 
não pode de forma alguma deixar de atuar. A principal finali
dade é realmente proteger os credores - os depositantes 
- e manter a Sõlidez do siStema financeiro. 
_ _ Muitas vezes a intervençã9 é um remédio amargo - e 
a liquidação extrajudicial mais ainda, mas seria muito pior 
1!_~0 intervir e ter o ~f~ito cascata, pois todo ou parte do 
sistema financeiro poderia sofrer um abalo muito sensível. 

Realmente, é muito difícil para mim, candidato à Dire
toíra de Fiscalização,-ter agora um relatóriO completo ou mes
mo um levantamento de quais as intervenções ou quantãs 
liquidações estão em curso. Pelo que sei - e a informação 
é mais ou menos de domingo -, temos cerca de 80institui~ 
çõesnessacondição.lnclusive, não me parece que ocaso citado 
por V. Exa já tenha sido encerrado. 

Quanto aos prejuízos que isso causou, parece-me que 
já houve prejuízos sensíveis para o sistema e para alguns credo
res. Cabe ao Banco Central, através dos interventores e dos 
liquidantes, proceder da melhor forma possível para que todo 
o quadro de credores seja esclarecido, os ativos e passivos 
liquidados e realizados, e que o prejuízo para a sociedade 
seja o menor possíveL 

Posso garantir a V. Ex• que, caso seja aprovado como 
Diretor de Fiscalização, estudarei com muito cuidado todos 
os processos existentes, verifiC-aiei por que se encontram ainda 
em andamento, se estão fora dos prazos ou não, e, na medida 
do possível, tomarei todas as providências para que, dentro 
do rigor da lei - como falei -, essas providências sejam 
tomadas e todas as liquidações encerradas. 

No caso de bancos estaduais e de outras instituições. 
se possível, com o aparte por parte de recursos dos órgãos 
controladores,_ a liquidaição extrajudicial sempre pode ser le
vantada desde que a empresa, o banco e a instituição tenham 
certas características operacionais que permitirão dar uma ga
rantia aos seus credores de urna operação normal. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Queria lembrar a 
V. s~ que, sendo aprovado o seu nome, mande a esta Casa 
ou a esta comissão o_ relatório completo de: todas as 80 ou 
mais instituições que eStão pendentes de liquidaÇão no Banco 
de Central, juntamente com o prazo que V. s~ estima pode 
ser resolvido este problema. 

O SR. SÉRGIO IUDÍCIBUS- Nobre Senador, de mi
nha parte, esse é um compromisso formal. O relacionamento 
de informação com os Srs. Senadores será o mais -completo 
possível. Não veJo nenhum óbice para divulgação de informa
ções ao Poder Legislativo. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Muito obrigado. 

O SR- ODACIR SOARES- Sr. Presidente, se V. EX' 
me permitir, eu queria aproveitar a pergunta do Senador Gil
berto Miranda e fazer um aditamento a ela. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pois não. 

O SR. ODACIR SOARES - Por que é que todos os 
interventores e liquidantes designados pelo Banco Central, 
pelo menos até hoje, são funcionários aposentados da insti
tuição? 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Essa pergunta 
é para o Dr. Sérgio? -

O SR. ODACIR SOARES -Sim, para o Dr. Sérgio, 
que estava falando sqbre o. assunto. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha} - O Sr, Sérgio 
pode responder a pergunta. 

O SR. SÉRGIO IUDÍCIBUS ~Não sei se existe uma 
norma. Parece-me que a Je~ prevê algo nesse sentido. O fa:to 
é que essas pessoas realmente têm uma experiência' rilU.itO 
grande na área_financeir~-~ .riã- á_i'e'ã de fiscali:z:ação. Acredito 
que seja a especialização técnica-e o ConheCimento das opera
ções o único motivo. Não sei se a resposta' é suficiente-~ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- V. Ex• estásatis
feito com a resposta_? 

O SR. ODACIR SOARES -Naturalmente a resposta 
nã_o é convincente, porque V. s~ mesmo alega que não sabe 
se_ existe alguma norma especial. Mas a pergunta foi feita 
apenas para suscitar um questionamento a esse respeito, pois 
não conheço nenhuma institui_ção financeria sob intervenção 
.ou liquidação que não tenh;1~ no final, dado prejuízo ao Tesou-
rO' Nacional, pela demora, pela procrastinação ou pela legisla-
ção vigente. . _ 

Portanto, Sr. Sérgio, a pergunta tem mais o objetiv_o 
de estabelecer uma reflexão sobre o a_ssuo_to do que propria
mente questioná-lo diretamente. Apenas, a meu ver, o modelo 
adotado- o modeloda.lntervenção, o modelo da liquidação 
e.o modelo legal-:-, talvçz não esteja correto. _ _ _ , 

. O SR. SÉRGJO JUDÍCIBUS- Nobre Senador, e,;,, 
primeiro lugar, não há dúvida nenhuma de que V. Ex~ tem 
todo o direito de questiohar. 

O SR. ODACIR SOARES -Não tive esse objetivo., 

O SR. SÉRGIO IUDÍCIBUS- Não há dúvida quanto 
a isso, mas temos_sempre que procurar O-_aperfeiçoãmento 
das normas e fazer com que esses processos dolorosos s_ejam 
levado dentro do maior g,r-au possível de lisurà-e com O IDenói · 
grau de prejuízo ao Tesouro Nacional. Isso vou tentar fazer 
com todas as forças. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nã.o_tendo mais 
inscritos, a Mesa suspende a reunião por um minuto. 

O SR. EDUARDO SUPUCY -Sr. Prosi<iente, apenas 
para um importante esclarecimento aos Senadores. É sobre 
a previsão de remuneração aos banco$, na .:tnedida em que 
se estima, para o prazo de um ano, arrecadar 7,5 bilhóes 

de dólares através do IPMF (gostaria que o Dr. Francisco 
Amadeu confirmasse esse .raciocínio). Se aplicarmos, levan
do-se em conta a remuneração de .18% ao ano, em termos 
reais, 5 dias_ú.teis por semana,_e havendo 252 dias úteis,_.pode
ríamos fazer um cálculo - juros, por 5 dias úteis, da ordem 
de 18% ao ano, mas levando-se em conta 252 dias úteis
os 7,5 bilhões de dólares multiplicado por 0,003284 isso daria 
2_4,63 milhões de dólares de remuneração aos bancos, de acor
do com a sistemática proposta pela regulamentação do IPMF. 
Po_deríamos confirmar esse raciocínio'? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Dr. Francisco Amadeu. 

O SR. FRANCISCO AMADEU -0 cálculo não é preci
so, pois a incidêticia dos juros deve ser aplicada sobre o saldo 

·médio da arrecadação no sistema bancário, e não sobre o 
volume arrecadado. Na medida em que os recursos arreca
dados são transferidos, o- Doating incide apenas sobre o saldo 
remanescente e não sobre toda a arrecadação. De qualquer 
maneira, os números não são dessa magnitude, mas são eleva-
dõs. -- - -- ---- - ·-

0 SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Não havendo 
mais Senadores iriscritos, suspenderemos a reunião pelo prazo 
de um minuto, agradecendo antes a presença dos _indicados 
para a úiretoria do Banco Central. Procederemos, logo em 
seguida, à realização da votação secreta, que será feita por 
chamada nominal. (Pausa.) 

A Presidência esclarece que a votação de hoje rião se 
dará por meio de esferas coloridas, mas sim através de uma 
cédula, que conterá os Domes dos_ 5 _ c_andidatos a Dix:etores 
do Banco Central: _o Senador colocará um ~·x•• na palavra 
favorável, se for a favor da indicação, e um "X" na palavr~ 
contrária, se for contra. 

(Procede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Vou proclamar 
o- resultado: foram aprovados, com 20 votos favoráveis e 2 
contrários, os nomes dos Srs. Carlos Eduardo Tavares, Sér.IDo _ 
JUDÍCIBUS, José Roherto Novais de Almeida, Cláudio Ness 
Mauch e Francisco Amadeu Pires Félix. 

A Presidência da Comissão solicita aos Senadores Irapuan 
Costa_ Júnior e ·Jonas Pinheiro que levem ao conhecimento 
dos indicados a decisão da Comissão de Assuntos Económicos. 

Agradeceffios a presença de todoS os Srs. SenaOres. 
Está encerrada a presente reunião. 

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 19 minutos.) 
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1.! -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n" 2. dC- 1992 ·(Projeto de 
Lei n" 318191. na Casa de origem), que dispõe sobre o 
contrato de franquia empresarial franchising c dá outras 
providênciaS. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 30. de 1992 (n' 1.990-B,. 
de 1991, na origem), que extingue o Imposto Suplementar 
de Renda sobre as_ distribuições di.:! lucros ou dividendos 
relativos a invcstimentós em moeda estrangeira.- o -

-Ofício ··S" n" 2, de 1993 (Of. PREsr n" 30, de 
6-1-<.)3, na origem), do Presidente do Banco Central do 
Brasil, encaminhando ao Se_nado Federal solicitação da 
Prefeitura Municipal de Mandaguaçu- PR, para contratar 
operação de crédito, junto ao Banco do Estado do Paraná 
SIA- BANESTADO, no valor total de 
Cr$960.000.000,00, equivalente a US$185, !61:00 em 
1·'-9-92, destinados a obras de infra-estrutura. (Pfojeto de 
Resolução n" 24/93.) 

Oficio "S" n" 4. de 1993 (Of. PRESI n" 32, de 6-1-93, 
na origem), do Senhor Presidente do_ Banco Central do 
Brasil, encaminhando aO Senado Federal sõlícitação da 
Prefeitura Municipal de Marilcna - PR, junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor 
total de Cr$540.000.000,00, equivalente a US$78.328.00 
em 9-10-92. (Projeto de Resolução n" 25/93.) 

-Oficio "S" n•' 23, de !993 (Of. PRESI-93/00480, 
de 3-3-93, na origem), do Sr. Presidente do Banco Central 
do Brasil, encaminhando ao Senado Federal o Parecer DE-

DIPICODEM-93/0125. de 18'2-93. daquele Banco refe
rente à solicitação da Prefeitura Municipal de Erebango 
(RS), sobre a operação de crédito piCtcndida pda citada 
Prefeitura, junto ao Banco do E::,tado do Rio Grande do 
Sul- S.A. - BANRISUL- no valor total de 
Cr$1.044.577.000,00, a preços de janeirol93. (Projeto de 
Resolução n" 26[93.) 

-Oficio "S" n" 24, de 1993 (Of. PRESI-9310047S, 
de 3-3-93, na origem), do Sr. Presidente do Banco Central 
do Bra:;il, encaminhando. ao Senado Ft::deral. o Parecer 
DEDIP/CODEM-0139. de 2-3-93, daquele Banco Central, 
referente_ à sOlicitação da Prefeitura Municipal de Agudo 
(RS). sobre operação de crédito pretendida pela citada 
Prefeitura. junto ao Banco do E::,tado do Rio Grande do 
Sul- BANRISUL, no valor total de Cr$3.337 220.361,00. 
(Projeto de Resolução n" 27/93.) 

:_Óficío "S"~ ézs: de 1993 (Ó{ ATO n·'0693, de 
26-2-93, na origem), do ~r. Governador do Estado do Para
ná. solicitando autoiizãÇão para emissão de 484.000.000 
Letras Financeiras-do--Tesouro do Estado do Paraná, cuj0s 
recursos se-destinarão exdusívamenteà rolagem de títulos 
emitidos cm 1990. (Projeto de Resolução n" 28/93.) 

-Oficio "S" n" 27, de 1993 (Oficio PRESI n" 545, 
de 11-3-93,_ na origem), do Diretor Presidente do Banco 
Central do Brasil. encaminhando ao Senado Federal solici
tação da Prefeitur<"!_ Municipa_l_ ~~Sede Nova- RS, para con·
tratar operação de crédito no valor de Cr$1.495.054.-000,00 
(um bilhão, quatrocentos e noventa e cinco milhões e cin
qüenta c quatro mil cruzeiros) junto ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul- BANRISUL. (Projeto de Resolu
ção n'" 29193.) 

-Mensagem n·• 115, de 1993, (Mensagem n" 90, de 
fi):.-2=-93. õã Õ"rigem), do Sei-thor P-reSfdente da Rc:;pública, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, garantia à 
operação já contratada entre a Empresa Brasileira de Aero-
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EXPEDIENTE 
CI!I!T1l0 ORAPIOO DO SENADO I'I!DI!IlAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dirt:tor.Ou&J do S.udo Federal 
,o\GA.ClEL !)A SILVA MAIA 
OiraiOI' E.c•avo 
CARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Oirclor Adaiaillnb"IO 

DIAaJO DO COifOUSIO NACIONAL 

!.L IZ CARLC6 BASI'OS S...1r11 ................ _ ........ _, ________ , ___ ,, .... _ .. _____ ...:. CrS 70.0CIIl.OO 

Direcor tad•a.I 
r1.0RlAN AUGUSTO CDlmNHO MADRUGA 
Oiraw MJu&o 

náutica- EMBRAER, ·e_o Gover-nb f~ançês_. para_ o forne
cimento de 80 (oitenta) aViões EMB-'312 T_U:~no.:Jl.Q,yªlor 
total de FF 1.121,710,000.0.0 (huO) bilhão, cento e vinte 
e um milhões, setecentós e· dez mil francos frane;eses). (pro-
jeto de Resolução n' 30193.) . 

-Projeto de Lei do Senado n" ~I. de 1991, que altera 
a redação da Lei n".5.108. de 21 de setembro d!' 1966 
-do Código Nacional de Tr~nsito.. -

-Projeto de Lei do Senado n'' 75, de 1991, que tegu1a-
menta, com base no intcres$e. naciOnal, os inV_e~~iinentos 
de capital estrangeiro·, nas micras~ pequenas e m,édias em-
presas e dá o_u_tras próvidênciâs. · ' · _ _ · 

-Projeto de Lei do Senado n' 251, de 1991, que 
dispõe sobre a remuneração dos _ré:cursos transferidos pela 
União ao-s_ E.stados, Distrito Fede-ral e _Municípios ou aos 
órgãos e entidades por eles controlados __ e_ dá outras provi~ 
dências. 

-Projeto de Lei do Senado n' 339, de 1991, que 
dispõe sobre o registro, nos documentos de identidade, 
da opção pela doação post mortem de tecidos, órgãos ou 
partes do corpo humano para fins de transplantes. 

-Projeto de Lei do Senado no 87, de 1992, quedispõe 
sobre o reassentamento de habitantes e trabalhadores em 
imóvel rural desapropriado por necessidade ou utilidade 
pública. · . 

-Projeto de Lei da Câmara no 6, de 1993 (n' 3.519-B, 
na origem), que estabelece normas ·complementares ,para 
a realização do plebiscito que definlfâ a feriria e- õ Sistema 
de governo. 

1.2.2- Requerimento 

- N' 356193, de autoria do Senador João França, soli
citando licença para se ausentar dos trabalhos da Cas;,t., 
nos períodos de 16 a 24 de abril do corrente ano. ~provado. 

1.2.3- Oficlos 

N<:> 10/93, do Presidente da Coffiissão d,e Assuntos So
ciais, comunicando a aprovação do Projeto de 1.-ei do Sena
do n9 75/91, que regUla com bas~ no íntere~se pacional 
o_s investimentos de capital estrangeiro, nas miCios, peque
nas e médias empresas e dá outras pi'oVidênciãs. 

- N' 11/93, do Presidente da Comissão de Assuntos 
.. Ectmôrrticoi, ~o!riu.n_lca,nd9 ~.ô:P!.?V~~âo'dO Proj~tode Lei 

do· senado n'' 251191~ q~;~e dispõe sohre a remune-ração dos 
reCursOs· transferidos pela União aos Estados, Distrito Fe-
9eral e Municípios ouo aos ·órgãos e ·as entidades por eles 
controlados e dá outras providências~ . 

- N\' 5/93, do Presidente da Comissão de Constitui
ção~ Justiça e Cidadania. comy.ni~a~do a aprovação do 
Pfójéto de Lei do Senado .n" 8_7/92, .que dispõe- Sóbre o 
reassentamento de habitantes· e trabalhadores eÍn imóvel 
rural desapropriado por necessidade. ou, utilída,depública. 

- N'! 6/93, do Presidente da Comissão de Constituí
çã6, Justiça·e Cidadaifi.a; comuiticaildb a aptov·ação do 
Projeto de Lei do Senado n" 339/91, que dispõe so~re o 
registro, nos documentos de identidade, da opção pela 
doação post mortem de tecidos, órgãos_ ou partes do corpo 
hu111_,ano para fins de transplante. 

_ .:.....N\' 7/93, Presidente da Comissão de _Constituição, 
Justiça é Cidadania, çoqtuni.~nqq a ilprovação dó Projeto 
de Lei db Sen.adó o" 51/91, que a,ltera a redação da Lei 
n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 -Código .l'!acional 

· de Trânsito. - · · · · - ' · · 

1.2.4 ..:.. Comunicação da Presidência 

-Abertura de prizo para 'itltei:'posição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para os Projetas 
de Lei do Senado n$ 51, 75, 251 e 339, de 1991, e 87, 
de 1992, sejam apreciados pelo Plenário. · -

-Abertura de prazo de 48 horas para interposição 
de retti'rso·para que o Projeto de Lei da Câmára-n"' 30/92, _ 
co-ntihue a sua tramitação. · · 

- Abertura de 'prazo para oferecimento de emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara il" 2/92._ _ __ 

-Arquivamento definitívo do Projeto de Lei da Câ
mara n' 6/93 (n' 3.519193, na Casa de origem), nos termos 
do art. 101, § 1', do Regimento. 

-Recebimento do Ofício n' S/35, de 1993 (n' 94193, 
na _Origem), da Prefeitura Municipal de Santo Augusto, 
Estado do Rio Grat:1dé do Sul, solicitando autorização do 
Senado Federal para que possa cOntratar operação de crédi-
to, para os fins que espeCifica. -- -- '--

-Extinção, por decurso de prazo, da Comissão Parla~ 
mentar de Inquérito criada através do Requerimento n~ 
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882/91, destinada a apurar as responsabilidãdes pdO caos' 
existente no ârhbito dos consórcios para aquisição de Vek:u~ 
los motores e de bens em geral. 

-Abertura de prazo para oferecimento âe emendas 
aos Projetes de Resolução n.., 24 a 30/93, lidos anterior~ 
mente. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO BENEVÍDES- Homenagens 
ao Senador Darcy Ribeiro pelo seu ingresso na Academia 
Brasileira de Letras. 

SENADOR NABOR JÚNIOR :.._ Pos5e de nova Di
reteria do IPC. 

SR. PRESIDENTE -Associa-se aos votos de êxito 
formulados pelo St. Nabor Júnior ã- nova 'Difetoria do IPC. . - . - - . 

SENADOR LAVOISIER MAIA- Quadro de misé
ria por que passa o Nordeste, assolado por mais uma estia
gem. Agricultura irrigável como solução para o Nordeste 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder 
-Trabalho escravo denunciado pela revista Veja,·de 14 
de abril de 1993, na reportagem "Sem dó O.erri-pit!dade". 
Apelo ao Ministro da Justiça, Maurício Cotrêa, pafa á'pura~ 
ção e punição dos infni.tores. -

SENADOR DIRCEU CARNEIRO - indignação 
com o Ato n" 7/93, do Sr. 1~ Secretário, Senador Júlio 
Ca-mpOs. -que reVoga os Atos n"s 10/92 e 2!93. (Sistema
de controle de freqüência de servidores da Casa.) · 

1.2.6.:...: Requerimentos 

- W' 357 e 358/93, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda, solicitando, dos Srs. Ministros da--Fazen-da e das 
Relações Exteriores, informações que.menCiona. · · 
1.3- ORDEM DO DIA 

Ofício n" S/28,de 1993, através do qual a Pr~ieit~ra 
Municipal de Cricíúma solicita, nos termos da Resolução 
n" 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para :que 
possa contratar operação de créditO juntó ao BancO do 
Estado de Santa Catarina S/ A - BADESC, para os .fins 
que especifica. Aprovado, após parecer de plenário, nos 
termos do Projeto de Resolução n<~ 31/93, tendo- usâdo 
da palavra o Sr. Esperidião Amin. À Comissão Diretora 
para a redação final. 

R~dação firial do Projeto de Resolução n? 31/93-. Apro
vada. A promulgação. 

Ofício n~ S/32, de 1993, através. do .qual o Governo 
do Estado do Mato Grosso do Sul solicita autOrizaçãO d-o 
Senado Federal para repassar sessenta e três milhões e 
quatrocentos mil dólares norte~americanos à Empresa de 
Saneamento do Mato Grosso do Sul - SANESUL, do 
montante autorizado pela Resolução n'-' 47, de 1992, do 
Senado Federal, no valor de duzentos e cinqüenta milhões 
de dólares norte-americanos. Retirado da pauta. 

Projeto de Lei da Câmara n' 26, de 1992 (n" 815/91, 
na Casa de origem), que autoriza o Instituto Nacional da 
Seguridade Social - INSS, a -doar à Cooperativa Habita
cional dos Servidores do Ministério da Previdência e Assis
tência Soda!, o-Estado da Bahia, o terreno-que menciona. 
Votação adiada para audiência da Comissão de Assunt_os 
Sociais nos termos do Requerimento ri~ 359/93. 

Proposta de Éme~dà à 'corisiíiuíçãó n" 7, de 1992 (n" 
82/91, na Câmara j:)os Deputados), que altera o art. 29 
da Constituição FederaL Votação adiada por falta de quo~ 
rum. 

Proposta de Emendà à' Constituição n" 23, de 1991 
(n•45/91, na Câmara dos Depútados), 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 _ 
o- o SENADOR JÚLIO CAMPOS- Esclarecimento ao 
Sr. Dirceu Carneiro. -

SENADOR Óü'S'A:BÓ)À DE CÀRVALH;O ;- Qb-: . 
_ se_rv_ação de S. Ex• ao assunto tratado pelos oradores_que _ 
o antecederam na Tribuna. 

SENADOR 11/EY·SUASSUNA-Debate das Frentes 
Parlamentarista, Presidencialista e Monárquico a reali~ 
zar-sc no próximo' dia 18 de abril. Documento "Mapa da 
Fome", apresentado pelo sociólogo Hebert de Souza. ao 

-.-Presiqente da RepiíbJisa.- que _d~st?ca os, bolsões de miséria 
~bs~luta. no País. r· t ~ , r r _ •• , . 

SENADORA JlJNIA MA RIS E -Consternação com 
"a'continuidade das- filas enfrêritadas· Pelós áp6seniados do 
INSS. . . , 

SENADOR NEY MARANHÁO- Permanência da 
Sudene à frente do F~nor analisada no artigo o "Finor, 
a Sudene e os Desequilíbrios Regionais", do prefeito de _ 
~f!cife,,;Sr. Jarbas Vasconcelos. publicado no jornal Diário 
4-e P~r,narnbuco, edição de 26 de ma!ÇO ':Íi~imo. 

SENADOR ODACIR SQARES ,-- Adoção pela Mi
nistra Luiza Erundina de me<;l~das ne_cessárias para que 
os funcionários federais do ex~ Território de Rondônia 'te- , 
nham acesso ao beQeffc}o do vale~refeição. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO___: La
mentando inverdacJ~s ditas na campanha das Frentes para 
o plebiscitO~ -Análise das formas e_ dos sistemas de governo 
a serem escolhidos. Iotolerânci,a popular com o Poder Le-

. •gisl,a~iyÇ>. I ___ ! 

. ~J;ll'!ADOR EDUARDO SUPLICY -Solidariedade. 
a D. Aldo Mongiano, Bispo Diocesa.n9de: Roraima .• por 
ameaças de morte·recebidas. . . . _ _ 

SENADOR JQI:'AS PINHE!~P .. como Líder~ Pro-. 
testo contra as crítiç:~S; ao Presidente Itamar Franco. 

SENADOR MARCO MACIEL - Homenagens de 
pesar pelo falecimento de Augustp Rodrigues. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - A proble
, rríática habitacional e,m nosso País., 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- O pensa
mento económico neoliberal e seus reflexos na economia 
brasileira. 

SENADOR FRANCISCO RÕLLEMBERG- Defe
sa do aproveitamento económico dos nossos manguezais. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Grave situação 
da Educação brasileira com o sucateamento da escola públi
ca e o aumento incontida dos preços da escola particular. 

SENADOR CARLOS DE'CARLI- Elogios ao Pla
no Estratégico de Desenvolvimento do Estado do Tocan
tins, divulgado por seu Governador. 

SENADOR JOÃO FRANÇÂ- Fundamental impor
tância das peque~a~ e médias empresas no processo de 
retomada do desenVolvimento económico do Brasil. 
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1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATO DOS PRESIDENTES DO SENADO FEDERAL 
E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Constituição de Comissão Mista para ofcrc_ccr pro
posta de reformulação Ja Comissão Mista Permanente a 
que se refere o § 1'' do art. 166, da Constituição Federal 

3- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRES
SISTAS 

Ata da 1·' Reunião Ordinária Conjunta dos Conselhos 
Dclihcrativo e Consulti_vQ, realizada em 15 de dezembro 
de 1992. 

Parecer do Balanço Patrimonial Comparado e DeR 
monstrativo das Receitas e Despesas do IPC, referente 
ao período de 1'-1 a 31-12-92. 

Parecer do Balancete Patrimonial e Demons~rativo 
das Receitas e Despesas do IPC, referente ao mês de janei
ro de 1993. 

Parecer do Balancete Patrimonial e DemonstrativO 
das Receitas e Despesas do IPC. referente ao mês de feve
reiro de 1993. 

4- MESA DIRETORA 

Parecer do Balancete Patrim.onial Comparado e De- 5.- LÍDERES E VICE-LiDERES DE PARTIDOS 
monstrativo das Receitas c_ Despesas do IPC. referente 
ao período de 1 '-I a 30-11-92. 6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

Ata da ssa Sessão, em 15 de abril de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, Levy Dias, Nabor Júnior, 
Nelson Wedekin e Lucídio Portella 

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

Affonso Camargo _Albano Franco_ Áll{?-fO Pacheco_ Bello 
Parga _ Beni V eras _ Carlos De'Carli __ Cado_s_ Patrocínio _ 
Chagas Rodrigues __ Cid Saboia de Carvalho _ Elcio- Avares _ 
Epitácio Cafeteira _ Esperidião Amin __ Flaviano Melo _ 
Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Qilberto 
Miranda _ Henrique Almeida _ Iram Saraiva _ Irapuan Co~ta 
Júnior_ Jarbas Passarinho_, João Rocha __, Jos_aphat Marinho _ 
José Fogaça_ José Richa_ JúJio Campos_ Júnia Marise _ Jutahy 
Magalhães _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Louriyal J?ª-.J?tista _ 
Lucídio Portella _ Marco Macie[ _ Mário Covas _ Mauro 
Benevides _ Nabor JúniOr _Nelson Carneiro __ Nelson Wedekin 
_ Ney Maranhão_ ,..,. Ney _Suassuna ,....--Odacir Soares _ Pedro 
Teixeira _ Rachi<J_ ~ãldãilha Derzi _ Ronaldo Aragão·_ Ronan 
Tito_ Teotônio ViLela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 45 srs-: Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos, 
O Sr. 1·• Seçretádo procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N" 88, DE 1993 
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o PLC 

n~ 2, de 1992 (Projeto de Lei n~ 318, de 1991, na Casa 

de origem), que "dispõe sobre o contrato de franquia 
empresarial (fraiichising) e ~á outraS providências". 

Relator: Senador Beni V eras 

OriuAdo da Câmara dos Deputados, de autoria do nobre 
Parlamentar Magalhães Teixeira, o PLC n'·' 2, de 1992. tem 
por escopo a regulamentação do contrato de franquia empre

-sarial. 
·Distribuído, nesta Casa, para o exame desta Douta Co~ 

missão, em face do que reza o art. 99, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, fui designado Rel_ator da matéri~, em 
razão do que passo a fazer o Relatório e ~xame da Proposição 
para, em seguida, declinar o meu voto. 

I - Do Relatório 

O PLC n" 2, de 1992 (PL n' 318. de 1991. na Casa de 
origem) foi submetido à apreci:içãõ, ila _ Câ_mara _dos _Depu~ 
ta dos. das seguintes comissões: Constituição, JuSttça -e ·de R~~ 
dação, Econ-Oiii.iã,'Indústria e Corriércio~ e Finança_s ~ Tribu~ 
taÇão, tendo recebidO, em todas, parecer favorável. 

Na Justificação dO Projeto aSseverOu o Rda_tor: _ 
_"'No atual estágio de desenvolvimento- dâfranchi

sing em nosso País, não nos parece possível adotar 
legislação com finalidade diversa da que ora apresen
tamos. Evitamos o excesso de intervencionismo nas 
relaÇ-Oes eUtre fr-anqueado e Jranqueador. impedindo, 
desta forma, a presença de cláusulas obrigatórias que, 
com o objetivo de proteger determinado contratante. 
acabaria por tornar a presente lei um empecilho ao 
relacionamento franqueadorJranqueado. 

Visamos. assim, nâó_Co-(ifl"ariar_a essência do siste
ma de fraquia -que é a párceria. Pretendemos atingi~la 
dando condições ao franqueado de conhecer, na ínte_~ 
gra, o negócio ao qual pretende aderir, assegurando~ lhe 
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o acesso a informações de forma a que possa decidir 
quanto à realizaça.o ou não do contrato de franquia." 

A versão final da Proposição, na Câmara dos Deputados, 
incorporou I 1 (onze) emendas, da lavra da Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio e 1 (uma) da Comissão de Finan
ças e Tributação, as quais aperfeiçoaram ó Projeto~ 

A esta Douta Comissão caberá o reexame da matéria, 
em cumprimento ao disposto no art. 65,caput, da Constituição 
Federal. 

II - Do Mérito 

A análise do PLC n'1 2, de 1992, somente revela o quão 
oportuna e c_onveniente foi a sua propositura. 

Tendo por objeto a previsão normativa do contrato de 
franquia empresarial, estabelecendo as regras gerais e básicas, 
indispensáveis a esse_tipo de acordo, o Projeto, ora sob exame, 
resguardou, no entanto, a liberdade de contratar, evitando 
excessos na regulamentação-da matéria- que poderiam criar 
sérios empecilhos à celebração dessa forma de contrato, quiçá 
inviabilizando~o. 

O Projeto é, portanto, de toda a conveniência e oportu~ 
nidade, merecendo ser ratificado por esta Casa- haja vista 
suprir lacuna jurídica, de graves conseqüências sociaís e ec6riô
micas, ao -regulamentar relação comercial específica, criada 
com o contrato de franquia empresarial, em franca expansão 
neste momento no País. 

A ratificação, porém, exige. no meu entender, a apro~ 
vação de emendas visando a corrigir alguns equívocos, de 
mérito c de técnica legislativa, constatáveis quando da análise 
do Projeto. -

Dessa forma, entendo que deva ser suprimida, no inciso 
XI, do art. 3\ a expressão" ... oferecendo ao franqueado rela
ção completa desses fornecedores", a qual torna o Projeto 
injurídica, pois conflita, frontalmente, com a previsão contida 
no art~ 178, XII, do Decreto-Lei n~ 7.903/45, em vigor por 
força do art. 128, da Lei n' 5.772171 (Código de Propriedade 
Industrial), que protege a lista de clientes e fornec~dores, 
caracterizando~a como segredo de negócio. A supressão.dessa 
expressão, é, por conseguinte, indispensável à juridicidade 
da Proposição. · 

Entendo, também, que o caput do art. 4\' deva ser alterado, 
passando a contemplar a previsão da elaboração anual 
da Circular de Oferta de Franquia, pelo franqueador. Isto 
porque ante a complexidade dos dados exigidos para constar 
na Circular torna-se impraticável a sua manutenção rigorosa~ 
mente atualizada a cada solicítaçâo de potenCiais franqueados. 

Na mesma emenda creio ser procedente a alteração do 
prazo de entrega da C~rcular de Oferta de Franquia ao fran
queado, dos atuais 10 (dez) dias para 30 (trinta) dias, antes 
da assinatura do contrato~ Isto porque o atual prazo é absurda~ 
mente irrisório, inviabilizando o exame mais aprofundado da 
Circular pelo Franqueado: o que poderá vir a prejudicá-lo. 

Entendo, ainda, que deva ser acrescido, ao atual artigo 
s~. parágrafo único contendo previsão excetuando a aplicação 
nos contratos de locação e sublocação de imóvel destinado 
a operação de franquia, do disposto nos arts. 15 e 51, II, 
da Lei n" 8.245, de 18-9-91. Isto porque em face das caracte
rísticas peculiares do contrato de franquia - que envolve 
diversos aspectos corno forneciemnto de produtos, treinamen
to, promoções, marketing e propaganda ·- a relação comercial 
gue se estabelece entre franqueado c franqueador é mais ínfi-

ma e complexa do que uma simples locação comercial, o que 
torna improcedente a aplocação, a esse tipo de contrato, da 
lei do inquilinato na sua plenitUde -e coin todas as conse
qüências que desta advêm. 

Entendo, afinal, que ao Projeto deva ser acrescida previ
são de prazo eSpecial de decadência do direito do franqueado 
de haver a devolução das quantias pagas ao franqueador, 
ou terceiros por ele indicados, em face do descumprimento 
do disposto na Lei, tornando-o coincidente com o tempo de 
contrato. Isto porque a aplicação da regra geral de decadência, 
constante no Código Civil. poderá desvíituã.r o objetivõ dà 
Circular de Oferta de Franquia, que é de dar transparência 
ao negócio, e não a postulação de indenizações elevadas, mui
to após encerrada a relação comerciaL 

Enfim, apresento ao Projeto três últimas e-mendas inteira~ 
mente inter~relacionadas - as quais visam a corrigir falha 
de técnica legislativa. Implicam, essas, a supressão do caput 
§ 1" do art. 7'' - por conterem previsão idêntica a do art. 
4°-, a recstrututação do parágrafo único do art. 4''e a renume
ração do § 2~, do art. 7~, como caput desse artigo - em razão 
da supressão havida -e, por fim, a inclusão de norma nume
rada como artigo 89 em atenção à técnica legislativa-, renu
merando-se o atual artigo s~ e os que se lhes seguirem -
contendo a previsão do § Y do art. 7~. com o acréscimo da 
expressão " ... com vigência superior a 6 (seis) meses ... ". 
pois não se justifica a aplicação da norma aos contratos com 
prazo inferior aos 180 (cento e oitenta) dias consignados. 

III - Do Parecer 

Por todo o exposto, é o meu Parecer favorável à apro
vação do PLC n·-' 2, de 1992, com a inclusão das seguintes 
Emendas: 

Emenda nn 1 - C;\E 

o -Suprima-se a expressão "oferecendo ao fra4.ueado rela
ção completa desses fornecedores", constante no inciSo XI 
do art. 3<' do PLC 2, de 1992. 

Emenda n• 2 - CAE 

Dê-se ao caput, do art. 4" do PLC n" 2, de 1992, a seguinte 
redação: 

"Art. 4n A Circular da Oferta de Franquia será 
anualmente elaborada pelo franqueador c deverá ser 

-_:.entregue ao candidato no mínimo 30 (trinta) dias antes 
da assinatura do contrato ou pré~contrato de franquia 
ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo 
franqueado ao franqueador ou empresa ou pessoa liga~ 
da a este." 

Emenda n" 3 - CAE 

Acrescente-se ao art. 8", do PLC n" 2, de 1992, par~_grafo 
único com a seguinte iedação: -

"Art. 8' ······················-·········-----·-··-·----··" 

Parágrafo único. "Aos contratos de locação e su~ 
blocação de imóvel destinado a operação de franquia, 
não se aplica o disposto nos arts. 15, e 51, inciso II, 
da Lei n' 8.245/91". 
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Emenda n• 4, - CAE 

Acrescente-se ao PLC n9 2, de 1992, 'artigo com- a s-egUinte 
redação: 

. ' ' ' ~ -
"Art. Decai o franqueado do direito de haver a 

devolução das quantias pagas ac;> fr~u;queadçr ou tercei
ros por ele indicados, por descumprii:nento das exigên
cias estabelecidas nesta Lei, em dois anos a contar 
do recebimento da Circular de Oferta de Franquia." 

Emenda n• 5 - CAE · 

Dê-se ao parág~afo ~n_i9q dp_ ~r_t:. ~~-.?o PLC n~'. 2, de 
1992, a seguinte redação: , • , , , ,-_r, -

1 
' 

Art. 4° .........•. c.· .. ·~········-'·i ... : ............ co ........ . 

• • •~ •, o·oco ••, • ••• • on •• •, ••~~ •• ,-,, •• • • ~· ,j,_; •: • <--• • • • • ,-, • • • • • • ''"""' ··~ 

Parágrafo único. Na lii'jrôtese do não cumpri
mento do disposto no caput deste artigo, o frai:iqueado 
poderá argüir a anulabilidade do contrato e exigíi devo
lução de todas as quantias que já houver pago ao. fran
queador ou a terceiros por indicados, a título de taxa 
de filiação e royalties, devidamente corrigidas,- pela 
variação da remurieràção básica doS depósítos de pou
pança mais perdaS e danos".- .. ,',~-, 

Emenda ít• 6 _.:_ CAE ~~· 
Dê-se ao art. 7' do PLC n• 2, de 1992, a seguinte redação: 

"Art. 7"' A sanção prevista no parágrafo úhicb
do art. 4"', desta lei, aplica-se, também, ao franqueador 
que veicular infonnaçôes falsas na sua: Circular de ofer
ta de franquia; Sém." préjufzo daS"-San·ções penaiS cabí-
veis."- ·,.~·., .-;·~ ~~~ _ · 

I',·,. •'-

Emend~ Do 7 - CAK' .' 

Renumerad_os_o atual art. 8'·' e os que se lhe seguirem 
inclua-se, no PLC n" 2, de 1992, norma, ·numerada como 
art. 8'', do seguinte teor: .t.~ ... ~ 

"Art. 8» Nos casos ·das relaçóes de franquia em "é:tirso 
na data de entrada em vigOr desta Lei, e coin vigência súperíor· 
a 6 (seis) meses, em que nao-haja _colitFato escrito ehtr'e as 
partes, o franqueador terá- o prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias para adaptar-se ao disposto nesta ·lei, em especial ao 
art. 6"'." . 

Sala das Comissões. em 14 de abril de 1993. -JOão 
Rocha, Presidente -Beni V eras, Relator ---=ti' Gilberto Miranda 
- Pedro Simon - Esperidião Amin - Garilbadi AlveS Filho 
- Dario Pereira - Bello Parga - Albano Franco - Eduardo 
Suplicy ...:.... Affonso Camargo - Ronan titO - Man!:!~_eto de 
Lavor- Ney Maranhão - Rachid Saldan_óa Den;i. 

PARECER N• 89, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Pro~ 
jeto de Lei da Câmara n• 30, de 1992 (n' 1.990-B, de 
1991, na origem), que uextingue o Imposto Suplementar 
de Renda sobre as distribuições de lucros ou dividendos 
relativos a investimentos em moeda estrangeira". 

Relator: Senador Albano Franco 

De autoria do nobre Deputado José Maria Eymael, o 
Projeto de Lei n'' 1990-B, de 1991, que "extingue o ImpostO 

Suplementar de Renda sobre as _distribuições de lUcros ou 
dividendos relativos a investimentos em-moeda estrangeira", 

, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, em 28 de abril 
de 1992, remetido ao Senado Federal para revisão, conforme 
art. 65, primeira pã.rte; da ConstitUição FederaL 

A proposição extingue o irilposto suplementar de renda, 
incidente na fonte, às alíquotas de 40% a 60%, sObre lucros 
e dividendos distribuídos a pessoa física ou j urfdícas, residen
tes ou com sede no exterior, quando a média dessas distribui
ções, em um triénio, excede a 12% do capital e reinvestimento 
registrados no Banco Central do Brasil. A não exigência do 
tributo alcança os triénios encerrados porteriormente a 31 
de dezembro de 1991. 

Verificando a Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 
-observa-se que seu art. 76 dispõe sobre a matéria, de forma 
idêntica à proposta no projeto de lei em exame, não restando 
dúvidas de que os objetivos preconizados pela iniciativa parla· 
meritar se encqntram inteiramente atendidos pela cidata nor
ma em vigor. 

Assim, nosso parecer é pela rejeição do Projeto de Lei 
da Câmara n9 30, de 1992, e seu conseqüente arQuivamento, 
consoante determinação contida na parte final do art. 65 da 
Lei Maior. 

Sala das Comissões, em 14 de abril de 1993. -.João 
Rocha, Presidente - Albano Franco, Relator - Beni Deras 
- Gilberto Miranda - -Alfonso Camargó - Esperidião Amin 
- -Eduardo SUplicy - Pedro Simon - Ronan Tito - Bello 
Parga - Garilbadi Alves Filho - Dario Pereira - Rachid 
Saldanha Derzi - Mansueto de Lavor - Ney Maralütão. 

PARECER N• 90, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Off
. cio "S" n~" 2, de 1993 (Ot"-PI-iSfi:l~ 30, de 6-1~93, na 
origem) do Presidente do Banco Central do Brasil, enca
minhando ao Senado Federal solicitação da Prefeitura 
Municipal de Mandaguaçu- PR, para contratar opera
ção de crédito, junto ao Banco do ~lado do _Paraná 
'S/A- BANESTADO, no valor total de 
· Cr$960.000.000,00, equivalente a US$185,167.00 em 
· P-9-92, destinados a obras de infra-estrutura. 

Relator: Senador Garibaldl Alves Filho 

O Senhor Presidente do Banco Cetitral do Brasil enca
minha à apreciação desta Casa, ·mediante o Ofício uS" n" 
2. de 1993. pedido de autorização da Prefeitura Municipal 
de Mandaguaçu - PR para contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná S/ A- BANESTADO, 
no valor de Cr$960.000.000,00, equivalentes a US$185.167,00 
em 1'-9-92. 

O fillàriciam6iiti:)destina-se à execUção de obras-de infra
estrutura, no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvi
mento Urbano --PEDU. Os recursos utilizados integram 
o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano......:.... FDU, for
mado por apartes do Tesouro do Estado do Paraná e, em 
menor medida, do Banco Internacional para a Reconstrução 
e Desenvolvimento....:....- BIRD, na forma de Contrato de Em
préstimo n' 3.100-BR, de 14 de agosto de 1989. 

A operação a ser realizada apresenta as seguintes Caracte
rísticas: 

a) valor pretendido: Cr$960.000.000;0u,- equivalentes a 
US$ 185,187.00 em 1'-9-92; · 

b) prazo de desembolso dos recursos: 12 meses; 
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c) iuros: 12% a: a; 
d) índice de atualização monj!tãria: variação da T-R; 
e) garantia: ICMS; 
t) destinação dos recursos:. o

1

bras de infra-estrutura; 
g) condições de pagamento: 
.- _do principal: em 48 par~elas_ mens~ais, venCe~do-se 

a pnme1ra 12 meses após a pnm lfa hberaçao; · ·· 
- dos Juros: em parcelas m nsais. 
Acompanham a solicitação, lconfortne exigido no artigo 

6' da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, a autori
zação legislativa (Lei Municipal n"' 731/90), as certidões nega
tivas de débito junto à Receita-Fedei"al, INSS e CaiXa ECoriô
mica. No que respeita à inclusão do Projeto ·no Plano Pluria
nual de Investimento, o Exm"' Senhor Prefeito âed:ara que, 
em conformidade com a Lei Orgânica, o referido ~lan9 será 
elaborado no primeiro exercício financeiro do mandato subse
qüente. 

Acompanha _igualmente a solicitação parecer DEDIP/ 
CODEM-93/0004, de 5-1-93, do Banco Central do Brasil. Ob
serva o parecer, em primeiro lugar, que a cessão de parcelas 
do ICMS como garantia da operação prevista pela Lei Muni
cipal que autorizou a cOntratação da oper?_Çã9 de crédi_to em 
exame fere o disposto no art. 167, item IV, da Constituição 
FederaL 

A nosso ver, no entanto, essa que-stão situa-se--fora do 
âmbito de vigência da Resolução n"' 36/92, do Senado Federal, 
pois esta regulament~ a_ concessão de garantias como aval 
por parte da União, .dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios c suas Autarquias, concessão esta_ que configura 
sempre nova operação de crédito. 

Em segundo lugar; o parecer a·ssinala que " ... a análise 
do enquadramento da operação no limite es~belecido no art. 
3'?, item II desta-Resoluçiio (36/92) ... revelou ser ilegativa 
a margem de poupança real daquela prefeitura, razão pela 
qual conclui o parecer por recomendar o indeferimento do 
pleito. _ _ 

O parecer do Bailco Centr3J parece--nos. claro ao apontar 
a disparidade entre a situação firlaric~~r~_ d~ P.refeit~ra '_plei
teante e as exigênc.ias co_n_tidas na Re~<;>Jl;lt;.4o_ n"'. 36194 çlesta 
Casa. Sob esse critérlQ portanto, não há d"V.vida que o. parecer 
deveria ser contrário à autorização solicitada. No entanto, 
se o Plenário desta Casa optar por relevar o descumprimento 
apontado da re_solução, em virtUde da relevância do caso parti
cular, nosso parecer s-erá pelo acolhimento do pleito na fonp.a 
do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 24, DE !993 

Autoriza a Prefeitura de Mandaguaçu - PR a con
tratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná SIA- BANESTADO, com recursos do Fun
do de Desenvolvimento Urbano ...:.._ FDU, no valor de 
Cr$960.000.000,00 (novecentos e sessenta milhões de 
cruzeiros) destinados a obras de infra-estrutura naquela 
municipalidade. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'' É autorizada a Prefeitura Municipal âe mã.ilda

guaçu- PR, nos termos da Resolução n"' 36/92, a contratar 
operação de crédito jurito ao Banco do Estado do Paraná 
- BANESTADO, no valor de Cr$960.000.000,00 (novecen
tos e sessenta milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo i_ilte
gram o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano-:...... FDU 

e o financi~ento objetiva a execução de obras de infra-es
trutura no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Urbano- PEDU. 

Art. 2"'- A operação ·de crédito ora autorizada terá as 
seguintes catacterfslicas: 

a) valoi- pretendido: Cr$960.000.000,00 (novecentos e 
sessenta miJhões. dé cruzeiros), atualizados pela Taxa Refe-
rencia; . 

b) prazo de desembolso dos recursos: 12 meses; 
c) juros:12% a. a; 
d) indiCe de a~aUzação monetária: variação da Taxa Re

feniiicial; 
~) desti_nação dos recUrsos: obr3.s de infra-estrutura; 
I) 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 pata o exercício da presente 

autorização é de até 270 (duzentos e setenta) dias, a contar 
da sua publicação. 

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 1993- João Rocha, 
Presidente - GaribaldJ Alves Filho, Relator - Affonso Ca
margo - Ronan Tito-- Gilberto Miranda - Eduardo Suplicy 
- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ney Maranhão 
- Esperidião Amin - Dario Pereil'a - Bello Parga - Albano 
Fr;mc:~-

PARECER N• 91, DE 1993 
Da Com~ssão_ de Assuntos Econômicos, sobre o Ofí

cio "S" n~ 4,de 1993 (Of. PRESI n~ 32, de 6-1-93, 
na origem), do Senhor Presidente do Banco Central 
do Brasil, encaminhando ao Senado Federal solicitação 
da Prefeitura Municipal de Marilena - PR, junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, 
no valor total de Cr$540.000.000,00, equivalente a 
US$78,328.00 em 9-10-92 

R_elator:· Senador Dario Ferreira 
o. Senhor Presidente do Banco Central do Brasil enca

minha a esta Casa pedido de autorização, da Prefeitura Muni
cipal de Marilena- PR,_para realizar, junto ao Banco do 
Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, operação de crédi
to no valor de Cr$540.000.000,00, equivalentes a 
US$78,328.00 em 9-10-92. 

O financiamento destina-se a obras de inffaMiStrutura a 
serem'éxecutaáoS ôõ bojo do Prngrama Estadual de oesenvol
vimento Urbano- PED U. Os recursos necessários proviriam 
do Fliildo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, 
alimentado pelo Tesouro do Estado do Paraná e. em menor 
mediaa~ pelo apoio concedido pelo Banco -Internacional para 
ReConstrução e Desenvolvimento- BIRD. 

A operação de crédito sob exame apresenta as seguintes 
característicaS: 

a) Valor pretendido: Cr$540.000.000,00, equivalentes a 
US$ 78,328.00 em 9-10-92; 

_b) prazo para desembolso dos recursos: até 12 meses; 
c) juros! 12% a. a.; 
d) índi~ ~e. atualização monetát'ia: variação da TR; 
é) garantia: ICMS; 
O destiriação doS recursos:· obras de infra-estrutura; 
g) _condiÇQes Qe pagamento: 
- do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a 

primeira 12 meses após a primeira liberaÇão; 
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-dos Juros: em parcelas mensais. 
A solicitação da Prefeitura Municipal é acompanhada 

de autorização legislativa; das Certidões Negativas de Débito 
junto à Receita Federal, INSS e Caixa Económica; e da análise 
financeira da operação, que demonstra a viabilidade econô
mica e financeira do ProjetO e a real capacidade de_ pagamento 
do tomador, conforme exige o art._ 6~ da Resolução n'-' 36, 
de 1992, do Senado Federal. Quanto à inclusão do Projeto 
no Plano PlurianuaLde. Investimentos, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municip-al informa que, em conformidade com a Lei Orgânica 
do Município, o Projeto de Lei do Plano Plurianual será elabo
rado somente no primeiro exercício financeiro do mandato 
eleitoral seguinte. 

Acompanha igualmente a s_olicitaçãO, o Parecer DEDIP/ 
CODEM-9210519, do Banco Central do Brasil. Considera o 
parecer, em primeiro lugar, que a Lei Municipal no 35/90, 
que autorizou a contratação da operação, permitindo a cessão 
ao agente financeiro, de parcelas do ICMS como garantia 
contraria o disposto no ·art. 167, item IV d.a Constituição 
Federal, que veda tal cessão. O Parecer recomenda, portanto, 
que, caso a solicitação seja aprovada pelo Senado FederaL 
a instituição financeira seja alertada sobre a vedação. 

A nosso ver, no entanto, essa questão encontra-se fora 
do âmbito de vigência da Rcsolu_ção n~ 3t)/92 do Senado Fede
ral. Ali estão regulados os limites de endividamento e as garan
tias oferecidas corno aval pela União, Estados, Distrito Fede
ral, Municípios e SUas autarquias, garantias cuja cessão confi
gura sempre nova operação de crédito. 

Informa ainda o referido parecer que ~· ... a análise do 
enquadramento da operação demonstra _que foi extrapolado 
o limite estabelecido no art. 2~ _desta Resolução (n"' 36/92) 
e revelou tamh~m_ser__n.egativa _a margem de poupança real 
(art. 3"') daquela Prefeitura". P_or essas razões, considera o 
Banco Central do Brasil que à Prefeitura não caberia solicitar 
a elevação temporária dos limites previstos c_ conclui por reco
mendar o indeferimento do pleito. 

Somos de opinição que o parecer do Banco Ce_ntral é 
cristalino a esse respeito; a solicitação não é ·sustentável à 
luz do disposto na Resolução n·' 36, de 199_2, desta Gasa. 
Sob esse ponto de vista, portanto, a autorização para a opera
ção de crédito em pauta deveria ser negada. No entanto, 
caso este Plenário opte, em virtude da oportunidade e relevân
cia da operação, por relevar o descumprimento da Resolução 
no 36, nosso parecer é pelo acolhimen_to. do pleito. na forma 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO N'' 25. DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marilena -
PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A - BANESTAOO, no valor 
total de Cr$540.000.000,00tquinhentos e quarenta mi
lhões de cruzeiros) destinados a obras de infra-estrutura 
naquela municipalidade. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~' É autorizada a Prefeitura Municipal de Marilena 
-PR, nos termos da Resolução n" 36/92, a contratar operação 
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S. A. - BA
NESTADO, no valor de Cr$ 540.000.000,00 (quinhentos e 
quarenta milhões de cruzeiros). _ -·· 

Parágrafo único. Os recursos refcriçlos nestear~igo inte
gram o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDU, 
e o financiamento objetiva a exeCuçã_o- de obras de infra-es-

trutura no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Urbano- PEDU. 

Art. 2~ A operação de crédito ora autorizada terá as 
seguites características: -- -

a) valor pretendido: Cr$540.000.000,00 (quinhentos e 
quarenta milhões de cruzeiros), atualizado pela Taxa Refe
rencial; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até 12 meses;-
c) juros: 12% a.a.; 

- d) índice de atualização monetária: Variação da TR; 
e) destinação dQs recursos: obras~de infra-estrutura; 
t) Condições de pagamento: 
:- Qo 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 até 270 (duzentos e setenta) dias a contar 
de sua puhlicação. 

Art~ 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publícação. 
____ Sala das Comissões, 14 de abril de 1993. -João Rocha, 
Presidente - Dario Pereira, Relator - Gilberto Miranda 
--Alfonso Cam.argo - Eduardo Suplicy - Albano Franco 
- Bello Parga - Ronan Tito - Pedro Simon - Rachid Salda-
nha Derzi -- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - Gari
baldi Alves Filho- Beni V eras- Esperidião Amin. 

PARECER N• 92, OE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Ofi
cio "S" n• 23, de 1993 (OfPRESI-92100480, de 3-3-93, 
na origem), do Sr. Presidente do Banco Central doBra
sil, encaminhando, ao Senado Federal, o Parecer DE
D1PICODEM-93/0125, de 18·2-93, daquele Banco refe
rente à solicitação da Prefeitura Municipal de Erebango 
(RS), sobre a operação de crédito pretendida pela citada 
Prefeitura, junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
-do Sul - S.A. - BANRISUL - no valor total de 

.. Ci"$1.044.577.000,00, a preços de janeiro/93. 

Relator: Senador José Fogaça 

O Presidente do Banco Ceiltrardo BrãSil encamiril13 aO 
Senado Federal, através do Ofício "S" n'' 23, de 1993, pleito, 
da Prefeitura de Erebango (RS) no sentido de 4uc seja autori
zada a contratação de operação de cr_édito, junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. no 
vlaor de Cr$1.044.577.000.00 (hum bilhão, quarenta e quatro 
milhões, quinheiros e setenta e sete mil cruzeiros), a preços 
de janeiro de 1993. 

Os recursos destinam-se a execução de projetas na área 
de. Desenvolvimento Instituciónãl (controle patrimonial, con
trole de almoxarifado e informatização/reestruturação da arre
cadação tributária) e de Infra-Estrutura Urbana (microdre
nagern e pavimentação com pedra irregular de basalto). 

A este último grupo de projetes, serão destinados cerca 
de 87% dos recursos totais do empréstimo sob exame. 

Tais projetes fazem parte do Programa Integrado de Me
lho.ria Social - PIMES, cujos recursos são provenientes do 
Fundo de Investimentos do Programa Integrado de Melhoria 
Social- FUNDOPIMES. constituído pelas fontes seguintes:_ 
Oi"çamento-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, emprés
ünló-do Banco Mundial e retorno de operações já contratadas. 
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A operação de crédito apresenta as seguintes cara_ct~
rísticas: 

a) valor pretendido: Cr$1.044.577.000,00, a preços de 
jan./93; 

b) prazo para desembolso dos recursos: 120 dias; 
c) juros: 11,00% a.a.; 
d) atualização monetária: Reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: caução de quota~-partes do ICMS e/ou FPM; 
f) destinação dos recursos: obras de microdrenagem e 

pavimentação de vias urbarias; - ----
g) condições de pagamento: 
- do principal: em 48 parcelas mensais, iguais e suces

sivas, vencíveis no dia 20 de _ç_a_da_mê_s, vencendo a primeira 
12 meses após a primeira liberaçào; 

-dos juros: exigívci~ trimcstralmen_te na carência e men-
salmente na amortização. _ 

A iristrução do processo encontra-se completa, dele cons
tando os documentos exigidos pela Resolução nu 36/92, do 
Senado Federal, que rege a matéria. Cabe observar, no entan
to, que as Certidões Negativas de Débito à Receita Federal 
e ao INSS estão vencidas, sendo de tOdo recorncilchí.vel sua
revalidação, antes da assinatura do contrato. 

O Banco Central do Brasil, cm atendimento ao disposto 
no art. 6" da resolução já referida, pronunciou-se sobre a 
operação de crédito através d_o Parecer DEDIP/CO-
DEM-9310125, de 18-2-93. -

Segundo a análise efetivada, a operação acha-se contida 
nos limites estabelecidos, tanto no que deter-miria O art. 2~ 
como no art. 3" da Resolução n~' 36/96: - - --

Diante do aCima exposto, e considerando o méritO do 
pleito sob exame, somos de parecer favorável à autorização, 
pelo Senado Federal, da operação de crédito solicitada pela 
Prefeitura de Ercbango (RS), nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 26, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Erebango (RS) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Rio Grande do Sul S. A. - BANRISUL, no valor 
de Cr$1.044.577 .000,00, dentro do Programa Integrado 
de Melhoria Social- PIMES, para execução de projetos 
de desenvoh"imento institucional e de infra-estrutura 
urbana, naquela municipalidade. 

O Senado Federal resolve: 
Art. Jo É a Prefeitura Municipal de Erebango (RS) au

torizada a contratar, nos termos da Resolução n~ 36/92, do 
Senado Federal', operação-de crédito junto ao Banco do Esta
do do Rio Grande do Sul S. A. - BARRISUL, no valor 
de Cr$1.044.577.000,00 (hum bilhão, quarenta e quatro mi
lhões, quinhentos e setenta e sete mil !;ru?eifüs) a preços 
de janeiro de 1993. . . _ 

Parágrafo único. Os recursoS ·refe!1dOs néstc artigo sã9 
provenientes do Fundo de Investimentos do Programa I~ te- _ 
grado de Melhoria Social - FU"'DOPIMES, e serão desti
nados à execução de projetas de infra~estrutura urbana e de
senvolvimento institucional. 

Art. ?.~ As condições finarii:eiras da operação- são as 
seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$1.044.577.000,00, a preços de 
janeiro/93; 

b) prazo para desembolso dos recursos: 120 dias; 
c) juros: II ,00% a.a.; ----
d) atualização monetária: Reajustável pelo IGP-FGV; 

e) garantia: caução de quotas-partes do lCMS e/ou 
FPM; 

O destinação dos recursos: obras de microdrcnagem e 
pavimentação de vías urbanas; 

g) condições de pagamento: 
-do principal: em 48 parcelas mensais, iguais e suces~ 

sivas, vencíveis no dia 20 de cada mês; vencendo a primeira 
12 meses após a primeira liberação; 

-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e men-
salmente na arilortização. · - · 

Art. 3o O prazo máximo para o exercício da presente 
autorização é de 270 (duzentos c setenta) dias, contados a 
partir de sua publicação. -

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · - · 

Sala das Comissões. 14 de abril de 1993. -João Rocha, 
Presidente - José Fogaça, Relator - Gilberto Miranda -
Bello Parga - Garibaldi Alves Filho - Eduardo Suplicy -
Albano Franco - Rachid Saldanha Derzi - Ney Maranhão 
- Ronan Tito -:- -Esperidião Min - Mansueto de Lavor -
Beni V eras- Arfonso Camargo- Pedro Simon. 

PARECER N• 93, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí
. do "S" n' 24, de 1993 (Of. PRESI-93100478, 'de 3-3-93, 
na Origem), do Sr. Presidente do Banco Central do Brà
sil, encaminhando ao Senado Federal, o e:a_recer Dedip/ 
Codem~93/0139, de 2~3-93, daquele Banco Central, refe~ 
rente à solicitação da Prefeitura Municipal de Agudo 
(RS),·sobre operação de crédito pretendida pela citada 
Prefeitura, junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul- BANRISUL, no valor total de 
Cr$3.337.220.361,00. 

Relator: Senado! José Fogaça 

Vem a esta Comissão de Assuntos Eçonômicos ofício 
do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil (Of. "S" n" 
24, de 1993). encaminhando documentação referente ao pleito 
da Prefeitura Municipal de Agudo (RS), no sentido de que 
seja autorizada operação de crédito no valor de 
Cr$3.337.220.361,00 (três_ bilhões, trezentos e trinta e sete 
milhões, duzentos e vinte mil, trezentos c sessenta e um cru
zeiros). 

Trata-se de financiamento a ser obtido jUnto ao Banco 
do Estado do Rio Grande âo Sul - BANRISUL, dentro 
do Programa Integrado de Melhoria Social- PIMES, cujos 
recursos consi.itUem o Fundopimes, provenientes do Orça
mento do Estado do Rio Grande _do Sul, de empréstimo do 
Banco Mundiaf e do retomo de operações já contratadas. 

Os rec-ursOs acima referidos serâo destinados à projetes 
de infra-estrura urbana (pavimentação, _micro e macrOdre
nagbn), construção de creche e desenvolvimento institucional 
(cadastramento imobiliário e. controle sistemático do IPTU). 

A·operação c;J~ crédito sob exame, apresenta as seguintes 
características; -

a) valor pretendido: Cr$3.337.2?0.361,00, a preços de 
janeiro/93; - · ·. · -- ·- ·· 

b) prazo para desembolso dos recursos: 210 dias; 
c) juros:ll.O% a.a.;- -- - -
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP~FGV~ 
e) garantia: ICMS elou FPM; 
O destinação dos recursos: desenvolvimento í_nstitucio

nal, obras de infra-estrutura urbana e construção de creche. 
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g) condições de pagamento: 
- do principal: em 48 pa1·ceias mensais, vencendoMse a 

primeira 12 meses após a primeira liberação; 
- dos juros: em parcelas trimestrais na carência e men·saís 

na amortização. , , _ . 
Instruem o processo os documentos exigidos pela Resolu

ção n9 36/92, do Senado Federal, que rege a matéria, sendo 
oportuno observar que a Certidão Negativa de Débito jUnto 
ao INSS, encontraMse com sua validade vencida, sendo de 
todo recomendável a regularização d_este_ documento, antes 
da assinatura do contrato. 

O Banco Central do Brasil, atendendo ao disposto no 
art. 6'-' da Resolução acima citada, pronunciou-se quanto ao 
enquadramento da ope~ção ~os limitp~ previstos naquela 
Norma (Parecer Dedip/Codem-93/139, de 2-;l-93), concluindo 
que a Prefeitura de Agudo reúne condições para efetuar a 
operação de crédito solicitada. I _ 

Diante do acima exposto e considerando o méri.to do 
pleito, somos de parecer favorável ao atendimento_da solici
tação constante do Ofício "S" n-~ 24/93, nos tefnlos do seguinte: 

PROJETO DE RESOlUÇÃO N' 27, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Agudo (RS) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no valor de 
Cr$3.337 .220.361,00, dentro do Programa Integrado 
de Melhoria Social - PIMES, para execução de projetos 
de infra-estrutura urbana e social e de desenvolvimento 
institucional, naquela municipalidade. 

O Senado Federal resolve: - - ~ 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Agudo (RS) aut·Ó~i- -

zada a contratar, nos termos da Resolução n9_3_6/92, do Senado 
Federal, operação de crédito junto ao B3nco do Estado do 
Rio Grande do Sul- Banrisu-1, it-o valor de 
Cr$3.337 .220.361 100 (úês bilhões, trezentos e trinta e sete 
milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e sessenta e um cruzei
ros), a preços de janeiro/93. 

Parágrafo único. __ Os. recursos ·referidos nf:ste artigo -são 
provenientes do Fundo de Investimentos do Programa· Inte
grado de Melhoria Social - FúNDOP!MES, e serão desti
nados.à execução de projetes de infra~estrutura urbana e socíal 
e de desenvolvimento institucional no Município de Agudo 
-RS, .. . . .. .. . . . .. 

Art. 2''- As condições- financeiras da OPeração sãO as 
seguintes: _ -

a) valor pretendido: Cr$3337,220.361,00, a preços de 
janeiro/93; 

b) prazo para desembolso dos recursos: 210 dias; 
c) juros: 11,0% a.a.;. . 
d) atualização monetária: Reajustável pelo JGP-FGV 
e) garantia: ICMS e/ou FPM; 
f) destinação dos recursos:desenvolvimento institucio

nal, obras de infra-estrutura urbana e construção de creche. 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a 

primeira 12 meses após a primeira liberação; 
- dos juros: em parcelas trimestrais na carência e mensais 

na amortização 
Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente 

autorização é de 270 {duzentos e setenta) dias, contados a 
partir de sua publicação. 

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 14 de abril de 1993. ~João Rocha, 
Presidente - José Fogaça, Relator - Gilberto Miranda -
Garibaldi Alves Filho -- Dario Pereira - Eduardo Suplicy 
- Albano Franco - Ronan Tito - Pedro Simon - Rachid 
Saldanha Derzi - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor -
Esperidião Amin - Beni Veras - Alfonso Camargo. 

PARECER N• 94, IJE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí
cio "S" n~ 25, de 1993 (Of. ATG n9 693, de 26-2-93 
na origem), do Sr. Governador do Estado do Paraná' 
solicitando autorização para emissão de 484.000.000 Le: 
tras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná, cujos 
recursos se destinarão exclusivamente à rolagem de títu
los emitidos em 1990. 

Relator: Sen~dor Affonso Camargo 
O Sr. Governador do Estado do Paraná solicita autori

zaçâo desta Casa, para emitir 484.00<LOOO Letras Financeiras 
do Tesoura do EstildQ do Pnraná, cujo_s recursos serão- desti
na~os ao refinanciamento de 88% dos títulos públicos daquela 
Umdade da Federação, vencíveis no 19 semestre deste ano. 

2. Conforme informa o Sr. Governador, a emissão está 
consoante os termos do Memorando de Entendimentos firma
do com o Poder Executivo Federal em 1991. 

3. Segundo o Parecer do Banco Central, o pleito está 
dentro dos limites estabelecidos pela Resolução n9 36/92

1 
do 

~Senad?. Federal e nã() acarretará maiores PreSsões no mercado 
financeuo, porquanto não se tiata de dívida nova e sim de 
rolagem de 88% da dívida mobiliária veTICíVei no 19 semestre 
de 1993. Ademais, com a operação- de crédito, o Estado alon
gará o seu perfil de endividamento mobiliáriO para o período 
1994/96. 

4. Ante o exposto, opinamos favoravelmente a"o pleito 
nos termos do seguinte ' 

·PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 28, DE 1993 

Autoriza o Governo do. Estado do Paraná a emitir 
e colocar no mercado 484.000.000 Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Paraná, destinadas ao refinan
ciamento de 88% das LFT-PR vencíveis no 1~ semestre 
de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Estado do Paraná autorizado a emitir e 

colocar no mercado 484.000.000 Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Paraná (~FT- PR), cujos recursos serão 
destinados ao refinanciamento de 88% das LFT -PR vencíveis 
no 19 semestre de 1993. 

~rt. 29 A operação de crédito a que se refere o artigo 
antenor será realizada nas seguintes condições e caracterís
ticas: 

a) quantidade:a ser definida na data de resgate dos títu
los a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%, a título 
de juros; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendhilento: igual ao'das Letras Firianceiras do Tesou

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até LO% dias; 
d) valor nominal: Cr$1 ,00; 
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O características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 
15-3-93 

Título 
-lí11825 

Quantidade 
550.000.000 

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

Colocação 
15-3-93 

Vencimento 
15·3-96 

Título 
_6)102_6_-

Data-Base 
15-3-93 

'h) forma de colocação: através de_ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, do Banco Centrãl; 

i) autorização legislativa: Leis n~ 8.212, 8.914 e 9.058, 
de 30-12-85, 13-12-88 e 3-8-89 e Decretos. o~ 5.700 e. 2.!26, 
de 13-9-89 c 1 ?-3-93-; respectivamente.-

Art. 3"' O prazo para o·exetdcío âa presente áutõri
zação é de 270 dias, a contar da publicação desta ReSolução. 

Art. 4.,. Estã resolução entra em _ _vjgor na data_ de sua 
publicação. __ _ _ _ 

Sala das ConiisS.ões, 14 de abril de 1Q93. - ,loãQ Rocha, 
Presidente - Affonso Camargo, Relator - Bello Parga -
Garibaldi Alves Filho - Dario Pereira- Ronan Tito- Eduar
do Suplicy- Pedro Simon- ALbao.o Franco - Rachid Salda
nha Derzi - Ney Maranhão - Esperidiào Amin -- Mansueto 
de Lavor - Beni V eras - Affonso Camargo. 

PARECER N• 95, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí
cio "S" n~ 27, de 1993 (Otício Presi n' 545, de Ú-3-93, 
na origem) do Diretor Presid~nte do_ Banco Central do 
Brasil, encaQI.nhando ao Seo~<Jo F~deral s91içitação da 
Prefeitura MUnicipal de Sede Nova- _RS_, para Contra
tar operação de crédito no valor de Cr$1.495.054.000,00 
(um bilhão1 quatrocentos e noventa e cinco milhões e 
cinqUenta e quatro mil cruzeiros) junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul - BANR1SUL. 

Relator: Senador Bello Parga 
O Senhor Diretor Presidente doJ3anco Central do Brasil 

encaminha à consideração do Sem\dÓ Federal .pedid~ da Pre
feitUra Municipal de Sede Nova-RS, para contratar operação 
de crédito no valor de Cr$1.495.054.000,00 (um bilhão, qua
trocentos e noventa e cinco milhões e cinqüenta e quatro 
mil cruzeiros). Os recursos advindes de tal operação serão 
aplicados em obras .. çle r:g_i_crodrcnag_em e pavimentação de 
vias urbanas. 

Trata-se de operação de crédito a ser reali:?:ada com recur
sos do Fundopimes. cuja fonte primária é o T_esóül'o doJ~stado 
do Rio Grande do Sul, o qual conta com o apoi_o suplementar 
do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimen-
to ~BIRD. __ o 

Como bem res.alta o Parecer do Bacen (Parecer Dedipl 
Codem-931158), a operação de crédito pretendida "encon-

tra-se dentro dos limites previstos" pela Resolução n~ 36L42, 
que são os seguintes: 

1-Art. 2' 
Em Cr$1.000 

Despesas_de Capital estimada para o ano em curso 13.315.395,2 

Operações realizadas no Exercício . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,0 
Operação sob análise ..................................... (1.495.054,0) 

Saldo ............ ~· .................... , .. .. .... .... .. . . •• . .11.820.341 ,2 

2-Art. 3'- I(') __ 
Dispêndio com enocargos e aQlorti.z_ações da dívída v~ncida 
e vencível no ariO pagas e a pãga·r ...... ~.... ........... 0,0 

ou 27% da Receita Líquida Real...................... 2. 791.098,7 

Operações já existentes ................................. ·· 0,0 

Operações sob análise .................................. ."(i.49S.054,0) 

Saldo ...................................... :···:···--····--··· 1.296.044,7 

3-Art.3'-,-II (") 
Margem de Poupança Real... ........... 2_j03:978,Q 

ou 15% da Receita Líquida Real... ........... u 5ij_61o,4 
Maior dispêndio anual (Cf. cronograma do 

Bacen) .................................................. c ... (425.392,5) 
Saldo ............................ ,, ............. c_ •••• 1.055.217,9 

(*) prevaleCe Ó maior 
("' "') prevalece o menor 

Com relação aos documentos apresentados costa ta-se que 
a Certidão Negativa de Débito- CND, do Instituto Nacional 
de Seguro Social- INSS e a Certidão de Quitação de Tributos 
Federais, já estão vencidas; é de todo conveniente revalidar 
as certidões citadas, para que a operação possa ser efetivada. 

Quanto aos demais documentos, exigidos de conformi
dade com os arts. 5' e 6' da Resolução n' 36192, deste Senado 
Federal, esses aten~en:t aos dispositivos citados, conforme po
de ser verificado no exãme do processo. 

E importante ressaltar que o Parecer· do Banco Central 
do Brasil assinala o fato de que a Prefeitura de Sede Nova 
- RS não pode ceder em garantia da operação pretendida, 
parcelas do ICMS, ao agente financeiro, conform.e· determina 
a Lei Autorizativa Municipal, uma vez que o art. 167, item 
IV, da Constituição Federal, Vedà"tarceSsão. Nesse sentido, 
pondera o Bacen, que a instituição fíh-anceira deve ser alertada 
sobre tal vedação, caso o Senado Federal autoriz_e a operação 
de crédito. 

O aspecto garantia, contudo, foge ao alcance da Resolu
ção n» 36/92, uma vez que esta Resolução trata apenas de 
garantias oferecidas como aval, o que não é o caso da garantia 
oferecida pela Prefeitura de Sede Nova ao Banrisul. 

"'obedecidas as restrições constitucionais quanto ao ICMS. 



3258 Sexta-feira f6 DIÁRIO DO (:ONGRl;SSü NACIONAL (Se<;ão 11) Abril de1993 

Desta forma, e de acordo com o Parecer DEDIP/CO
DEM-93/0158, de 9-3-93, do Bacen. a operação pode ser auto-
rizada, obedecidas as seguintes condições~. . _ 

1- valor da operação: Cr$1.495.054.000,00, a preços de 
janeiro/93; - · ' , 

2- prazo para desembolso dos recursoS: até 210~ dia após 
a assinatura do contrato; 

3- juros: 11,00% a. a. 
4- atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
5- garantia: caução cotas-parte do ICMS* e/ou FPM; 
6 - destinação dos recursos: obras de microdrenagem e 

pavimentação de vias urbanas. -
7 - condições de pagamento: 

- do pl"incipal: em 48 parcelas mensais, iguais e sucessiVas, 
vencíveis no dia 20 de cada mês, vencendo a primeira -12 
meses após a primeira liberação; 

-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e men
salmente na amortização. 

Ante o exposto, somos pelo acolhimento do pleito nos 
termos do seguinte: _ ' ' ' 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 29,'DE I993 . 

Autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Sede Nova-RS 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Rio Grande- do-Sul S.A., no valor de 
Cr$1.495.054.000,00 (um bilhão, quatrocentos e noven
ta e cinco milhões e cinqüenta e quatro mil cruzeiros). 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Sede Nova-RS, rios ter- . 
mos dos arts. 3'?, 4". 59 e 6" da ResoluÇão n"' 36/92, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação CJe .crédito jurüo aá 
Banco do _Estado do Rio GrandC -do Sul S/ A, -no- valor de 
Cr$1.495.054.000.00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e 
cinco milhões e cinqüenta mil cruzeiros), para a execução 
de obras de microdrenagem e pavimentação de vias urbanas 
naquela municipalidade. 

Art. 2" A operação de crédito a que se refere o ãrtígo 
anterior será realizada nas seguintes condiÇÕI!S: ~ . , _ ~ 

1- valor da operação: Cr$!.495.054.000,00 (um bilhão, 
quatrocentos e noventa e cinco milhões c cinCJ.üenta mil cruzei-
ros) atualizados pelo IGP-FGV; · 

2- prazo para desembolso dos recursos: até 2109 dia 3.p6S -
a assinatura do contrato; · 

3- juros: 11,00% a. a. (onze por cento); · 
4- índice de atualização monetária: Índice Geral de 

Preços da Fundação Getúlio Vargas- !GP- FGV; 
5 - destinação dos recursos: obras de microdrenageffi e 

pavimentação de vias urbanas; -
6 - condições de pagamento: 

- do principal: em 48 parcelas mensais, igiútis e SUcessiVas~ -
vencíveis no dia 20 de cada mês, vencendo a primeira 12 
meses após a primeira liberação; 

-dos juros: trimestralmente na carêncià e mensalmente 
na amortização. 

Art. 3" O prazo máximo para o exercíciO da presente 
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da 
publicação desta Resolução. 

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

Sala das Comissões, I4 de abril de 1993. -João Rocha; 
Presidente - BeUo Parga, Relator - Garibaldi Alves Filho 
- Gilberto Miranda - Dario Pereira- Ronan Tito - Pedro 

Simon.:._: Eduardo Suplicy -- Albano Franco....: Ney M~anhão 
- Rachid Salda_nha Derz_l - Esperidião Ainin ....:. Maõsueto 
de Lavor - Beni V eras - --Affonso Camargo. 

PARECER N• 96, DE 1993 

Da ComissãO d~ _Assuntos Económicos, sobre a 
Mensagem n~ 115, de 1993, (Mensagem n~90, de 16-2-93, 
na origem) do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovaçio do Senado Federal, proposta da Se
nh_ora M~stra da Fazenda Interina seja prestada, pela 
União Fede~al, garantia à operação já contratada entre 

· · ·. a Empresa BrasUeira de Aeronáutica - EMBRAER 
e o Governo !:l'r:&ncês, para o fomecjmento-de 80 (oitenta) 
aviões EMB~312 Tucano, no valor total de 
FF1,1~1,710,000.00 (hum bilbão, cento e vinte e um 
milhões, setecentos e dez mil francos franceses). 

· Relator: Senador Bello Parga 

Com a' Mensagem n' 115, de 1993 .(n' 90,· de 16-2-93 
na orig~m), o Sfúihqi'-Pres~dente da "República submete à 
deliberaçã() do Senado Fed~~al proposta- de concessão-de ga
rantia pela União, no valor de FF235.ooo:ooo,oo (duzentos 
e trinta e cínco milhões de francos franCese:s), ao contrato 
de exportação de 80 aviões EMB-312 Tucano~-peçaS e·equipa
mentos de solo, no valor de FF1,121,709,374.86 (hum bilhão, 
cento e vinte e um milhões, setecentos e nove mil, trezentos 
e. setenta_e quatro francos franCeSes· e ôiterita e· seiS"ceD.t'avos), 
firmado pela EMBRAER - Empresa Brasileira de Aero
~:u1~~~1A com p M}ri!stúió dá Defesà ~a ):'r~nÇa, e!" julho 

- ·: ·2. :i'r3.ta-se 4-c:; um:conirato.de- ex(>Pi-t'aÇãó a iongoprazo, 
sendo que a _entrega dos aviões s.erá efetivada em cinco parce.; 
las (tranches) entre abril de 1993 e maio de 1998. Como as · 
condições contratuais prevêem deserilbOfsos antecipados à 
Embraerpara viabilizar a construção das aeronaves, o gove·rno 
francê~ exige_ a concessão de garantia destinada a assegurar 

. a- restituição ~e tais- antecipações, a -ser formalizada mediânte 
Ato ~e Cau·ção Solidária - q.este caso-, 'a ser firniado pelo 
gôveth6 btaSileiro. ' _ · __ _ · ·· · 

CCniforirie_ ressalta ·a Secretaria dO'Tesóuio NaciOnál-(fls. 
25), "a gara~tia a ser con~di~a pela VQíãÕ -reStringci-se úniCa~· 
mente aos pagamentos antecipados que serão efetuadoS- pelo 
Ministério da Defesa da França à'Embraer~'. Portai:tto,:se~un
do a STN, "o risco a ser assumido pelo Tesouro Nacional 
no que se refere à não realização dos pagamentos previstos 
no contrato fímiado pela Embraer é mínimo'~. Por outro lado, 
a ProCuradoria-Geral da Fazenda Nacional informa em seu 
Parecer que esse tipo de garantia solicitado pelo governo fran
cês-é usualmente exigido- em contratos internacionais, cOmo 
no caso em- tela. · ' 

-- 3. Conforme estabelece a CF, em seu art. 52,· frid.sOs 
V, VII e VIII, compete privativamente ao Senado Federal 
deliberar sobre as operações de crédito externo, limites e 
condições, be:!ll·como sobre a concessão de garantia da União. 
A matéria foi regulamentada pela Resolução n' %189, desta 
Casa. Nesse sentido, cabe informar que a instrução proc_essUai 
n_~o satisfaz às_ exigência.s contidas na n!(eridã resolUçãO~ e~e
Cialmente as mformações sobre os limites e endividamento 
a que se referem os arts.3' (I e )I,§ 9', II), 4' e 7• da citada 
Resolução n' 96189. · 

5. Qua:rito ao 'médto é de sitlientar qUe émboia- à-Em
braer tenha apresentado recentemente elevado grau de endivi-
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damento, prejuízos acumulados e atrasos nos pagamentos de 
fornecedores e empréstimos (tis. 2, item- 6 ao· Parecer PGFN), 
são encomendas como esta d? governo francês (compra de 
80 aviões Tucano ao longo de 6 anos) que poderão melhorar 
substancialmente ~ l)ituação financeira âa empresa. Além dis
so, a presente encomenda poderá potencializar a abertura 
de novos mercados à aeronáutica brasileira e permitirá" ã. ma
nutenção de suas atividades operacionais, de emprego e de 
um desenvolvimento tecnológico do qual o Pi1ís não deve 
abrir mão. · 

6. QUantO' ao ofereCimento de cónt'ragara:htia à União, 
o Ministro da Fazenda manifestou-se "favofavelm.ente'.à vincu
laçãá de Nota ProiníSsõria ein moeda estrangeira. a sei' emitida 
pela referida empresa ... ". ressaltando que "no caso de vir 
a empresa a ser privatizada a vinculação de contragarantias 
complementares deverá ser avaliada por este Ministério". 

7. Como a Etnbraer foi incluída pelo Decreto n9 423, 
de 14-1-92 no Programa Nacional de Desestatiz3:ção, criado 
pela Lei n• 8.031, _de 1_2-4-90 e re~ulamentada pelo qecreto 
n9 72;4, de 19 d~.1anetrç de 1993, a assunÇão de qualquer 
compromisso pela eJ:.1lpresa (no caso, o fornecimentO de _con-. 
tragarantia à União) dependerá de manifestação da Comiss;\o 
Diretora- do Programa de Privatização~ _ . · 

8. Ressalvarid_o_-Se: o _item 4 deste parecer, somos' favorá
veis ao- pleito nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 30, DE 1993 

Autoriza 'a República Federativa· do BrasU a cOnce
der garantia no valor de FF235.000.000,00 (duzentos 
e trinta t cinco ~ü~ões de francos franceses),_~ oper8ç'ão 
já contratada entre a EMBRAER - Empresa Brasileira 

· de Aeronáutica Si A - e o Governo Francês. · 

O Senado Fe.der~l resolve: _ _ _ _ 
Art. 19 É a República Federativa do B~a~iÍ-~~torizada 

a conceder garantía_1 no valor de FF235J)00.000,00 (duzentos 
e trín"tã e cinCo- milhões de francos frances_es), à operação 
já con:tratada entre a EMBRAER - ,E(mpresa :Sra~ileir~ de , 
Aeronáutica S/ A e o Governo da República da França, para . 
o for,necimento de ,80. (oitenta) .avll\es EMB~3I2 Tticáno, em 
cinco parcelas compreendidas entre ãbril de -Hi93 ·e ,maiO- de 
1998, no valor de FF1.121.709.374,86 (hum bilhão, cento e 
vinte e um milhões, setecentos e nove mil, trezentos e setenta 
e quatro francos franCeses e oiteilta·e seiS cent.avos). 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput 
deste artigo, fiCa a República Federativa do Brasil autorizada 
a ftrina"r o· Ato da Caução Solidária que formalizará a outorg~ 
da referida garantia. , ' __ _ _-

' ~it. 2~' A pfe~~ação de contr~iarantia à úl-ti_ão ,s~rá feita" 
mediante emissão pela EMBRAER - Empresa, Brasileira 
de Aeronáutica SI A_- de Nota Promissóiiã.-expresSa.em moe
da estrangeira, observados .os aspectos legais inerentes aos 
casos da espécie.. _ -- _ . 

Art. 3• Caso a EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S/ A ~ vetiha a ser privatizada a vinculação de 
contr~garantias complementares deverá ser avaliada pelos ór-
gãos_ competentes do Poder Executfvo. - -

Art. 4" O prazo, para o exerCíCio· da presente autori
zação é de 540 dias, s~ndo que o prazo de validade da garantia 
estender-se-á até a entrega ·da última parcela dos aviões pre-
vista para 1998. . .. 

Art. 59 Esta resolução entra em vigor na -data 4e sua 
publicação. 

Art. 69 Revogam:..se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, 14 de abril de 1993. - João Rocha, 

Presidente - BeUo Parga, Relator - Ronan Tito - -Aff'onso 
Camargo- Gan"baldi Alves Filho - Dario Pereira - Gilberto 
Miranda - Edua~o S,uplicy --- Beni V eras - Pedro Simon 
- Albano Franco - Esperidião Amin - Mansueto de Lavor 
- Rachid Saldanha Derzi - Ney Maranhão. 

PARECER N• 97 DE 1993 

Da Cm~issão de Constituição, Justiça e Cid:i:tdania, 
- sobre o Projeto de Lei do Senado n' 51, de 1991 que 
"altera a redação da Lei n~ 5.108, de 21 de setembro 
de 1%6 - do Código Nacional de Trânsito. 

Relator: Senador Wilson Martins 

I - Relatório 

O nobre Senador Francisco Rollemberg apresenta ao exa
me desta Casa um projeto de lei que pretende alterar a redação 
da letra b do art. 97. da Lei n• 5.108, de 21 de setembro 
de 1966. · 

A referencia?a legislaçã_o, em vigor, estabelece, e-m seu 
~.,97, que a cas~ação do d_ocume~tp <:Je habilitação dar-se~á: 

"a) quarldo a autoridade _comprovar que o condu
tor dirigia em estado de embriaguez ou sob o domínio 
de tóxico, após duas apreensões pelo mesmo motivo.'' 

A proposta ora em exame pretende que a redação da 
letra acima reprodúzida passe a ser: 

"b) quando ficar _dey~damente comprovado que 
o condutor, dirigia em estaO.o .de embriaguez ou sob 

. efeito de substância tóxica de qualquer natureza." 

II- Parecer 

Em sua Justificação, o nobre Senador Francisco Rollem
beig ãfirma que .. os acidentes de trânsito respondem hoje 
pela elevada taxa_ de rnortalídade do País". No último .dia 
13 de maio o jornal Correio Braziliense publicou matéria onde 
afiithãva: "O trânsitO em Bràst1ia mata mais que qUalquer 
doença, vírus, peste ou síndrome de deficiência ímu-riológica: 
70,4 por cento das rúorte anuaiS, verificadas no DF, são provo
cadas por acidentes automobilísticos ou atropelamentos, se
gundo dados do COmando de Policiamento da PM_, que, entre 
outras atribuições, cuida do patrulhamento das ruas da capi
tal" (Correio Biaziliense, 13-5-91, Caderno Cidade, áp. 2). 

·A gravidade desse fato requer a atenção do legislador, 
principalmente no que diz respeito à adequação das normas 
legais aos requisitos de rigor que devem ser aplicados aos 
infratores do trânsito. 

Em realidade~ conhecendo-se o Código Nacional de Trân
sito, sabe-se que há necessidade de refazê-lo como- um todo, 
não bastando somente pequenas adaptações que se perdem 
no conjunto desarticulado. 

Essa oj>infã6, ao que noticia a imprensa nacional, parece 
ser também aceita pelas autoridades federais, as quais já fize
ram anunciar sua intenção de enviar ao Congresso Nacional 
proposta de um novo Código Nacional de Trânsito. 

Não havendo, porém, prazo marcado para tal ação gover
nalll:e~tal, não se furta o nobre Senador FrancisCo Rollemberg 
de apresentar ao Senado Fedef3.1 um projeto objetivo e sinté
tico, que eleva o rigor da aplicação da lei. 
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III - Voto do R_!'~tor 
Com o propósito de dotar a Justiça de meios legais mais 

rigorosos no tratamento do infrator das leis do trânsito, o 
presente projeto é oportuno, adequado- e necessário: Nada 
a obstar quanto à juridicidade e a técnica legislativa. Nosso 

· voto é, pois, pela aprovação do Projeto 'de Lei do Senado 
n' 51, de 1991. 

Sala da Comissão, 14 de abril de 1993. -Iram Saraiva, 
Presidente - Wilson Martins, Relator - Ney Suassuna -
Eva Blay - Esperidião Amin - João França - Áureo Mello 
- Josaphat Marinho - Jutahy Magalhães _,"Francisco 
Rollemberg - Pedro Teixeira - Alfredo Campos - Pedro 
Simon. 

PARECER N• 98, DE 1993 
' ' 

Da ComissãO-di Assuntos ECO-Dômicos sobfe o Pro-
jeto de Lei do Senado n~7S, de 1991, que ''regulamenta, 
com base oo interesse nacional, os investimentos de capi
tal estrangeiro, nas miçro, pequenas~ médias empresas 
e dá outras providências'.'. 

Relator: Senador Joá~ ROCha· 

O Projeto de Lei cm exat;ne, ,datador de 15 de abril. de 
1991, de autoria do Senad_o,r Ney_Maran.h,ão, tem por objetivo 
permitir a participaç-ão do Capital estrangeiro em sociedades 
por cotas de qualquer micro, pequena e média empresa brasi
leira, até 50% de seu capital. 

A medida proposta define, para fins do Projeto, as micro, 
pequenas e médias empresas pelo conceito de receita bruta 
anual; e conSidera-como capital estrangeiro_o_s bens, máquinás 
e equipamentos entrados no Brasil sem dispêndio inicial de 
dívidas, "bem como os recursos financeiroS oU monetários, 
introduzidos no país, pà.I-a; a ·apliCação em 'a'tividades econó
micas, pertencentes a pessoas físicas o"u fúHdlcas residentes, 
domiciliadas ou com sede no exterior".· 

Argumenta o ilustre Senador que "o Br3.sil vem perdendo 
terreno para outros países em desenvolvini.ento, receprores 
de inversões de capital internacional, notadamente para os 
países asiáticos cofiO Taiwan, Coréiã do ·sul, HOnii-Kong· e 
Cingapura". · '- ' 

A argumentação é complementada pela citação do Balah
ço das inversões estran·getraS,'de 1973 para Cã, Onde fica évi-
denciada a posição negatiVa do país. · · , ___ . , ---

o Projeto visa, portànto, a uma mudança nos rumos 
do capital estrangeiro, ao estimular as inversdes internacionais 
em nosso País, mediante a liberação da remessa de lucros 
do investidor externo das micro~ pequenãs e Inédias empresas. 

Como essas empresas sãó as que mais ·contribuem. ·pal-a 
o emprego da força de trabalho em nosso· País, esse Projeto 
representa um trunfo adicional para a luta co~tra a ~ece~são~ 

Corno forma de resguardar o projeto da inflação galo
pante que assola nosso País proponho que o § 2<:> do art. 
2<:> passe a ter a seguinte redaçáo: 

EMENDA N• I - CAE 

§ 2" Os valores mencionados no parágrafo ãriterior se: 
rão a!ualizados monetariamente, a partir ·de abril de 1991 
pelo Indice N ar.ional de Preços a< Consumidor (INPC), ou 
por outro índice que vier a substitui lo. · 

Ao presente projeto foi apresentada a Eiiienda n9 1, de 
autoria do Senador Marco Maciel 1 I.JUe acolhemos por conside
rarmos um aperfeiçoamento ao disposto no art. 89 ~ passando · 
a constituir-se na SegõíO.te: 

EMENDA N•I::-:Cf\-E. 
Art. 8~> Apurado o lucro, de acor9,Q com as normas da 

Receita Federal referentes à tribu_!~ção do Imposto de Renda. 
a parcela correspondente ao sócio estrangeiro poderá ser re
metida integrall!lente para o exterior através das instituiçõeS 
financeiras bancárias 'públicas ou privadas. 

Pelas razões expostas e levando em ·consideração que 
essa proposição ·representa mais um esforço do Poder Legis
lativo em romper as ~m~rras do _isolacionismo brasileiro do 
mercado mundial, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei n' 75/91. ' 

Sala das Comissões, 14 de abril de 1'993, - Gilberto 
Miranda, Presidente em exercício - João Rocha, Relator 
.....,...... GB.ribaldi Alves Filho - Dario Pereira - BeUo Parga -
Albano Franco - Eduardo Suplicy -- Alfonso C amargo -
Wilson Martins-- Rooan Tito- Beoi V eras - Ney Maranhão 
(sem voto)- Pedro Simon- Esperidião Amin ~-Elcio Alva
res. 

'TEXTO FINAL APROVADO NA COMISSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÓMICOS OFERECIDO 

AO PROJETO DE LEI D_Q SENADO . 
N' 75, DE 1991 

Regulamenta, com base no interesse nacional, os 
investimentos de capital estrangeiro, nas micro, peque
nas e médias empresas e dá outra(i providências. 

O· Coilgresso" Nacional deCreta:· · 
Art. 1~' Consideram-se capitais estrangeiros, para efeitO 

desta lei, os bens máquinas_e. equipamentos entrados no Brasil 
se_m dispêndio inicial de divisas. destinados à produção de 

·bens o_U's~~Y~~o_s;~~l11 corho :o_s rec;u_rsos :financeiros-ou mqnetá
rios_._ introduzidos no P~(~. para a_ aplicação em· atividades 

- eoori.Oinicas, pertencentes a pessoas físicas _ou jurídicas resí
dentes, domiciliadas ou com sede no exterior. 

·Ar~~- 2~> O capit~l estrangeiro poderá integrar S()ciedade 
por cota de qualquer micro, pequena e média empresas brãsi
leiras, 'até 5Q% 2<: s~u cap'iia!. 

§ 1~' P_ara os fins desta leí, consideram-se rnicroempresas 
a~ pesso~s jurídicas .e 6rmas_ individuais que tiverem· receita 
brUta anual até Cr$19.200.000,~ (dezf;nove milhões e duzen
fo~ iriil cruzeiros).' ~eq~e_i.las ~mpré$as ?s que tíverênl. até 
Cr$92.48Q.OIJO,OO (n9venta e dois milhões e quatrocentos e 
oitenta mil cruzeir_os). Médias empresas _r;ts que tiverem até 
Cr$_184.00_Q.OOQ,OO {cento e _'o"itenta: e· quatrO milhões cruzei~ 
ros). 

. _ ·- ~ §_ _ ~~-- Os valOres jri~ndonados no párágrafo a"ntet:ior se
rão atualizados moneta'ria'rnente, a parti! de abril de 1991 
pelo Índice. Nacional. ctê J>reços ao' Consumidor (INPC)', óu 
_Qf>r_o~~o índice que vier a substituí-lo.. _ _ _ 

§ 3~' . Pelo prazo de_ 10 anos, a partir do registio dos 
CapftáíS·estdulgelr'<)s, OS iluin.eitioS VerifiCados na receita bruta 
provenientes de reinvestimentos, não Serão contabilizadOs, 
para os efeitos de m~danç~ d~ caracterização da empresa, 
nos ~e~mos dó disposto no § 19 deste artigo. 

Art. 39 A íntegialização do capital da soéiedade por 
cotas de participação poderá ser fdtã em dinheiro, tún· bens 
de capital ou direitos de propriedade e constará do contrato 
da_sociedade. 

Art. 4~> A direção da empresa será exercida por pessoa 
indicada pela parte brasileira. 

_ A_rt. __ s~ _O lucro l(quido da empresa, deduzido o imposto 
de renda e o fundo de reserva para aumento de capital. s~rá 
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repartido entre a empresa braSilei-ra e -0 SóciO esirangeiio, 
conforme o estabelecido no contrato da sociedade, não podenw 
do este ter uma participação maior à proporcionalidade de 
seu capital na sociedade. 

Art. 6' A parcela do lucro do sócio estrangeiro que 
vier a ser reinvestiâa passará a gozar dos mesmos privilégios 
que o capital inicial que o mesmo sócio já gb_zav3.. 

Art. 7~ O Coritrato por cota de participação será regis
trado na Junta Comercial da praça onde estiver registr~da 
a empresa nacional e aprovado pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 89 Apurado o lucro, de acordo com as normas da 
Receita Federal referentes à tributação do Imposto de Renda, 
a parcela correspondente ao sócio estrangeiro poderá ser re
metida integralmente para o exterio·r, ·através de instituições 
financeíraS, bancárias, públicas ou privadas. 

Art. 9~ Esta lei entrará em vigor na· dãtã de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam~se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993. - Gilberto 

Miranda, Presid~nte em exercício - João Rocha, Relator. 

PARECER N• 99, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Económicos ao Projeto 
de Lei do Senado n~ 251, de 1991, que "dispõe sobre 
a remuneração dos recursos transferidos pela União aos 
Estados, Distrito Federal e Mtudcipios ou aos órgãos 
e entidades por eles controlados e dá outras providên~ 
cias". 

Relator: Senador Elcio Alvares 

O Projeto de Lei do Senado n' 251, de 1991, de autoria 
dó ilustre Senador Esperidião Amin, "dispõe sobre a remune
ração dos recursos transferidos pela UnH:io ao_s Estac;lqs_, Dis
trito Federal e Municípios ou aos órgãos e entidades por eles 
controlados e dá outras providências". 

Especificamente, determina que tais recursos, bem como 
as suas disponibilídades de caixa serão mantidos, obrigato
riamente, em conta.s específicas nas institulÇOe-s financeiras 
oficiais. 

Os saldos ·diários mantidos. nas instiluiçõeS- fii1anceíras 
oficiais terão a ieniurlerãÇão pela distribuição pro rata dia 
da remuneração merisal média dos títulos públicos_ federais, 
com metodologia a ser estabelecida pelo Banco Central~ cujo 
resultado destinar-sc-á ao mesmo fim previStO para Os recursos 
transferidos. 

Trata.;se de proposição que dispõe sobre matéria correlata 
e complementar à constante do§ 3' do art. 164 da Constituição 
Fe'deral, segundo a qual as disponibilidades de caixa da União 
serão depositadas no Banco Central e as do_s Estados, Distrito 
Federal, Municípios, e dos órgãos ou entidades.do Poder Pú
blico e das empresas por ele controladas serão depo_sitados 
em instituições financeiras oficiaiS~ · - · 

O autor, eni sua justificaÇão ressalta: 

"A proposição obriga as instituições financeiras 
oficiais a remunerarem os saldos d_iários dos recursos 
transferidos. pelo custo financeiro- da própria dívida 
mobiliária federal, independentemente da aplicação 
que a instituição fínanccira julgar conveniente em suas 
operações ativas. Com_ isso, afasta-se a possibilidade 
de movimentos especulativos no. mercado financeiro ... , 
mantendo-se, ao mesmo tempo, o poder de compra 
dos saldos depositados, bem como a equivalência finan-

ceira entre oi recursoS fedeiais transferidos e os custos 
da dívida rnobiliária da União." 

A iniciativa dojlustre Senador Esperidião Amin, portan
tO, é oportuna na medida em •que a matéria atende aos justos 
interesses dos Estados, do DistritO Federal e dos Municíp!~s. 
cujos recursos que lhes são transferidos pela União realmente 
não podem nem devem permanecer nas instituições finan
ceiras sem qualquer remuneração que compense, ainda que 
parcialmente, a perda do valor daqueles recursos provocada 
pela inflação. 

Em estilo simples .e direto. o P.rojeto, ao me_SI)l_o t,ernpo 
em que fornece as condições para a manutenção do. poder 
de compra dos saldos. depositados~ impede a especulação fi-
nanceira com eSsêS recUrSoS. - . . . __ 
- Assim sendo, sOmos pela aprovação do Projeto de Lei 

do Senado n' 251191. 
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993. -João Rocha, 

Presidente - Gilberto Miranda - Elcio Alvares, Relator -
Eduardo Suplicy- Dario Pereira- Wilson Martins- Pedro 
Simon- Esperidião Amin (~e.m V}JtO) - Ronan Tit~- Gari~ 
baldi Alves Filho - Mansueto de Lavor - Beni V eras -
Bello Parga- Ney Maranhão~ Albano Franco, 

·PARECER N; 100, DE 1993 . . 
- . . . . . . 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei_ do Senado n~ 339, de 1991 que 
dispõe sobre o "registro, nos documentos de identidade, 
da opção pela doação post-rnortern de tecidos, órgãos 
ou partes do corpo humano_ para fins de transplantes". 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 

O Projeto de L~i em pauta, de autoria do Excelentíssimo 
Senador Gerson Camata, aborda, de maneira dir~.ta, simples 
e eficaz a soluçãp pragmática do_ cr_ucial problema da "inte
Tação de doadoré~oom as equipes de transplantes". A opção, 

, em v_ida, pela condição de '.'doador", a ser registrada no docu
mento de iden~jficação mais difundido do país, al€m ,de prefe
r"e:D.Cial, do pontO de vista jurídico, se constitui, sem dúvida, 
num importante,t::s~ímulo ao a.ume,nto do co~~ing~f!te efetivo 
de doadores de órgãos. O f~to do de. cujus ter pptado em 
vida pela doação de seus órgãos, deS;obriga a f~mília, çle çlifícil 
e dolorosa decisão, agilizando 1 sobremaneira, o complexo flu-
xograma de umâ dOação desta natureza.- . 

· Deve-se reSsaftar a flexibilidade deste Projeto de Lei ao 
adrqitir a_ possibilidade de_ anulação da opção a qualquer mo
mento, desde ip.i_e o queira o doador, e ao prever a precedênci.a 
do documento Qe, ~missão m~is :recente quando houver ma1s 
de um com opções distintas s_o_bre a doação de que trata o 
projeto. . 

-Quanto à constitucionalidade_; juridicidade e técnica leg~s-
-lativa, nada há à Objetar, porqllãntÓ ·a proposição àú:nde ple-
namente a ·todos esses requisitos. . 

Em face do exposto. manifestamo-nos pela aprOvação 
do Projeto de Lei do 
Senado n• 339, de 1991. 

Sala das Comissões, 14 de abril de 1993. -:--lram Sar~va, 
Presidente -Francisco Rollemberg, Relator -Pedro Simon 
- Lavoisier Maia - Nelson Carneiro - Alfredo Campos 
- Eva Blay - Elcio Álvares - Pedro Teixeira - Jutahy 
Magalhães- Josaphat Marinho- João França (abstenção) 
- Wilson Martins. 
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PARECER N• 101, DE 1993 

Da Comissão de COnstituição, JustiÇa e -Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 87, de 1992, que 
"dispõe sobre o reassentamento de habitantes e traba
lhadores em imóvel rural desapropriado por neeessidade 
ou utilidade pública". 

Relator: Senador Jntahy Magalhães 

De autoria do Senador Mansueto de Lavor, vem a exame 
desta Comiss'ão o Projeto de Lei n9 87, de 1992, que "dispõe. 
sobre o reassentamento de habitantes e trabalhadores em imó
vel rural desapropriado_por necessidade ou utilidade pública". 

A lei projetada prevê que todos a9..ueles que habitem 
e trabalhem diretamentc o imóvel rllrãl desapro-pliado por 
necessidade ou utilidade pública, inclufudo-se os pequenos 
proprietários, os posseiros, os assalariados, os parceiros, os 
arrendatários e assemelhados, além_ das indenizações a que 
fazem jus, sejam, também, reassentados pelo exprÕpiiante 
em outras áreas que ofereçam as mesmas condições de fertili
dade e situadas, de preferénCia, no mesmo m.unicípio Oú re
gião. A autorização para i deSapropriação sç> será concedida 
após a aprovação pelo Instituto Nacional de Çolonização e 
Reforma Agrária -INCRA, do projeto de reassentamento 
dos ocupantes do imóvel a ser desapropriado (arL lo:> e pará-
grafo único). _ -

O projeto determina que a indenização das benfeitorias 
realizadas pelos posseiros, arrendatários, parceiros e asseme
lhados seja entregue a eles diretamente pelo expropriante 
e não por intermédio do proprietário do imóVel expropriado 
(art. 2•). 

O descumprimento do disposto na lei projetada permite 
a seus beneficiários impedir a entrada do expropriante na 
propriedade, nos termos do artigo 502 do Código Civil ou 
propor ação judicial destinada a impedir a ocupação e uso 
do imóvel desapropriado (art. 3•). _ _ 

Na justificação, lembra o ilustre autor da Proposição: 
a) a Lei Maior outorga à União a -COfll:petência privativa para 
legislar sobre desapropriação (art. 22, II); b) determina à 
lei estabelecer ••o procedimento para desapropriação por- ne-
cessidade ou utilidade pública ou por interesse social fl!ed~~l1_te 
justa e prévia indenização ein dinheiro, ressalva<?os_os casos 
previstos na Constituição "(art. 5<:>, XXIV); c) reserva o Capí
tulo III do Título VII (arts. 184 a 191) para tratar da Política 
Ag'rária e Fundiária e da Reforma Agrária. -.. _ . _ _-

E ressalta que se constata cada vez maiS o" êxodO rural 
sempre que as desapropriações por utilídade pública não pro-
movam o reassentamento das _P()PUlações interessa-das. ___ _ 

A matéria, seiri dúvida alguma, é da competência legisla
tiva da União e não está írii:luída no rol daquelas de iniciativa 
vedada a parlamentares. /; 

Ante o exposto, e tendo cm vista os meritórios o_bjetivos 
do Projeto de Lei do Senado n" 87, de 1992, somos pela 
suaaprovação. __ _ _ _ __________ _ 

Sala das Comissões, 14 de-abril de 1993. ~Iram Saraiva, 
Presidente - Jutahy Magalhães, Relator - Lavoisier ~aia 
- Alfredo Campos- Eva Blay- Josaphat Marinho- Elcio 
Álvares - Pedro Teixeira - Pedro Simon - -João França 
- Wilson Martins - Francisco Rollemberg - Nelson Car-
neiro. 

• •• ·1'; 

PARECER N• 102, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 6, de 1993 (n9 

3.519-B, na origem), que "estabelece normas comple
mentares para a realização do plebiscito que definirá 
a forma e o sistema de governo". 

Relator: Senador Ney Suassuna 

De autoria do Deputado Gene baldo Correia, vem a esta 
Comissão, na sua redação fiilal aprovada pela Câmara li os 
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara n• 6, de 1993 (n' 
3.519-B, na origem), que "estabelece normas complementares 
para a realização do plebiscito que definirá a forma e o sistema 
de governo". _ 

2. EiS, em i-esumo, os principais tópicos da proposição: 
(1) Serão organizadas quatrO frentes parlamentares, re

presentando as correntes de pensamento sobre forma e ~jstema 
de governo- República, Monarquia, Presidendalisino e Par
lamentarismo --:: as quais devem registrar-se perante a Mesa 
Diretora do Congresso N acioilal; ---

(2) Desde 1~ de_ março até a antevéspera do plebiscito, 
as emissoras de rádio reservarão, diariamente, quarenta minu
tos çie sua pn?gramação (de_7h às 7h e 40 min) e outros 
quarenta {de 18h a 18h 40 min), e as de televisão, quarenta 
minutos (de 13h às 13h e 40 min) e_outros quarenta (de 20h 
3JL.min às -21h 10 -mín) para divulgar, em rede nacional, a 
propaganda relativa ao plebiscito; 

(3) Caberá às frentes a utilização do espaço e do tempo, 
. dispondo cada opção de dez minutos, obedecido o rodízio 
na ordem de apresentação, sendo que o tempo destinado à 
defesa da República será dividido em duas partes iguais, acres
cidas ao tempo das frentes parlamentarista e presidencialista, 
para defesa exclusiva da República; e o Partido Político qu~. 
por decisão de seu órgão diretivo nacional, apoiar qualquer 
das opções objeto da consulta plebiscitária, terá assegurada 
a sua participação no horário gratuito no rádio e na televisão 
reservado àquela opção, na proporção de sua representação 
parlamentar;- independentemente da sua integração na frente_, 
tendo os membros do Partido direito de reivindicar partici
pação na parcela remanescente do tempo destinado à respecw 
tiva frente; 

(4) A produção, quando solicitada, e as transmissões e 
as gerações de imagem e som serão feitas, .gratuitamente, 
pela Radiobrás; 

(5) Da dotação do Tribunal Superior Eleitoral para as 
despesas _com a realização do plebiscito, dez por cento serão 
destacados e. repassados às frentes parlamentares e aos Parti
dos Políticos que decidirem apoiar qualquer das opções, em 
partes iguais, para utilização na divulgação das questões objeto 
do plebiscito. 

3 .. Vários são os inconvenientes e inconstitucionalidades 
do Projeto: 

(1) A matéria já está disciplinada pela Lei n' 8.624, de 
4 de_fevereiro último, publicada no DO do dia seguinte, o 
que torna, portanto, o Projeto serôdio e ultrapassado. _Sim, 
hoje ultrapassado, conquanto ironicamente prematuro, na sua 
gestação. A propóSito, vale lembrar, ainda que de passagem, 
trecho de judicioso discurso do Senador Nelson Carneiro pro
fligando a sua aprovação na Câmara dos Deputados - e 
com ela "'aprendendo", em suas palavras de fina ironia, pois 
era a primeira vez que, na história parlamentar do Brasil, 
se eq~endava um projeto antes de ser sancionado ou vetado. 
E comparava: seria como-pretender íealiza:r u~a Cir~:~rgia plás
tica num nascituro, numa críança ainda não dada à luz. 

·--(2) Ao propor a Organização de quatro frentes, em vez 
das três estatuídas pelo art. 4", § 1~, da citada Lei, que contem-
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pia o Parlamentarismo com RePública, o Presidenciâ.lismo 
com República e o Parlamentarismo com Monarquia, refle
tindo com justeza e equilíbrio o mandamento constitucional 
previsto no a,rt. 2~' e § 1"' do Ato das DisposiÇões Constitucionais 
Tran~órias, o· Projeto peca por excesso. Com efeito, enquan
to ooParlamentarismo 'é viável nas duas formas_(República 
e Monarquia), o Presidencialismo só é posSível na República, 
que, diga-se de passagem, é a forma vigente há 103 anos. 
Acrescentar mais uma frente para concentrar a pn?paganda 
da República exigiria, em contrapartida, também o acréscimo 
de outra frente para condensar a propaganda da Monarquia, 
sob p~na de vulnerar-se o texto. constitucional e v!.ci.ar.:.se o 
plebiscito, que;:: chega com igual atraso; 

(3) Além disso, outro grave e sério inconveniente seria 
a admissão d~ Partidos Políticos rium plebiscito em que as 
idéias ,em questãO ós- trãi.iSCendem e os permeiam, havendo 
filiados 4e todos eles tomado a defesa de uma e outra forma, 
de um e outro sistema, independentemente da agremiação 
a que pertençam. O plebiscito é, evidentemente, suprapar
tidário - e assim deve continuar, sob pena de invalidar-se 
política e juridicamente, até porque não haveria como aferir-se 
a proporcionalidade (em cada frente) das di_fer.entes represen
tações partídárias, tornando~se, assim,. outro fator de desequi
líbrio da consulta; 

( 4) Last but not least, seria ainda de todo inconveniente 
e inoportuno desfalcar-se a dotação do TSE destinada às des
pesas do_ plebiscito; ou onerar~se as emissoras com custos 
de produção. 

Tanto o ADCT quanto a Emenda Constítucíonal n9 2, 
de 1992, refer~m-se apenas à gratuidade da divulgação. 

4. Isto posto, por considerarmos, data venia, extempo
râneo, ultrapassado, inoportuno, inconveniente, ifljtirídko- e 
incorlstitilCiorial, manifestamo-nos contrariamente ao Projeto. 

Sala da Comissão, 14 de abril de 1993 . ..-- lrD.m- SQraiva, 
Presidente - Ney Suassuna, Relator - Eva Blay - Áureo 
Mello - Epltácio Cafeteira - Garibaldi Alves - Alfredo 
Campos- Pedro Teixeira - Nelson Ca~neiro ,- Pedro Simon 
- Esperidião Amin - Anil!- Lando - Elclo AÍvares. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
dienteJido~vai à publicação. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 19 
SecretáriO: - - ----

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 356, DE 1993 

Nos termos do art. 43, inciso H, do Regimento Interno, 
requeircYlicença para me afastar dos trabalhos. da Casa, no 
período de 16 de abril a 24 de abril do corrente ano. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1993. - Senador João 
Fraoça. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 19 Secre-
tário. ~--

São lidos os .seguintés c 

C:OMISSÁO DE ASSUN'ró~ ECONÓM{CÓS. 

·Brasflia,14 de abril. de 1993 

OFICAE/010193 
Senhor Presidente, . 
Nos termos do § 29 do art. 91 do RegimentO 1ntàti6, · 

comJJnico a V. _Ex~ que esta -comísSão- ãPrOVou O PLS n9 75, 
de 1991, de autoria do Senador Ne)" Maránhão que "regula 
com ba-se no interesse nación'al 'oS j{we;sHfuentoS de capital · 
estrangeiro, nas rriícro, pe·q'ued:á"S·e.m8dias empresas ·e· dá_ 
outras providências". - · _ · ·-. '· ·'- _: --

Na oportunidade renovo a V. EX~theuS prOtestOs' de eh;;va
da_ estima e consideração . ..-- Se!lá~<?~ ~~ãô 'ROcha,' Presidente. 

OFICAE/01W3 ~ 

Senhor Presidente, 

Bra~flia, 14 de abril Qe 1993 

Nos termos do § 29 do art. 91 do Regimentõ Interno, 
cOMunícO-a V. Ex• que esta· ComiSsã6 ·apl-Ovou O PLS n9 251, 
de 1991, de autoria do Senador Espéridiãó- Amin que '~dispõe ' 
sobre a remuneração dos recursos transferidos pela União 
ao·s Estados, Distrito Federal .e Municípios ou -aos --órgãos e 
entidades por eles controlados e dá outras providências". · 

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meús:protestos de eleva~ 
da estima e consideração.- Senadór Joã.o.~ocha, Presidente. 

COMISSÃO D_E CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇÁ~· 
ECIDADANJ.A 

OF. N' 05/93-CCJ 

Senhor Presidente, 

· Bnisí!ia; 14 de abril de 1993. 

Nos termos regimentais, comunico a V. E~ que esta 
COmissão aprovou o PLS n9 87, de 1992, de·autoria dó.Senador 
Mansueto de Lavor, que "dispõe sobre o reassentamento de 
habitantes e trabalhadores em imóvel rural desapropriado por 
necessidade ou utilidade pública", n~ rcrl!-qião .re<.llizada em 
14-4-92. . .. 

. Cordialmente,- Senador Iram_SaraiVa, Presidente~ 

Brasi1ia, 14 de abril de 1993 

OF. N• 06193-CCJ 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a·v. Ex~ que esta 

Comissão aprovou o PLS n•339, de 1991, de autoria do Sena
dOr Gerson Camata; que "dispõe sobre o registro, nOs_ docu
mentos de identidade, da opção pela doação pOst-rilórtem 
de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins de 
transplante", na reunião realizada em 14-4:_93. 

Cordialmente,..-- Senador Iram Sa.Í'aiva, Presidente. 

OF. N• 07193-CCJ 

Senhor Presidente, 

Brasi1ia, 14 de abril de 1993 

Nos termos -regimentais, comunico a V. Ex~ que esta 
Comissão aprovou o PLS n9 51, de 1991, de autoria do Senador 
Francisco Rollemberg, que "altera a redação da Lei n9 5.108, 
de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito", 
na reunião realizada em 14-4-93. 

Cordialmente,- Senador Iram Saraiva, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (C)lagas Rodrigues) -Com refe
rência- a:o-s ·expedientes qUe acabam de ser lidàs, a Presidência 
comunica ao Plenário que,- nos_ term_os _do art _91. §§ 3" a 
5':>, do Regimento Interno~ abri-se-á o prazo de cinco dias 
úteis para interpOSição_ de" recurso, asSinadó por um décimo 
da composição da Casa,.para que os Projeto's-de Lei do Senado 
n's 51, 75,251 e339/91 e 87/92 sejam apreciados pelo Plenário c 

Esgotado esse prazo,- sem interposição de recursos, as 
proposições serão remetidas à Câmara d.os_Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Foi encaml-. 
nhado à publicação Parecer da Comissão- de Assuntos Econô
m.icos, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei da Câma
ra n' 30, de 1992 (n' 1.990/91, na Casa de origem), que extingue 
o Imposto Suplementar cte Renda sobre as_ distribuições .de 
lucros ou dividendos relativos a investirp.entos em ll).Oed_a es
trangeira. 

De acordo com o disposto no parágrafo_ ú,nico _ do_ art, 
254 do Regimento Interno, é aberto o pfãzo de 48 horas 
para interposição de recurso, por um décimo dos membros 
do Senado, para que a matéria continu~ a s_ua tramitaçã;o_. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrígües)- Foi encami
nhado à publicação Parec;:er da Comissão de Assp.ntos.Eçonô:-" 
micos; que conclui favor.ayelmente ao Projeto de Lei da Câma
ra n~' 2, de 1992. 

A matéria ficará sobre a Mesa durantç çinco sessões órdi-· 
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
D, d, do Regimento_lntemo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Foi encaminhado 
à publicação o Paíecet da ComissãO" de Côristitl!i"Çãõ,· Justiça 
e Cidadania, que conclui, por unanimidade, pela inconstitucio
nalidade do Projetá de Lei da Câmara ri~ 6, de 1993, (n~' 
3.519/93 na Casa de origem), que estabelece noimas cómpfe' 
mentares para a realização do plebiscito ·que definirá a forma 
e o sistema de governo. 

A Presidência, nos termos do art. tOl, § 1~. dq Regiment~ 
Interno, determinei que a matéria seja definitivamente arqui
vada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu da Prefeitura Municipal de _San_t_o__ AugliStc:>·, 
Estado do Rio Grande do Sul, o Ofíci() n' S/35, de 1993 
(n~' 94/93, na Origem), solicitando, nos termós da Resolução 
n~ 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para que possa 
contratar operação de crédito, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de As.sunto_S: Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 76, II, 
do Regimento Interno, fica extinta a Comissão Parlamentar 
de Inquérito criada pelo Requerimento n~ 882, de 1991, desti
nada a apurar as responsabilidades pelo caos existente no 
âmbito dos consórcios para aquisição de veículos motores e 
de bens em geral, cujo prazo esgotou-se no ºia 12 últhp.o. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ---:-Foram enca
minhados à publicação pareceres da ComiSsão: de Assuntos 
Económicos que concluem pela á(fresentação ·âos seguintes 
Projetas de Resolução: no 24, de 1993, que autoriza· a Prefei
tura de Mandaguaçu, Paraná, a contratar operação de crédito; 
n~' 25, de 1993, que autoriza a-Prefeitufã Municipal de Mari
lena, Paraná, a contratar operação de crédito; n~26, de 1993, 
1]ue autoriza a Prefeitura Municipal de Erebango, Rio Grande 

do_Sul, a contratar operação de crédito; n~' 27, de 1993, que 
aUtoriza 3. Prefeitura Municipal de Agudo, RiO Grande do 
Sul, a contratar operação de crédito~ n9 28, de 199~. que 
aQtoriza_o GoVerno do _Estado do Paraná a_emi_tir_e cqlo-çar 
no mercado Letras Financeiras d~ J:eso.uro,d_o-Estado dp_Pa_ra
ná; n9 29-,- de 1993, que autoriZa a Ptefeituta Municipal de 
Sede Nova, Rio Grande do Sul, a contratar operação-de crédi
to; n~ 30, de 1993, que autOriza a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia no valor de 235 milhões de francos 
franceses à operação já contratada entre a EMBRAER -
Empresa Brasileira de Aeronáutica S/ A- e o Governo fran
cês. 

As proposições ficarão sobre a Mesa durante cinco sessões 
ordinárias, a fim de receberem emendas, nos termos .do art. 
235, II, f, do Regimento Interno. 

. Ql'.r! M;aurQ_B~nevides- S_r.Presidente-; peço a palavra 
p~ra uma breve_Comut:tic3ção." - · - · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre S.enador. · · · 

O SR. MAURO BENEVIDES.(PMD6-:-: Ç~ Para uma 
breve comunicação.) ~ Sr. __ Presidente, Srs~ S~ri~dql-C?S-· :há 
homens que se identificam cOm a História pelo desempenho 
eXtraordinário dá sua missão,_ nas exigências- de cada época. 
Darcy Ribeiro é um deles. Etnólogq, .antr_oP~1<?g9, professor 
universitário, romancista e político, destaca-se em todas as 
atividades exercidas por seu talento, seu espírito- público e 
o brilho de grandes idéias a serviço da cultura e do hurp.anism.o, 
em que se fundamenta o_ progresso de todas as naç()es.~ 

Durante um período de quase dez anos, permaneceu nas 
aldeias do Paõtanal, do Brasil Ceiitral e $i_a_Ama?ônia, para 
depois, com autoridade de mestre, tornar-se t,J..Ql_ defens:or i~
trarisigenle da causa indígena no -País -e· no ·mundo. ,A..lém 
dos trabalhos apresentados sobre o _assunto, na Organização 
futernacional dO Trabalho, em Genebia e em outras entidades 
da maior expressão, participou de vários encontros de líderes 
indígenas e antropólogos, de âmbito lnternaàõn3.l, tendo sido 
colaborador da UNESCO no estUdo do processo de integração 
da~ populações aut6ctones no Br3sil. 

_Professor da Universidade d6 Brasil. planejou-e-projetou, 
no Governo de Juscelino Kubitschel,(~ a HniVerSiâade_ de Bra
silia-cOmO i.D.Stituição de ensino modeiar, "da qual foi 9 priineiro 
Reitor. A ã.ção de Darcy Ribeiro nesse campo não Se_ limitou 
às nossas fronteiras. Redator dos projetas de reforma para 
as universidades do Uruguai, da Venezuela e para o sistema 
unive_rsitário peruano, planejou, ãinda, novas universidades 
na Costa Rica, no México e na Argélia. 

_Não seria fácil distinguir-se rias v:!rlas facetas de sua rica 
personalidade a de maior significação. Destaque-se, entre
tanto, o seu devotado amor à democracia, que o levou ao 
ex11io, mas fê-lo ern o_ut_ras_ plagas.continuar a luta pelos princí
pios que abraçara. com o mesmo _entusiasmo e brasilidade 
que norteiam a sua vida .. Colaborou co_ma Pr~sidente Salvac;lor 
Allende na tarefa de implantação do sistema educacional do 
Chile; assessorou o Governo Velasco, no Peru, com.idéias 
sobre a revolução agrária e instituição de formas de partici
pação popular no exercício do poder, na gestão da economia 
ena condução da vida politica e social, implantando o Centro 
de Estudos de Participação Popular de Lima. 

Eleito Vice-Governador do Rio de Janeiro pelo PDT, 
em 1982, no Governó Leoriel Bri;zola, coordenou toda a refor~ 
mulação do ensino do 1 ~ grau nessa cidade, de que resultou 
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o Plano Especial de Educação e a implantação dos Centros 
Integrados de Educação Pública (CIEP). 

O Sr. Lavoisier Maia- Permite~me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES .-Com muito-prazer: 

O Sr.- Lavoisier Maia - Nobre SenadQr, em meu nome 
pessoal e em nome do PDT, associo-me a essa justa, _homena
gem que V. Er presta a esse grande homem do Brasil, Darcy 
Ribeiro, homem de cultura invulgar e de inteligência priVile
giada que hoje assume um lugar na Academia Brasll~ira de 
Letras, pelo seu mérito, pelo seu valor, pela sua cultura. Ele 
merece essa homenagem -que V. Ex• lhe presta em boa hora. 
Nós todos do PDT sentimo-nos muito felizes em tê-lo conosco 
no Senado Federal. O Senador é um homem conhecido não 
somente no Brasil, mas também internacionalmente. É um 
homem que valoriza não só O Rio de Janeiro, pois é represen-
tante desse Estado, como também todo o Brasil e o mundo. 
Darcy Ribeiro é um homem que dignifiCa ci posto Que assume. 
Neste momento, merece o nosso aplauso e os nossos parabéns. 
Associo-me a V. Ex~ diante desse feliz pronuncümiento. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Lavoisier Maia, que traz, com o seu aparte, 
a manifestação solidária de aplausos entusiásticos ao nosso 
eminente colega Senador Darcy Ribeiro, que hoje se alça 
à imortalidade literária, passando a integrar a Academia Brasi
leira de Letras, que tem a presidi-la a figura extraordinária 
do Acadêmico Austregésilo de Athayde. 

Nós, que convivemos de perto com Darcy Ribeiro, que 
temos acompanhado_ aqui e fora desta Casa a sml m.arcante
trajetória conio educador, COmo etnólogo, como aritfopólogo, 
como homem de cultura, enfim, seritimo-nos, realmente, con-" 
fartados em vê-lo guindar-se a essa posição. 

Estamos absolutamente certos de que S. Ex• haverá de 
dignificar e honrar a Casa de Machado de Assis, que já conta 
com a figura de outro companheiro, o Sr. Senador José Sar.õ.ey. 
Agradeço a V. Ex~ e à sua Bancada. 

Parabenizo o ilustre Darcy Ribeiro, que às 21h de hoje 
-pretendo estar presente a esse excepcional evento~ _chega 
à Academia Brasileira de Letras, num reconhecimento à sua 
inteligêndã fulgurante, ao _seu talento, à _sua ·çompetência, 
enfim, a todos os requisitOS que o torhâm admirado ·e reSpeF· 
tado pelo povo brasileiro. - · 

A S~ Júoia Marise - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O Sr. Nelson Wedekin - Permite-me V, Ex• também 
um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não. OiiÇo o ·apa'fte 
da nobre Senadora Júnía Marise; em seguida, o aparte do 
nobre Senador Nelson Wedekin. 

A Sr' Júnia Marise- Nobre Senador Mauro Benevides, 
congratuloRme com V. E~ pela homenagem que presta, nesta 
tarde, ao Senador Darcy Ribeiro. Tenho certeza de que V. 
Er o faz não apenas por ser o Líder do PMDB nesta Casa, 
mas pelo descortino de que é possuidor. Ouvindo com atenção 
o pronunciamento de V. Ex\ associo-me à ênfá.se dada às 
qualidades intelectuais, culturais e profissionais demonstradas 
pelo Sr. Darcy Ribeiro ao longo de sua vida pública. Eu 
gostaria, no entanto, de destacar algumas peculiaridades. A 
primeira delas refere-se ao fato de ter nascido Darcy Ribeiro 
em solo mineiro, mãis- exatamente- ·no norte de Minas, uma 
das regiões mais pobres do nosso Estado. Certamente por 
ser Minas Gerais o seu berço, aduziu Darcy Ribeiro, ao Ser 

acervo intelectual.e.;} SIJ.~ experiência de vida, toda a cultura 
mineira.- Em 1987, çonvidei Darcy Ribeito- era eu Vice-GoR · 
veinadora,..de Minas Gerais, de um governo re~ém-emp_ossado 
-para vgTtar a Minas e lá_ prestar os seus servtços. Aceitando, 
S. Ex.~ assúmiu a Secretaria de Desenyolvi.Qlento Social, plan
tando a sem~e da .. cultura e de um grande programa educa
ciOiiâ.fque Visava a dar às crianças do nosso Estado não apenas 
a modernidáde educacional, mas também o reconhecimento 
da importância desse segmento. Tive a oportunidade de suce
dê-lo nesse cargo, quando S. Ex~. a convite de um Governador 
de outro Estado, precisou deixar as Minas Gerais. Posso ga
ranti:[- a V. Ex~ que procurei dar continuidade _ao trabalho 
que Darcy Ribeiro semeou. Portanto, Senaçior Mauro Berre
vides, quero, como conterrânea, companheira, admiradora 
e a·rn.iga do Senador Darcy Ribeiro, parabenizar V. Ex~ pela 
oportunidade do seu pronunciamento e dizer que todos os 
brasileiros, sobretudo os mineiros .. estão felizes em constatar. 
que Darcy RibeirO· alçou mais essa posição, que o leva à 
imortalidade. 

O SR. MAURO BENEVIDES "-Expresso a V. EX', nobre 
Senadora Júnia Marise, o testemunho do meu_ reconhecimento 
por essa homenagem. a() seu eminente coestaduano, Senador 
Darçy_ Ribeiro, que será empossado como membro da Acade
mia Brasileira de Let~:as. 

LouVo V. Ex~ por ter realçado que Minas Gerais, celeiro 
de tantos talentos e tantos valores, não abriria mão do fato -
de _ter sido o b~rço natal do grande: ~arcy Ribeiro, que_ trans
cendeu as fi-onteiras cte Minas Gerais, Projetando-se interna
cionalmente, a ponto de ter sido agr~ciado_por Sorbonne, 
tradicional centro cultural da França. - -

Identifiquei-me-com o nobre Senãdor Darcy Ribeiro an
tes mesmo de nossa convivência nesta Cas_a, admirando-o pela 
extraordinária bagage~ cultural com que se apresentou diante 
do povo brasileiro durante o exercício dos cargos de Ministro 
da Ed~çação, Chefe da Casa Civil, fun43.dor dã Universi<lade 
de. :S;rasília, V iCe-Governador do Rio de )aneiro. O fato de 
tei S. Ex' nascido em Min"as Gerais, exatamente numa área · 
sofrida como meu Nordeste, pode ter-se constituído _em um 
vínculo de maior apróximação e estreitci.mentO do nosso rela
cionamento pessoal. Darcy Ribeiro deu~me o privilégio de 
ir aO Ceará para prestigiar um dos ·grandes momentos da 
minha mOdesta vida pública: o recebimento do título de doutor 
honoris causa da Universidade Federal do meu Estado. 

Darcy Ribeiro, juntamente com o nobre Senador João 
Calmon e o então Presidente da Comissão de Educação, nobre 
Senador Lourembe~g Nunes Rocha, honrou-me c~m sua pre
sença em meu Estado. Na oportunidade, pude constatar o 
seu prestígiO- pessoal ao vê-lo permanentemente cercado por 
professores das várias Unidades federativas e sobretudo por 
estudantes, que queriam ouvir de Darcy o repassar de todos 
os fatos por ele vivenciados e que o tornam, sem dúvida, 
um dos brasileiros m:iiS preeminentes da era contemporânea. 

Muito grato a V. Ex\ Senadora Junia Marise. 
Concedo o aparte, neste momento, ao nobre Senador 

Nelson Wedekin. 

O Sr. Nelson Wedek.in- Senador M3uro Benevides, V. 
Ex~ foi muito feliz em fazer esse prOnunciamento num dia 
espedalmente feliz para o Proiessor Darcy Ribeiro, nosso 
colega Senador. Trata-se de uma espécie de ponto _culminante 
de uma carreira brilhante. Um intelectual desse quilate não 
encontra, infelizmente, muitos semelhantes em nosso País. 
Poderíamos, neste momento, destacar algumas das inúmeras 
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facetas da personalidade _de Darcy E.ib_e~ro~ No entantot ~~ 
ousaria apenas fazer poucas observações a respeito da figura 
extraordinária que é o PrOfesSOr DarcY- :Jqf:te.iro. Em primeiro 
lugar, eu destacaria, Senador Mauro Bep_eyides, a condição 
de democrata do Professor Darcy Ribeiro, se~pre ao lado 
das-causas libertárias do nos.so povo; não :ipenasdas liber<Wies 
públicas· e fundamentais, não apenas das Jiberdades formais, 
mas da verdadeira libertação do povo brasileiro, que é o direito 
à cidadania, o -direito a uma existência digna. Sendo J;>arcy 
Ribeiro um patriota, emoCiona-se ao falar do Brasil, sobr~tudo 
da gente brasileira. 

E, mais airida, quando S. Ex~ fala da gente brasileira 
pobre, da gente bra~ileira que não te~ _estudo; dos. r;u;>ssos 
irmãos índios, com que emoção S. EX' fal~ del"es! Indigenista 
~e renome internaciOnal e antropólogo con!'Jecido iJ?.temacio
nalmente, -com que. emOção S. EX" faladas·categorias]ndígenas 
do nosso País e --dá mundo! Com qUe' éfuoÇão S. Ex• fala 
sempre da raça negra em ·nosso País. E dos· poucos que fazem 
uma abordagem freqüente em relação aos- nossos irin:ãos ne
gros, que constituem, ao_contrário do qUe Se imagiria, a=mruo
ria- da população. Cciffió eScritor, são" tãlifãS ãs obras do Pro
fessor Darcy Ribeiro, tão numerosas, tão S_1:fbstantivas, tão 
profundas que, por certo, fazem dele um intelectual conlwc;icJq 
não só no nosso--País, como também no mundo. Freqüen
temente, S. EX" é convidado para fazer palestras e conferências 
em vários paíSes. A figura do educador é -~g:o que precisamos 
realçar aqui, mais uma vez. Sei que_ V. Ex~ já o fe_z, asshii
como já o fizeram a Senadora Júnia Marise e o Senador:: L:;~.vo!
sier Maia. Mas a educação é uma das- saudáveis, positivas 
e generosas obsessões do Professor Darcy Ribeiro. Por todas · 
essas razões devemos homenageá~lo, mas sobretudo- e não 
devemos esquecer isso~ Senador Mauro Benevides - pela 
sua figura de homem cordial, afável, bem-humorado, aquilo 
que a juventude __;de quem ele tanto gosta e que tanto gosta 
dele -costuma chamar de "alto astral". O Professor Darcy 

Ribeiro está senipre erivolvido nos seus· sonhos, nas suas uto
pias, que são sempre as mais generosas em relação ao ser 
humano em geral. Por isto, quis aproveitar a oportunidade 
para dizer alguma coisa a respeito da personalidade tão rica 
e multifacetada do Professor Darcy Ribeiro e saudá-lo por 
esse dia tão importante na sua vida. Cumprimento também 
V. Ex~ pela iniciãtiva de fazer esse pronunciamento. 

O SR- MAURO BENEVIDES -Muito grato a y_ Ex•, 
nobre Senador Nelson Wedekin, que exalta as qualidades 
excepcionais que exomam a personalidade inconfundível do 
extraordinário homem público que é Darcy Ribeiro, a partir 
de hoje alçado à condição de membro da Academia Brasileira 
de Letras. 

Até poderia ter deixado ao Senador Lavoisier Maia, a 
V. Ex• e à Senadora Júnia Marise a prerrogativa de ocupar 
a tribuna na tarde de hoje: V. Ex~ e o Senador Lavoisier 
Maia são companheiros de partido de Darcy Ribeiro, e a 
Senadora Júnia Marise é conterrânea· âesse ilustre compa
nheiro nosso que hoje chega à imortalidade literária. Mas, 
neste caso, nobre Senador Nelson Wedekin, poderia o seu 
pronunciamento ser inquinado do vício da suspeição: V. Ex•, 
pela aproximação partidária, e a Senadora Júnia Marise, pela 
conterraneidade, que fez questão de se expressar reivindi
cando para Minas o reconhecimento, hoje, nesta Casa, de 
que Darcy Ribeiro, por ser mineiro é, evidentemente, brilhan
te. Talvez nem fosse necessário realçar que S. EX" é brilhante, 
porque eu estaria incorrendo num pleonasmo imperdoável. 

_ fica 7 porta(ltO, aqui também, j:Om a manifestação de V. 
Ex•,. Senador N,eJs9n: We,dekin! mais urna homen~ge~ que 
o Senado Federal presta aá notavel' brasileiro, o Prófe~sor 
Darcy Ribei_ro~ , , , I 1 . , , ~ , : ; I ~ ; • : _ • • • • • • 

O Sr. Elcio Alvares....:... Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR- MAURO BENEVÚ>E~· _:_: Corri imenso prazer, 
nobre Líder Elcio Alvares. 

. O Sr. Elcio Alvares- O registro da solenidade que vai 
ocorre_r hoje na Academia Brasileira de Letras não.é sQmente 
uniimperativó,íntelectual: representa, também, um gesto de 
solidariedade unânime desta Casa àquele que, evidentemente, 
granjeou, em todo o País, uma notável repercussão de intelec
tual da mais_ alta envergadura. A Vida de Darcy E,i!Jçiro é 
Uina vida fascinante, pofque, ·independentemente das Suas 
grandes qualidades_ intelectuais, S.-Ex~ soube associá-las ao 
lado político, elegendo-_se_Senador exatamente num Estado 
como o do Rio de Janeiro, onde a política se faz quase que 
de forma conceituai. E, aqui no Senado, atrav:és.de projetas 
e de várias outras iniciativas, Dat:cy Ribeiro tem caras::te;rizaqq 
a sua vida como_ um .hom_e_m dedicado à educação. e à cultura, 
aluando em div.ersos setor:e.s, inclusive junto ao Ministério 
dã Educação, onde:batalha pela re~dição de livrOS que se 
iilsci'everam como primorosos na _História da Literatura brasi
leira. Além diss.o, S. Ex~ edita uma revista exceleQ.te, chamada 
Carta, que hoje_é_ um referencial da cultura brasileira. Vou 
cOnfessar, porque acho que vivemos em regiine de união per
manente, Minas e Espírito Santo: também sou filho das Minas 
Gerais. E vejo isto com-niuitO árgulho, porque Darcy Ribeiro 
tem uma_intimidad.e absoluta com Montes. Claro~ e fotografa 
bem .esse espírito _de mineiridade- na área da literatura. E 
hoje; quando S. Ex~ chega à Casa de Machado. de Assis, 
com todos os méritos, isto é motivo de muito orgulho para 
nós, Seriadores, pois podemos. dizer, agora, com gran4e satis
fação, que o Senado da República possui dois imortaiS: 'ó
Presidente José Samey e, agora, o Senador Darcy Ribeiro. 
Portanto, Senador Mauro Benevides, V. Ex~, que teni sido 
tão feliz em todas as oportunidades em que faz, nesta Casa, 
os registras históricos mais importantes da nossa vida, hoje 
traz-nos um relato fascinante e profundamente enriquecedor 
do lado intelectual do Senado, Hoje, Darcy Ribei,ro ._não tenho 
'dúvida nenhuma, vai pronunCiar Um discurso que fiC3rá escrito 
nos Anais da Casa de Machado de Assis como- Uma peça 
que vai honrar a sua cultura e a sua inteligência. É um tempera
mento inteiramente aberto; é um intelectual até certo ponto 
diferénte; Darcy Ribeiro foge dos padrões habituais do intelec
tual, para ser um -homem que se envolve com a política dos 
índios, participa dos movimentos culturais e sociaiS. S. Ex• 
tem, realmente, uma versatilidade impressionante. o prêmio 
de hoje recompensa não somente o intelectual, mas também 
a personalidade brilhante e multifacetada de Datcy Ribeiro. 
Neste momento, em meu nome pessoal, no de meus colegas 
do Espírito Santo e no do Partido da Frente Liberal, quero 
dizer que é motivo de muito orgulho para o Senado da Repú
blica ver um dos seus Pares ingressar, com todo merecimento, 
na Cas_a de Machado de Assis. 

O SR- MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Elcio 
Alvares, V. E~ tem, realmente, toda razão em prognosticar, 
para a Casa de Machado de Assis. na noite de hoje, um 
grande pronunciamento de Darcy RibeiTQ 1 que ali se_rá sauda
do pelo Acadêmico Cândido Mendes de Almeida. E para 
não desperdiçar essa magnífica ocasião de ouvir os dois exce-
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lentes pronunciamentOs, pretendo, logo mais, ir' ao' Rio de 
Janeiro -'- e acredito que outros colegas -tainbém O- 'faião 
- para· poder conviver COm Daicy Ribeiro nesse- h1Sümte 
indiscutivelmente áureo da sua vida cultural, S. Er que -tem 
sido um arauto das causas da educação e da_cultura. 

Eu me permitiria lembrar a V. E~ que um dos atos 
que pratíquei como Presidente desta Casa, já nos "instantes 
derradeiros da minha administração, fOi firma" r üm· cCfnVênio 
com o Ministro da Edu_cação, Mun1io Hingel, mineirO tam
bém, como Darcy Ribeiro, estabelecçndo a participação-do 
Senado Federal e dessa Pasta ministerial na reedição da biblio
teca básica brasileira. São aqueles mesmos livros a que V. 
Ex• aludiu, de escritores eminentes, livreis que desapareceram 
das prateleira:s das livrarias 'e que são praticamente desconhe'
cidos -desta atual geração. 

Presto a V. Ex~, neste instante, um depoimento_. Protelei, 
seguidas vezes, a assinatura desse convênio, mas terininei do
brando-me aos argumentos convincentes de DarCy Ribeiro: 
trouxe ao Senado Federal o Ministro da Educaç_ã_o_ para, no 
final de dezembro, assinar esse convênio, que, espero, veriha 
a ser cumprido_ pelo meu Sucessor, que é o nosso ilustte.colega 
Senad_o_r_Humberto Lucena. S. Ex•, certamente, garantirá ·efi
cácia a essa iniciativa, pal'ã- que ifs duas partes cOnvenentes 
-no caso~ o Governo Federal, através do Ministério da 'Edu
cação, e o Senado Federal, através do CEGRAF ...:..:..._tenham 
condições de prestar, numa ação coordenada, essa colabo
ração inestimável à difusão da cultura brasileira. 

Isso -faço questão de ressaltar- devo à forma pertinaz, 
obstinada, insistente mesmo, córil Que Darcy Ribeiro deman
dou o meu gabinete, fazendo, afinal, com que eu descortinasse 
esse horizonte imenso parã propicià.r -a- :llguris milhares de 
brasileiros a oportUnidade de acesso a esses livros. que estão 
praticamente esgotados nas livrarias do nosso País. 

Agradeço, portanto, a intervenção de V. Ex~ Estou certo 
de que, ao tomar conhecimento de seu aparte, o Senador 
Darcy Ribeiro se regozijará pelo reconhecimento aos seus 
méritos, agora exaltados com merecida justeza nesta Casa. 

O Sr. Garibaldi Alves· Filho -Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR- MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte a 
V. E~ coin inlerisO prazer: - ' · ' 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Serei breve, pois estou 
vendo que a Presidência está pre-ocupada com o tempo. Quero 
dizer da nossa alegria pela posse do Senador _!;)arcy Ribeiro 
na Academia Brasileira de Letras. Eu não teria muito a acres.
centar, além do que já foi dito, mas gostaria de dizer que, 
recentemente, o Senador Darcy Ribeiro esteVe no Rio Graitde 
do Norte, em Natal, e, numa demonstração de seu espírito, 
de seu humanismo, o Senador, que iria ser entrevíátildo sobre 
questões ligadas ao plebiscito, deixou de lado essa questão 
e passou a falar sobre a seca. E demorou-se em considerações 
dizendo-da sua indignação e, ao mesmo tempo, do seu carinho 
para com os nordestinos. O Senador Darcy Ribeiro é essa 
figura que todo o Brasil aplaude e vamos ter oportunidade 
de sentir de perto o seu valor e seu brilho intelectual, através 
do seu pronu-nciamento, hoje, na Academia Brasileira de Le
tras. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Garibaldi Alves Filho. 

Em novembro, quando o Senador Darcy Ribeiro compa
recia à ·solenidade da Universidade Federal do Cearã, em 

funçãô da qual fui generosamente agraciado com o título de 
DoutOr Honoris Causa, àli prendeu as-atenções de professores, 
de alunos e da impréilsa· do meu Estado, tendo sido compelido 
a gta'vãr o programa: Bom Dia Ceará," que seria exibido na 
manhã seguinte. Ele pratícamente ocupou todos os25 minutos 
do' prOgrama. - : 

Com sua vasta cultura, abordou problemas nacionais e 
internacionais, seftl· esqUecer aquelas implicações regionais,. 
às quais Somos tão Sensíveis. Portanto, é um grande brasileiro, 
nbbie' Senador Garibaldi Alves Filho, que se alça, a partir 
da noite de hoje, à imortalidade literária, integrando a Ac~de
mia Brasileira de_ Letr~s. 

. O SR- PRESIDENTE (Nelson Wédekin) -Senador Mau
io.Benevides, V. EX~ já'ultrapassoú o seu tempo regimentaL 

· · ·o SR- MAURO BENEVIDES- Nobre Presidénte, dese
jo concluir imediatamente, mas esto_u" certo de _que V_. Ex', 
embora fiel cumPiid,of do Regimento, garantirá flexThilidade 
a es~ ~orário, se_o.utros Senadores aqui presentes de&ej8.fení 
ilustr.ar esse modestíssimo pronunciarile~tO~ ~ed.iante o qual 
eqalteço a figura e;xu:a_ordinária de_D:lrpy Ribeiro. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Faço um ape
lo·aos deinais SenadOres para que não procedam a mais apar
tes, porque V. E~ pediu a palavra para uma breve comuni
cação. Ultrapassar o tempo traz prejuízo a todos os Senadores 
que estão devidamente inscritos. -

· To-dos estamos encantados com o seu pronunciamento, 
com os apartes, e eu riteSffio, pelas minhas afinidades de amiza
de pessoal e até pelo- fato de ser correligionãiio do Senador 
J:?arcy Ribeiro. Mas; infelizmente; o tempo é inelástico. 

O SR- MAURO BllNEVIDES-Nobre Presidente Nelson 
Wedekin, entendo a .imposição regimental, porque em deter
minado momento ocupei esta cadeira que V. Ex~ hoje digni~ 
fica. Tentarei cingir o "meu pronunciamento a essas aligeiradas 
considerações. E continuo: 

Entre os trabalbQs publicados de Darcy Ribeiro, menciç
nem-se: ·"Ensaios Etnológicos sobre o Saber, o Azar e a Bele
za"; o- "Plano Orientador da Universidade de Br_asília"; o 
"Processo Civilizat6ri9 -:-:- Etapas da Evolução Social-Cul
tural", editado em inglês, portu guês, espanhol, alemão e 
italiano; "As Américas e_ a CiVilização- Processo de Forma
ção e Causas do Desenvolvimento Cultural Desigual dos Povos 
Americanos"; "A Integração das Populações Indígenas no 
Brasil Moderno"; "A Universidade Necessária"; "Os Brasi
leiros -Teoria do. Bra,sil"; "O Dilema da América Latina 
-Estruturas do Poder. e Forças Insurgentes"'; "UnB-Iriven
ção e Descaminho", todos publicados em português e línguas 
estrangeiras. Escreveu, ainda, obras como" A Pátria Grande", 
"O Livro do CIEPS" e alguns romances: "Maíra", "Utopia 
Selvagem", "O Mula" e "Migo", em que demonstrou a sua 
capacidade de criação no gênero. 

Em tenrtos sintéticos, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, é 
esse o perfil do homem- condecorado, como Doutor Hoooris 
Causa, pela Sorbonne e pela Universidade do Uruguai -
e que integra, desde 1991, com patriotismo e- dignidade, o 
Senado Federal, representando o Estado do Rio de Janeiro. 
A sua posse hoje, na Academia Brasileira de Letras, honra 
não somente a cultura do nosso País, mas também o Congresso 
Nacional, que o_reconhece como político e estadista. 

Trago, por isso mesmo, a saudação-efusiva, agora corro
borada por tantos apartes, ao nobre Senador Darcy Ribeiro, 
na certeza de que o galardão por ele recebido nesta noite 
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constitui motivo de~orgulho para todos os ·seus· Pares e a pró
pria instituição parlamentar brasileira. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides, o Sr. 
Chagas RodrigUes, _l? Vice-Pres_idente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 
2r Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Bene\Jides, o Sr. 
Nabor Júnior, 2° Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr; ·Nelson Wedekin, 4Q 
Secretário. · 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -- AC) - Si. Presi
dente, peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)-Tem a· palavra 
V. Ex• 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.) :--:-__ Sr,_ P_resid~nt<::, Srs. 
Senador:s, ten~o a satis_faÇão e a honra_ de registrar que, 
na manha de hoJe, tomou posse como Presidente do_I_nstituto 
de Previdência dos Congressistas ~ IPC, o rYósso estimado 
colega, Senador Wilson Martins, cabendo-a Vire-Presidência 
ao Deputado Manuel de Castro, representante da Câmara 
Federal. O Conselho Deliberativo será .composto, no biênio 
1993/1995, pelos seguintes congressistas, como membro_s_titu
lares: Senadores Nabor Júnior, Ronaldo Aragão e Carlos Pa
trocínio; Deputados Ângela Amin, Waldir Guerra Prisco Via
na, Aloísio Vasconcelos, Vital do Rego e Ariost'o Holanda. 
Os ~nsel~eiros suplentes pelos Senadores_ Josaphat Marinho 
e_C1d Sabóta de Carvalho, Deputados Aécio de Borba, Dejan
dir D~ Pasquale e Nilson G1bson e Sigmaringa Seixas;- Dr. 
Antômo José de S. Machado, Dr. Henrique Lima Santos 
e Sr. Adolfo Gomes de Carvalho. 

~rs. Presidente, Srs. Senadores, ao .fazer esse registro, 
desejo form~dar à nova direção executiva dó IPC, na pessoa 
de seu Presidente, Senador Wilson Martins, votos de uma 
feliz gestão e de que continue a desenvolver o trabalho que 
os se_us anteces~ores, os Senadores Ruy· Bacelar e Chagas 
R:odr~gues,_e mru.s recentemente, o Deputado Domingos Juve
ml ah realizaram. Quanto ao Conselho Deliberativo para 
o qual _fui indicado pelos meus_ prezados pares, tudo fará para 
cumpnr suas altas tarefas, aJudando a Presidência na luta 
pelo fortalecimento do IPC. 

<? I~s~ituto, mais do que nunca, está aberto para receber 
contnbu1çoes de todos os seus associados_-:- Deputados, Sena
dores e funcionáriOS ~ para aperfeiçoar seus mecanismos 
de assistência e seguridade, consolidando-se, realmente, como 
uma grande conquista institucional e social do Parlamento 
brasileiro. 

Eram essas as considerações que eu tinha a faz~r. 
OSR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- A Presidência 

se associa ao registro feito pelo S_en_adorNabor Júnior e tam
bém formula votos de êxito, pleno sucesso e amplas realizações_ 
ao Senador Wilson Martins, novo presidente do IPC, e a 
toda a sua diretoria-. 

Concedo a palavra ao orador inscritO~- Sen.ador LavoiSi~r 
Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Q.epois de 
passar uma semana no meio do povo, ouvindo o seu_clamor, 
apertando a mão calejada do sertanejo famintO, vendo de 

perto ~mpos sem pasto, rios e açudes sem água, grupos famin
tos s_aqueando quase diariamente feiras e casas comerciais 
sentimos o dever moral de voltar à tribuna desta Casa par~ 
sugerir algumas ~e~i4as C:?mplementares que devem ser to-
madas pelo Governo FederaL · - · · 

É verdade_ que, antes e depois das providências que o 
Governo" tomou, alguns Senadores aqui falaram sobre esse 
assunto. 

Ma~ acontece que em cada Estado nordestino, este fenô
meno chmátiCo apresenta peculiaridades que exigem soluções 
diferentes. Não podemos calar diante de um quadro de miséria 
que envolve cerca de 20 milhões de nordestinos, isto é, 46% 
da população total da região, até porque a seca no Nordeste 
é antes de tudo um problema nacional, e não apenas regional. 

A seca, quando se configura riás Céus do Nordeste, proyo
ca a ocorrência de três efeitOs correlates: õ-OOlãpS<Yâa produ
ção do setor primário, o risco para o sistema de abastecimento 
da água e o desemprego generalizado. Se o Governo não 
age com prontidão, morre o gado de fome e sede, desfalece 
a criança: indefesa e a multidão de desempregados é obrigada 
a violentar a propriedade alheia para sobreviver, como está 

-aoontecend_o no_NQrdeste, particularmente no RiQ Grande 
do Norte, diariamente. É um conjunto de negatividades que 
está acontecendo nos nove Estados do Nordeste. Proprie~riOs 
estão perdendo de 30 a 40 cabeças de gado por dia. Diante 
da escassez de pasto, a ração industrializada alcança preços 
inacessíveis para a maioria dos criadores. Enquanto isso, o 
preço do gado desce a níveis insignificantes. -

Por outro lado, Sr. Presidente, a falta de água nos açudes 
acarreta a desativação dos sistemas de água tratada. Atual· 
~ente,_ no Rio Grande do Norte, a Companhia Estadual de 
Agua já desativou o sistema de abastecimento de água tratada 
em dezenas de municípios. Só na última semana foram desati
vados 15. sistemas e nesta semana mais -lo. Se não chover 
nos próximos sessenta dias, um terço dos municíPios do Rio 
Grande do Norte estará com os seus serviçqs de a~(\Stedmel)to 
de água desativados. Este númerO poderá quadruplicar. É 
ocioso dizer aos Srs. Senadores que a água sem tratamento, 
todos sabem, é um poderoso veículo de doenças, sobretudo 
para a cólera, cuja epidemia vem concentrando os _mai.o_res 
índices nos Estados do_ Nordeste. Inegavelmente, seca, fome 
e doença formam hoje, no Nordeste rural, um perigoso tripé 
que ameaça a própria sobrevivência da população sertaneja. 

As providências tomadas até agora pelo Governo Federal 
·são lentas - deveriam ser mais rápidas - e, até c_erto ponto 
tímidas e insuficientes. Apesar dos 4 trilhões e 700 bilhõe~ 
de cruzeiros que o Governo liberou, resultará, para cada traba
lhador, Srs. Senadores, um salário de 800 mil cruzeiros por 
mês, ou seja 28 mil cruzeiros por dia. Essa importância repre
senta apenas a metade do dinheiro de que ele ne.cessita diariã
mente para· dar à sua famíliã Unia ração mínima de feijão~ 
farinha e rapadura, nada mais do que isso. Além do mais, 
de cada família necessitada, apenas uma pessoa poderá ser 
inscrita nas Frentes Produtivas de Trabalho - puro eufemis
mo, pois essas frentes nada têm de produtivas. Ora, Srs, Sena
dores, sabemos que no sertão nordestinp o número médio 
de pessoas por família é igual ou superior a sete. Por conse

- guinte, o sa~ário proposto deixa muito a desejar. 

Ü' _Sr. Ney Suassuoa- Permite-itie V. Ex~ um aparte? 

O Sr. Lavoisier Maia-Poís não, Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA- Nobre Senador, os 180 milhões 
de dólares que o Governo Federal destina aos nove Estados 
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nordestinos, às nove milhões de pessoas _que estão afetadas. 
pelo flagelo da seca, representam cerca de um terço do salário 
mínimo para cada um desses flagelados,_que s.erão pagos em 
três parcelas. Em três parcelas os 4 trilbõe.s, _uma vez que 
os 180 milhões de dólares transformado!:~! em. cruzeiros repre
sentam 4 trilhões e pouco .. Es_tando..presentes na Comissão 
Mista, eu e o nobre_S_enador _Epitacio Cafeteira Iiiemos _as 
contas e verificamos que, se não houver correção desse awa1io 
ao Nordeste, um terço do valor será perdido porque será 
pago em três parcelas. Já é uma quantia insufidente. E neces
sário, então, que se faça a correçáo e também a agilização 
porque, hoje, faz exatarnente 27 dias que estivemos coln, o 
Presidente da República, clamando por urgênciane..ss_a_e_mer
gência. Se alguém tivesSe realmente necessidad~ de água para 
beber já teria morrido há _muito, e_ não_ foram poucos os" que 
morreram, principalmente as crianças e os indefesos. Pór todas 
essas razões, solidarizo-me com V. Ex• É preciso que_se agilize 
rapidamente essa ajuda que, lamentavelmente, é pouca e já 
.não representa muita coisa; mas nós a agradecemos. 

O SR. LAVOISIER MAIA- Nobre Senador Ney Suas
suna, V. Ex~ tem toda razão. O Gove-rno afiunci_oU ã liberação 
de 180 milhões de clólares~Se o Governo dü~se dQiares,.e;:;pera
mos que seja mesmo dólar e, na época em que for cruzeiro, 
a quantia seja correspOndente àquela proposta. A quantia 
aparentemente é vultosa, mas insuficiente porque a-·fome, 
o desemprego e a doença çrescem em proporção geométrica, 
pois sem alimento diminui a resistência e aumentam áS doen-
ças. É triste O quadmc, ,_ ,_ _ _ _, , -

Muito obrigado pelo aparte, Senador Ney Suassuná, . 
Ao tecer considerações desta tribuna, aproveito o ensejo 

para sugerir ao Gov.em_o Fe_deral outras medidas para minorar 
a fome, o desemprego e a miséria nas regiões mais atingidas 
pela seca. _ _ _ 

Sou médico e preocupo-me com a_-s:aúdé_ das __ érianças 
de zero a quatro anos, porque, independentemente da seca, 
o Nordeste é a região que possui o maior número de iridigentes 
- dezessete milhões ~ conforme o mapa- da fome realizado 
pelo Instituto de Pesquis.a Econômica Aplicada (IPEA) e apre
sentado ao Presidente ItamarFranco pelo sociólogo Herbert 
de Souza no dia 18 de março próximo passado. 

Segundo ainda esse mesmo mapa, a pobreza brasileira 
é mais intenSa no-Nordeste, com 45% das famfiias pobree 
do País; essa pobreza é maior na área rural nordestjna, onde 
vivem 55%- dos pobres do- meio rural brasileiro. __ -

A mesma negatividade, os pesquisadores constataram em 
relação à mortalidade infantil. Enquanto a inédia il_acional 
é de 45 óbitos por mil crianças riascidaS ·viVaS, -êom rneriOs 
de um ano de idade, enqu-anto no Sudeste a mortalidade infan
til situa-se na faixa de 33 por ní.íl, no Nordeste essa média 
é de 75 por miL Portanto, mais do dobro da média do Sude_s_te 
e muito superior à média nacíonal. Índices semelhantes, a 
UNICEF constatou em relação à desnutriç-ão e à subnutrição 
da população adulta e infantil do Nordeste. 

Chamo a atenção dos meus pares para o que vou propor 
aqui, através deste pronunciamento, a Sua Excelência o Se
nhor Presidente da República. Por ser médico. repito, preocu
pa-me a situação das crianças que não podem comer apenas 
rapadura, feijão e farinha, que é o que está comendo o adulto 
pobre no Nordeste. Por isso, qoero propor ·o Programa do 
Leite, que funcionou do início de 1988 até dezembro de 1990, 
e que, devido a numerosas críticas e desvios- procedentes, 
até certo ponto -levou o Governo Collor, de infeliz memória, 

'a acabar com o citado programa. Naquela época~ já havia 

mais uma seca no Nordeste._ Enquanto durou esse programa, 
cada família pobre recebia um litro de leite por dia para melho
rar a alimentação das crianças. 

Sabemos que urna comissão de técnicos já elaborou uma 
proposta para reativá-lo, dentro do Programa de Combate 
à_fom~. em cuja iipplementação o Nordeste _será área prio
ritária. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-ine V. EX• um aparte? 

O SR- LAVOISIER MAIA- Çopcedo o aparte ao nobre 
Senador, com muito prazer. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Lavoisier Maia, é 
oportuna-essa sugestão que faz V. Ex• ao !'residente da Repú
blica, para que volte o incentivo_a_o _leite. Ao mesmo tempo, 
gostaria de dizer _que es~e incentiv6 que se criou -para o gás 
.,...-e tenho absoluta cer:te~ de que o _Preside_nte o criou com 
a melhor das interições -vai ser um incentivo ã cotrupção. 
Por exemplo, sítios e fazendas pouco freqüentadas, aparta
mentos. que _estão fechados, que não estão alugados, tudo 
isso pode dar mar_gem a uma distorção. Então, é melhor que 
fiquem fechados. Por outro lado, o incentivo_ ao leite, a criação 
do subsídio ao leite não é prática do Brasil; o Brasil não 
inaugurou isso. Todos os países desenvolvidos do mundo sub
sidiam o leite:- na França, esse subsídio chega a 50%; nos 
Estados Unidos da Atn,érica_do Norte, uma vaca é subsidiada 
em 1 mil e 700 dólares; trata-se de .uma qu_antia superior 
à renda per capita de milhões de brasileiros. O leite não preci
sará ser cozido nem pausterizado; poderá ser fornecido em 
forma de leite em pó, desidratado. Seria uma medida da maior 
importância, porque poderia também acudir a pecuária leitei
ra, ~que tem nos seus quadros pequenos pecuaristas, pequenos 
tiradores_ de leite. Por isso mesmo, esse subsídio ao leite, 
essa distribuição de leite, neste momento_ _de crise profunda, 

. é um ato de sabedoria. Sei qu~ o ?_residente Itamar F:ranco 
vai se Sensibilizar com as p-alavras de -v. Ex~ e começaT pela 
área da Sudene, onde falta chuva, falta alimento, falta tudo. 
em:- hidrata. Por isso mesmo, o discurso de V. Ex~ é da maior 
oportunidade, e eu me junto a V, Ex~ nesse apelo que faz 
ao Presidente da República. Parabéns a V. Ex•! 

O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, Senador 
Ronan Tito, pelo apoio e pela solidariedade. V. Ex• é senSível 
à situação de dificuldade por ·que passam as crianças brasi
leiias. Faço este apelo ac:l" PreSidente, porque o _leite, que 
é a alimentação primeira dã criança, deve chegar logo ao 
Nordeste, senão a mortalidade infantil vai au_mentar e vidas~ 
iritei.ras serãO ceifadas pelo Brasil afora, principalrne~essa 
regíãO. Muito obrig_~do a V. Ex~ ·· f 

Nesta hora, fazemos um veemente apelo à sensibilídade 
do Presidente Itamal' Franco para que agilize a implementação 
desse programa, adaptando-o à realidade das populações fla
geladas pela seca. Que o Senho_r_!»residgnte __ da_República 
não se deixe ímóbilizar pela frieza dos burocratas, cuja insensi
bilidade para com Os problemas do povo é por demais conhe
cida. Para proporcionar um litro de leite por dia às 4 milhões 
d_e criimças· nordestinas, na faiXa etária de O a 4 anos de idade, 
o Governo gastará_ cerca de 60 milhões de dólares por mês, 
quantia que considero pequena, porque irá evitar a morte 
de milhões de crianças pobres no Brasíl, e principalmente 
no Nordeste. _ _ ___ __ --" ~ _ _ __ 
_ _ _ Outra linha de ação que deve ser priorizada pelÕ-GoVemO 

Federal é fazer investimentos permanentes em recursos hídri
cos. O Nordeste ainda di~põe de numerosas localidades para 
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construir grandes resl!rv~tórios dág4~ e,_ ~~nseqüe:q.te~ente_,_ 
de adutoras para distribuir rrielhor o precioso líquid,o_. A ~ítulo 
de ilustração, citam-os-, Iiõ Rio Grande do, ~orte, a !=9l]St.~uç_âq 
da Barragem de Santa Cru~, na Cliapada Apodi, que, uma 
vez feita, possibilitará a frrigaçâõ de 10 ií:tii hectares de terra, 
a geração de 30 mil empregos diretoS ;e~~sS-eg\Irará, él~tulitiV"á-: 
mente, o abastecimento d'água ·de Mossoró, a segunda maior 
cidade do nosso Es!adp" Outra barrageni impártarite é a de 
OitiC:icã., entre Juc1,1rutu e Jardim de P"iiinhas; uma vez Cons~ 
truída, suas águas el).ÇOQ.h:ar7se-ão con.l.,~.$-~guas da.~arr~gém 
Armando Ribeiro Gonçalv~s. pereniza.ndo, ~oferta abundante 
de água numa extensc1,o çle mais d~ 100 .km no terrftódO j;Oti~ 
guar. É importante salientar que vultosOS recursos fOiain ã.IP~ 
cados no Orçamento da l}nião deste a_no, para a constiuç~9 
dessas_obras. Caberia .ao $3overno aPenaS.'agilizar a sua.libeia
ção para a retomada _das .obras, que já 'foram inicíãd~s no 
ano passado. _ 

s:rs. Senadores, nunca é demais lembiar que a construçlo 
da Barragem Armando B.ibeiro GonçalYes, pelo Governo Fe
deral, quando governávamos o Rio GÍ'aride -do Norte, .que 
é capaz de acumular 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos 
de água, é" o exemplo inconfundível da excelente. aplicação 
dos recursos públicos em obras perrnane~tes por ocâ!?i!l9 ,dàs 
secas. Essa barrag.em foi construída e~ apenas quatro anOS. 

Gostaríamos de lembrar também a construção de can"is 
para redistribuir a água da Lagoa do BOnfirp., que irá beneficiar 
de dez a doze municípios de regiões Çi,rCUnviiinhas, além da 
construção de uma adutora para trazer ,água do açude. Boa 
Hora para abastecer a cidade de Santa Cruz, que, no momen
to, está passando as piores privações de água por causa do 
total esgotamento do açude Inharé. Santit Cruz é Ull}!l cidade 
de mais de 20 mil habitantes, que se ençontra nessa situaçãó 
de calamidade pública. 

O Sr. Gan'baldi Alves Filho- V. Ex~ me permite um 
aparte? - · 

O SR. LAVOISIER MAIA- Cóm -pra~er, nobre Sena
dor. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Seriador Lavoisier Maia, 
V. Ex• está fazendo um relato muito fiel da situação em que 
se encontra hoje o Nordeste diante da seca. Na verdade, 
a situação vem se agravando dia a dia. Os institutos de meteo~ 
rologia q~e previam algumas chuvas até maio diss_eram que, 
realmente, não vai chover. Então, daqui para a frente, Sena~ 
dor Lavoisier Maia, a situação tende a se agravar. As provi
dências tomadas pelo Governo já foram devidamente execu~ 
tadas ou estão sendo, mas não são sufiCientes. Por mais que 
se diga que nunca- se investiu tanto -no Nordeste como se 
está irivestindo agora, com a liberação de uma quantia da 
ordem de Cr$ 4 trilhões, isso não será suficiente diante da 
gravidade da situação. O Governo precisa adotar outras-provi-· 
dências na área rural, de modo que o produtor possa também 
ser socorrido, porque ele precisa de dinheiro disponível para 
não abandonar o seu chão, a sua terrà, e a maneira como 
esse crédito está sendo oferecido, com base na TR, é um 
verdadeiro absurdo. Senador Lavoisier Maia, acredito que 
as sugestões de V. Ex~ são- da maior validade, porque comple
mentariam essas providências já adotadas pelo Governo: o 
Programa do Leite, O- crédito para o agricultor, o início. de 
obras como a Barragem de Santa Cfl:lz, tudo isso poderia, 
realmente, servir de novo alento para todos aqueles que estão, 
nessa hora, sofrendo as conseqüênciaS -da estiagem no Nor
deste, particularmente no Rio Grande do Norte. 

O SR. LAVOISIER MAIA -Muito obrigado, Senador 
Garibaldi Ãlves Filho. V. Ex~ sabe, tanto quanto eu, das 
dificuldades da população nordestina. Especialmente nO Rio 
Grande do_ Norte, a· situação piora a olhos vistos, a fome 
a.umenta, dia ã.dia, a m"'.o.estendida. V. Ex~ sabe da impor
tância dessa sugestão que ofereço ao.Presidente da República 
sobre o.Prograrna do Leite. Foi v~ EX", quando Prefeito de 
Natal, no primeiro dia do seu mandato, quem teve a sensibi
lidade de iníciar o Programa do Leite para a criança pobre 
da periferia daquela cidade, V. Ex~ é uni homem de sensibi
lidade e está vendo a fome se alastrar, e quando a fome 
aumenta, a inquietação surge; não _há exército .que_ vença a 
fome, a miséria e á l:qquietação de uma populaçâoA. 

. . ',- . ' . ' 

O Sr. Mauro Benevides _o y, l:;::x;~ m~.concede um aparte, 
no.bre Senador_? 

O SR. LAVOlSIER MAIA - Cóncedo a palavra a V. 
EX~ 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Lavoísier Maia, 
ao 'apartear V. ~x~ _há pOUcoS instantes, o Sena~or Garibaldi 
Alves FHh<r destâ_Cóu ·qüe 'VáriOs' ín'stitutoS especializ.adoS em 
avaliações climáticas praticaíne'nte já desiludiram a·p·opulação 
dO Ncir?este em relação às chuvas pa ~resent~ 9.~~-~ra. Diria 
a V. Ex~ qUe há cerCa de uns dots dias a Funceme, que é 
uin- óiião ·na estruturá -organiza:clónal do Estado, também 
já anunciou esse dado, o que trouxe extraordinária inquietação 
a todos os ceare.nses que ainda admitiam, mesmo longinqua
mente, a expectativa de chuva em algumas áreas do nosso 
Estado: Esse quadro -se agudiza a·cada momento. As. quedas 
pluviométricas até ·aq-ui 'tegiS:tiãdãS b1Ssext3niente ·não-trazem 
qualquer alento ao5: meus Conferrâheos. Uma vez que o Go
vernb Feâeral se dispôs- a colii.borar com aquelas frentes de 
produç~o, liberando a primeira parcela daquele crédito de 
180 milbOes de dólares, esperamos que as providências gover
namentais se desdobrem também através de programas como 
o que V. Ex~ aponta no seu discUrso. Portanto, estou solidário 
com. V. EX~, com o S'eriador Gatibaldi Alves Filho e confio 
em que o GoV'ei:no-venha a acolher as sugestões que V. Ex~ 
formula no seu pronunciamento_ na tarde de hoje. 

O. SR- LA VOISIJ;:~ MAIA .,.--- Obrigado, nobre Senador 
Mauro Benevides. V~ E::.;:~. conhece, como nós, O problema 
do Nordeste. Como cU:tSsificou muito bem, a situã.ção se agudi
za. Disse qúe a pobreza, a miSéria e a fome se multiplicam 
geometricamente. Hoje, ou o governo é mais ágil na liberação 
de recursos, providenciando_ a correção do que vai ser despen
dido nos próximos meses, ou será incontrolável a situação 
no Nordeste. Aqui, há Senadores de todas as regiões, inclusive 
de regiões ricas; o-ride não falta água, onde não faltam alimen
tos, mas devemos pensar bem que o problema não é só do 
Nordeste, o problema é nacional. Ou temos soluÇões defirii
tivas, ou essa situação vai perdurar mUito tempo ainda. 

O Sr. Josapbat Marinho- Permita-me V. Ex~ um aparte, 
Senador Lavoisier Maia? 

O SR. LAVOISIER MAIA- Perfeitamente, nobre Sena
dor. 

O Sr. Josaphat Marinho- Reconhecidamente, Senador 
Lavoisier Maia, são jUstas as providências que V. Ex~ reclama; 
com elas, como representaríte da Bahia, também sou solidário. 
Confesso, porém, a V. Ex~ que tenho dúvida de que essas 
providências cheguem a tempo; ainda hoje os jornais noticiam 
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que o Ministro dos Transportes, seis ineses depois. de estar 
no Goverç.o, diz que é precisO arrumar· a casa.-

O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, Senador 
Josaphat Marinho. V. Ex• é do Nordeste, é da Bahia e sente 
também o· drama das nossas dificuldades. 

QUero dizer que, além dessas sugestões, o GóvéthO pode
ria perfurar numerosos póÇos profundos nas áreas mais críticas 
do sertão e equipá-los adequadamente. 

A terceira sugestão que quero dar é da agricultura irriga
da. A água dos açudes no~destinos não pode servir apenas 
para espelhar o brilho das estrelas, na irónica advertência 
de Hermes· Lima. No início do século, o Senador Eloy de 
Souza, de saudosa memória, lembrou a importância da utiliza
ção da água dos açudes na agricultura irrigada. Apelo seme
lhante fez o ex-Presidente Epitácio Pessoa, que se celebrizou 
pela coragem de realizar grandes obras de combate_ às secas 
do Nordeste, contrariando os poderosos grupos políticos do 
Sudeste. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é na agricultura irrigada 
que está a solução para 9"_ . .se

1
tOt; pri~ápo d9 No~deste~ Os 

exemplos da Frunorte, np ,Vale do Açu, e pa Ma!sa, em _Moço
ró, na Chapada do Apodi, po .E.ip, Grande_ do Norte, Po"s 
projetes de J?etrolina/Ju.azeiro, -em Pemambu~, e d~ .v~ái"ío~ 
outros eQ1preendimentos desse gênero em outros Estados nos 
dão a certeza de que esse é o caminho a Ser palmÍlhàdo pelo 
Governo. É graças à irrigação que o Rio Grande do Norte 
abastece, com melão, mais de 50% do mercado nã_donal, 
além das milhares de toneladas que exportar :êxito semelhante_ 
à irrigação tem proporCionado a p_rodução.de uva e_ de outras. 
frutas tropicais cc;>mo- manga, _caju e acerola. , ! . __ • . , . 

É importante lembrar que o projeto Radam, depois de 
vários anos de pesquisa, inferiu que ,o_ Nordeste dispõe de 
milhões de hectares de tt1rras irrigáveis. É .incrível, mas é 
verdade: o Rio Grande do Sul, que tem águá abu~cta:nte e 
inverno certo, possui 779 mi1534 hectares de terr:;t irrigados, 
enquanto os nove Estados nordestinos irrigam apenas 366 
mil 831 hectares; isto é;-meno.s da m~tade. · 

Sabemos que a agricultura irrigada é cara. Por isso, defen
demos para o Nordeste um plano de Governo que diminua 
os custos .dos _equipamentos e,a energia elétrica.consumída. 
A energia usada no meio rufai é ~muito ·ma:iS cara· do que 
a energia para o setor ui'bano. -Atualmente, quem usa até 
30 kW/hora na produção rural paga a energia elétrica 176% 
mais caro do que o setor urbano; somente quem usa maiS 
200 kW/hora no meio rural é que paga tarifas igu:iiS'aos produ
tores do setor urbano. No RiO Grande do Norte, 90% dos 
associados da Federação das CoOperativas-de ~Ene-rgia e De~ 
senvolvimento Rural utilizaiiJ. a~é 60 kilow~tt$/hora. nas suás 
atividades produtivas. Moral da história:--somente os grandes 
produtores podem fazer agricultura irrigada. Isto é um absur
do que precisa ser removido. Lerilbramos _que a energia solar 
é a grande alternativa de que dispomos no Nordeste para 
arrancá-lo do subdesenvolvimento em que se encOntra. 

Coisas semelhantes estão acontecendo COPl _r~lação ào 
crédito rural. Mas, sobre isto, falaremos noutra oportunidade. 

Para concluir, Srs. Senadores, queremos dizer que todos 
os diagnósticos económicos e sociais feitos pelo Governo Fede
ral chegam à mesma conclusão: a pobreza do Nordeste con
trasta com as suas riquezas naturais. 

Para exemplificar, citamos apenas as riquezas_ naturais 
do Rio Grande do Norte: segundo maior produtor de petróleo 
do Brasil - 100 mil. barris por dia - e quase nada desta 

riQueza- nós benefiCia. O- pagamentO de royalties ao Estado 
- e aos municípios não dá, sequer, para recuperar as estradas 

danificidâs pelos caminhões da Petrobrás. É a dura realidade. 
Prciéisanios aprovai:";a Emenda do nóDre Senador Garibaldi 
Alves, que o Senado- já· aprovou e a- Cârilara não o fez, -sobre 
o ICMS cobrado na fonte de produção. 

O pagamento do ICMS de combustíveis líquidos é feito 
aos Estados consumidores, graças à esperteza de um DeputadO 
paulista na ConstitUinte: Mas, estamoS de olho neste proble
ma, pois na revisão cônstitucional, que será feita -em outUbro, 
v~mos arregimentai_~~ ~9rças políti~ dos Estados produtores 
de petróleo para corrigir esta injuStiçã estrutural. E_ quem 
tem ~ maior frota d"e veículos circula:rido no pafs? É, _sem 
dUVida, São Paulo (50% dos veículos automot_o_res). 

· ·-Além disso, o 'Rio "Grande do Notte -é o ·maior produtor 
de sal e de scheelita do país. Somente através da industria
lização da scheelita é que poderemos vencer o dumping chinês 
que domina praticamente o mercado mundial deste produto. 

--Há anos que o Nordeste é superavitárió na sua balança 
de pagamentos. ' · ' ' , - -

Nesta hora eni qúe estamos sugefindo soluções perma
nenteS para os problenlas do Nordeste não podemos esquecer 
o Ministre;> Mário Andreazza, de saudosa memória, qtiê tinha 
a idéia de construir canais para trazer a' ág"uàdo Rio Tocantins 
para ·os rios do Nordeste. Sonho irrealizável? Não, Srs. Sena
dores, com a tecnologia de que dispomos hoje poderíamos 
realizar esta obra à semelhança do ·que os americanos· fizeram 
na Califórnia. Falta:..n_os apenas um estadista que queira resol
v~r em definitivo o 'ptoblema hídrico do Nordeste. 

O S,:. Cid SabÓià de Car:valho -. Permite·me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Lavoisier Maia? 

OSR. LAVOIS.IER MAIA- Pois não, Senador Cid Sa· 
bóia de Carvalho. · 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -:- Estou ouvindo a palavra 
de-·v: Ex; que é, córn· certeza, um discursO muito brilhante 
sobre o Nordeste brasileiro, inclusive por um ex-Governador 
de Estado pronunciado, com apartes_de Senadores também 
do Nordeste, que, igualmente, conhecem a situação de toda 
a região, neste momento_ assolada por mais uma seca. :É muito 
importante o pronunciamento que V. Ex~ faz nesta tarde, 
no Senado Federal. Não quero nem interrompê-lo, porque 
sei que vai _chegando ao momento culminante do seu racio
cínio, da sua argumentação, da_s suas reclamações e sugestões, 
mas quero apenas apoiá-lo nas suas expressões, nos seus pro
testos, dizendo que toda a bancada nordestina do Senado 
Federal, por certo, está CoeSamente- apoiando O que V. Ex~ 
profere neste momento. No Ceará, cujo quadro V. Ex• tão 
bein conhece, claramente repete-se aquilo que acontece no 
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e- etc'. Muito 
obrigado a V, Ex' 

O SR. LAVOISIER MAIA -.Muito obrigado, Senador 
Cid Sabóia. 

É muito importãJ!t_e a palavra de V. EX" nesta hora, por
que é Conhecedor do.s problemas nordestinos, da grave situa
ção que estamos vivendo. Muito obrigado a V. Ex~ 

Mas, por conseguinte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
somos uma região economicamente viáVel, mas vítima de um 
colonialismo interno que vigora há décadas. 

Por isso, o problema do Nordeste é um problema nacio
nal, cuja solução exige um__tratamento diferet:tciado e investi
mentos permanentes. O que pie cisa ser eiTadicada é a pobreza 
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crónica. permanente, que_se_ aprOfUrida e chega ao extremo 
nos anos de seca. 

Aproveitamos o ensejo para ap-elar à sensibilidade do 
eminente PreSidente da República Itamar Franco para que 
convoque a classe política e as lideranças regionais pata, jun
tos, repensarmos o Nordeste e caminharmos para uma solução 
definitiva dos seus problemas. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito-obrigado. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Esta Presi
dênCia pede escusas ao nobre Senador Jarbas PassariDho por 
não ter observado que S. Ex~ estava inscrito como Líder, 
e concede-lhe a palavra neste momento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-, PA. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem reVISa8do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, agradeço a V. Ex\ mas a 
explicação era absolutamente desnecessária, sabendo eu quem 
é V. Ex~ Apenas é que aqui- talvez haja uma opOrturfiâade 
de, junto à Mesa, colocarmos o problema- as comunicações 
que são feitas a título de Breve Comunicação se· transformam 
em comunícações muítO longas, e com prejuízo naturalmente 
dos oradores inscritos. -(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - (Faz soar 
a campainha.) 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Se os meus ilustres 
Colegas permitirem que -a minha voz ultrapasse a deles, irei 
falar sobre trabalho escravo e eu estou escravo dos meus 
Colegas; se podem, realmente, me dar a honra de, pelo menos, 
admitir que eu fale sobre um ass_unto que é escandalosamente 
irritante. · · 

Na minha Amazónia-:--:- e há nordestinos aqui à vontade, 
entre os mais brilhantes - os nordestinos eram succionados 
através de um processo terrível, desde logo, po-r causa das 
secas, e eram levados para os seringais onde eram explorados. 
Mas o interessante é que a exploração do homem pelo homem 
na Arnaz6riia não se fazia como no resto do Brasil, como 
a história da meia, da terça etc. Lá, o seringueiro era dono 
de toda a borracha; toda a borracha que ele cortasse, recebia 
pelo preço de Londres. Agora, havia o-barracão e lá ele tinha 
que receber todo o suprimento de alimentação e gastos pela 
sua própria vida, por· um preço dez, quinze, vinte vezes maior. 
De maneira que ele era permanentemente devedor do dono 
do barracão_, que era o chamado seringalista. Porque a Ama
zônia já teve o aViador, antes do avião. O aviador era aquele 
que financiava o seringalista, e o seringalista_ ünha o serin-
gueiro a seu serviço. -- -

O que-eu estou vendo, Sr. Piesidenie e SrS. SeriadÕres, 
exatamente agora. é que se reproduz isso no Brasil de agora. 

Tenho aqui a revista Veja, mostrando a fotografia, dá 
até a fotografia deste senhor chamado Divin-o Boca Quente 
- boca quente ele deve ser, divino, nem tanto - que é 
o agenciador de empregados. E o que ele faz? Ele diz aqui 
para o repórter: - "Eu bato mesmo". E a reportagem· diz 
que esse cidadão, popularizado por esse apelido, ganha vinte 
milhões de cruzeiros por mês, aliciãndo mão-de-obra escrava 
para as fazendas, onde os peões trabalham sob a mira de 
espingardas, sofrem espancamentos, recebem- inenos do que 
gastam e são vigiados dia e noite p3.ra eVitar--fugas." 

Essa situação não é apenas no Pará, mas generalizoU-se 
no Brasil, desgraçadamente. Está citado no documento, indu

. sive da Organização Internacional do Trabalho, o critério de 

trabalho escravo. Já não se trata --do negro escravo, não há 
o chicote. Agora, existe exatamente a_possíbilidade de uma 
pessoa trabalhar com o vencimento· menor do que aquele 
que ele é obrigado a gastar para sobreyiVet, devendo e n_ão 
podendo sair da f3zenda em que se -encOntra. Hojé as denún
cias abrangem não apenas o Pará, mas a B3.hia, o Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, o Paraná e o Rio Grande do Sul. 

Quando estive no Ministério da Justiça, recebi essa de
núncia, que viriha por uma instituição governamental, que 
era d_o Estado do Pará, do Instituto de Desenvolvimento Eco
nô'filicÕ e Social. Imediatamente mandei esse- docurriento para 
o Ministro M3gri, pois cabía- ao- Ministério do Trabalho fazer 
a verificação imédiata daquilo. Esse órgão não ti~ha, e:vidente-. 
mente, como parece que não tem até hoje, condiçõ~ de agili
dade para poder chegar a esses ermos do Brasil. Mas também 
no· Ministério, através do Cofiselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana, instituímoS uma sindicância, um irtctUéiito 
que ficou a cargo do Procurador-Geral da República Alvaro 
Atfgusto-.- Ele~rez·o inquérito-. proporcionamOS as'viãgens ao 
stil do Pará para verificaç:io do que estava ocorrendo e, quandO 
o inquérito foi concluso, eu já rião erã MíniSti'ó da Justiça. 

De maneira que pedi a palavra agora ao Presideilte apenas 
como Líder, com a permissão do meu Líder Esperidião Amín, 
para fazer um apelo ao Ministro Maurício Corrêa:. Suponho 
que S~ Ex~ ainda será MiniStro pot- muito tempo. Então, o 
Sr. Ministro Maurício Corrêa, naturalmente, recebeu agOra 
esse üpo de inquérito concluso e peço a S. Ex~. nóSsó querido 
amigo desta_Çasa, que, se tiver que retornar, a ela retornará~ 
evidentemente, com o aplauso de todos nós e com a amizãde 
que todos lhe ~edicarn_os, _mas que tome ainda urna providência 
imediata, já q~e _agor~ -estamos com. noll_les -os. no~es. 
d~s_pessoas indica~as e,_ inclusive 1 fotografadas - porque 
não é- possível que o Brasil apareça nesta reportagem que 
causa até uma certa dor. 

Tanta gen~e se cons~çiera _patrio~a. ma~ há_ momentos elll 
que me sinto profundamente ofendido e insultado. Este trecho 
da reportagem diz: 

"A Organização Internacional do Trabalho contou 
apenas mais três exemplos de países" - só mais três, 
no mundo - "como o- Brasil, que escraviza os se_us 
trabalhadores para que paguem dívidas: Paquístão, ln
dia e Peru:· 

O objetivo Ineu era esse, Sf. Presidente, não fora, inicial
me_nte~ o aplauso dado ainda ao nobre Senador Lavoisier 
Maiã ao seu disc!lrSo e à temática· nOrdestina, talveZ eu não 
tivesse ·nem a chance que tive, em seguida, -da atenção de 
todos os meus ilustres Pares nesta_Casa. 

O Sr. Ney Suassuna - PenniteMme V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não. Ouço, oom 
muito prazer' 6 aparte de v L Ex•' ilobre Senador Ney Suas
suna. 

O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senador, é apenas para 
lamentar que exista essa situação no Brasil e lamentar ainda 
mais que a· maiOria dos escravizados, quase sempre, sejamos 
nós. nordestinos, o que é mais um indicativo da distância 
social que estamos tendo em relação ao resto do País. Solidari
zo-me com V. Ex~ e lamento que o nosso País tenha um 
quadro desses. 
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O SR. JARDAS PASSARINHO-Também lastimo muito 
porque cometi um crime contra a LiteratUra, que foi um ro
mance chamado Terra Encharcada. Ganhei o primeiro lugar 
no concurso, Meus ad_versários diziarn que ganhei o priirieiro 
lugar porque fui o ú:iüco ccmcorrente. Depois melhorou a 
situação porque passei a Governador, depois a Ministro, e 
o livro Virou best-seller. Hoje, tenho até uma tradução dessa 
obra para o português de Portugal. 

O personagem central çlo meu romance é de Cãicõ~-Sena
dor Lavoisier Maia, parente, inclusive, do meu querido e 
saudoso companheiro Senador Diri-arte Mariz. Mas foi o herói 
que foi capaz de fazer uma rebelião sem vitimar ninguérri, 
sem fazer um tipo de violência, o que levou Delfrm· a dizer 
que o meu romance criava uin herói anti-herói. 

Lembrei-me exatamente de um livro de So_me_rse_t_ Mau
gham, que era um famoso escritor, muito elogiado pela ciitica, 
que escreveu o livro_Q Agente Britânico. Quand_o ele o escre
veu, depois de Servidão Humana, depois de Histórias· dõs 
Mares do Sul, a crítica disse que a história do livro era ihveros
símil. A resposta de Somerset Maugham foi esta: é muito 
in~eressante qu~ seJa inv_e!O_~Sfmil, porque é exatamente a 
mmha biografia, o que prova, ilif-prática, que -a ficção é mais 
ac.eitável do que a realidade. Essa é a solução. __ 

Mas, naquela altura, V. Ex~ tem razão, eram nordestinos 
espancados pela seca que iam para a Amazõníã. Hoje, o pro
blema é de nordestinos escravizando nordestinos também, 
Senador Ney Suassuna. São donos de fazendas que estão lá 
sem nenhum tipo de fiscalização pelo Estado, porque este 
se considera impotente para fazê-lo, desarmado que está de 
equipamentos. Muitas dessas fazendas estão hoje sob a direção 
de pessoas_ que saíram também daqui, do Nordeste brasileiro, 
para lá encontrarem o chamado eldorado, o paraíso. 

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

O SR. JARDAS PASSARINHO - Com muita honra, 
ouço o nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- É importante, inclusive tendo 
sido Ministro da Justiça, hoje como Líder do PDS, trã.z com 
veemência o seu protesto sobre a existência, a Vigência no 
Brasil de situações de escravidão, de semi-escravidão. Em 
1991, tive a oportunidade dt:! visitar-o Estado de V. Ex\ em 
Rio Maria, quando uma delegação de parlamentares esteve 
lá visitando e ouvindo o testemunho de diversas pessoas. Em 
síntese, a situação em Rio Maria, seja em lugares como hotéis, 
restaurantes, ou a própria rodoviária; Sejã é) êã:pátaZ, seja 
o gerente, o fazendeiro, contratavam pessoas_ que vinham em 
número significativos. Es·sas pessoas ouviam as Corldíções que 
eram oferecidas. Normalmente se dizia: "Vamos para a fazen
da. Você vai cortar o mato·, roçar a terra e fazer uma lavoura." 
Contavam esses trabalhadores que, quando chegava por volta 
da tercçira semana, eles perguntavam se já podiam receber 
um pagamento, e a resposta era: "Mas, como um pagamento? 
Você-está devendo." Eles perguntavam: "Mas, como deven
do?". Diiíarii, eritão:n Você está devendo porque já adquiriu 
aqui na venda, no acampamento, mais do que tem direito 
a receber." Eles diziam: "Se fOr assini, vou embora." E ele 
diz: " Se for embora, vai levar um tiro." Esse foi um relato 
síntese do que ouvi de alguns trabalhadores quando visitei 
Rio Maria. Acredito que haja necessidade de providências 
para acabar com isso. O Ministro Maurício Corrêa, prosse
guindo até a atenção de V. Ex~ como Ministro da Justiça, 
reiterou há poucos dias que manteve lá elementos da Polícia 

Federal, porque havia até pressão para que saíssem, mas resol
veu que permaneceria para evitar que- ocOrresSem justamente 
tais fenômenos. Aproveito a oportunidade para dizer, nobre 
Senador Jarbas Passarinho, qual seria o instrumento que pode
ria contribuir no sentido de dar ~~ior poder de barganha 
ao trabalhador, para que ele não se- sujeitasse a uma condição 
como essa. Foi pensando nisso que, mais uma vez, considerei 
como um instrumento que ajudaria a evitar essa çondição, 
porque daria maior condição de sobrevivência ao trabalhad.or, 
o- programa de garantia de renda mínima ou o do Imposto 
de Renda negativo. Muito obrigado. ~ 

-- ---

O SR. JARDAS PASSARINHO- Não me voe alongar 
neste pronunciamento, dado que o tempo concedido à Lide
rança é de apenas cinco minutos. Lembro ao Senador Suplicy 
-que eu também estenderia a minha :solicitação ao Ministro 
Barelli, porque cabe ao Ministro do Tr_abalho esse tipo de 
verificação. 

Quando fui titular da Pasta .do Trabalho, enfrentei uma 
greve de trabalhadores rurais em Pernambuco. Houve um 
momento em que tive um atrito coro _u_ro __ chamado plantador 
de cana, que, na verdade, _era um grande empresário. Ele 
não entendia como o Estado tinha o direito de ir à sua fazenda, 
alegando que não poderíamos ter penetrado lá. Encontrei 
essa mentalidade ainda em l%8. Creio que agora o Ministro 
Barelli terá condições de ajudar a ação da Polícia Federal. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Estou de pleno acordo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO -A minha preocupação 
maior, no tempo a que V. Ex~ se refere, era estancar o crime 
de natureza política_ que acontecía em Rio Maria. Lá coloca
mos a Polícia Federal para dar segurança às pessoas, inclusive 
à Deputada Socorro Gomes. do PC do B. 

Sr. Presidente,_agradeço a V. Ex~ pela cessão da palavra 
e aos meus ilustres pares pelos apartes que me deram. Trata-se 
de questão importante não apenas à nossa cpndição humana, 
mas também para a imagem do Brasil no exterior. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JAR
BAS PASSARINHO EM SEU DISCURSO: 

Vida Brasileira 
SEM DÓ NEM PIEDADE 

No sul do Pará, uma legião de escravos 
cuida do pasto para o gado que fornece carne às 

churrascarias do Sul do país 

Mônica Bergamo, de Parauapebas 
-valdivino Luiz Antunes é um goiano de 31 anos1 tem 

1 ,75 metro de altura e abriga uma boa massa de músculos 
nos seus 83 quilos. Costuma andar com botas de couro, chapéu 
de palha, um revólver calibre 38 e. uma carabina. Valdivino 
é o rei de Parauapebas, a 800 quilómetros de Belém, no sul 
do Estado do Pará. Ali, entre os 63.000 habitantes, ele tem 

-a-justa fama de violento, tentou eleger-_se ve!"eador pelo PFL 
eiti 1992, perdeu por cinqüenta votos, mas segue sendo uma 
figura popular. Seu trabalho é levar uma boa notícia aos de
sempregados: emprego. Dono da Cordejal, empresa que con
trata mão-de-obra para executar serviços temporários em algu
ma das 1.500 fazendas da região, Valdivino é o distribuidor 
da esperança. Na prática, Valdivino, popularizado pelo ape
lido de "Divino Boca Quente'', ganha 20 mil~ões de cruzeiros 
por mês aliciando mão·de-obra escrava para as fazendas. onde 
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os peões trabalham sob a mira de espingardas, sofrem espanca
mentos. recebem menos do que gastam e são vigiados dia 
e noite para evitar fugas. Divino Boca Oll.ente é um sócio 
da indústria do trabalho escravo -uma chaga cada dia maior, 
que se estende das regiões mais pobres ·às mais ricas do país 
e fará o Brasil entrar no terceiro milênio éõm um pé lia lama 
do século passado. 

A escravidão no Brasil está tomando proporções alarman
tes. No ano passado, segundo o mais completo levantamento 
sobre o assunto no país, elaborado pela Comissão_ Pastoral 
da Terra, o número de trabalhadores envolvidos em denúncia.s 
de trabalho escravo saltou de 4.883 para 16.442. É como se 
toda a produção de carros da Fiat, que emprega 13. 000 traba
lhadores, fosse movimentada pelo suor-de mão-de-obra escra
vizada. Numa pesquisa em quase todo_o planeta, englobando 
162 nações, muitas mais pobres que· o Brasil, a Organizaçãq 
Internacional do Trabalho, - OIT, encontrou apenas maiS 
três exemplos de países que, como o Brasil, escravizam seus 
trabalhadores para que paguem dívidas - Paquisão, Índia 
e Peru. Aqui, o fenômeno é nacional. Em 1992, a Pastoral 
da Terra recebeu denúncias no Pará, Bahia, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato-Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas_ Gerais, 
Paraná e Rio Grande do Sul. 

Cativeiro da Dívida - O que a OIT entende por escra
vidão não é o mesmo regime do século passado. O arsenal 
da escravatura compunha-se de um negro, um chicote, uma 
corrente e um senhor branco e rico que, da casa-grande, con
trolava a senzala. Hoje, a vítima pude ser negra, branca ou 
mestiça, desde que seja um cidadão no desamparo. O chicote 
foi substituído por armas de fogo, as correntes tomaram-se 
obsoletas e os senhores, na sua maioria, trotaram os engenhos 
de cana-de-açúcar por latifúndios de criação de gado. Nesse 
mundo de violência e degradação, aplicam-se como critérios 
para definir o trabalho escravo a existência do "cativeiro da 
dívida", uma modalidade ilegal de forçar um cidadão a traba
lhar pam saldar dividas, e a falta de liberdade de irevir. 

No Pará, adiciona-se um rosário inacabro. Em 1989, des
cobriu-se numa fazenda de Paragominas, a 340 quilómetros 
de Belém, a metade do corpo de um trabalhador. Junto com 
o cadáver, apareceram denúncias de que Joaquim Lourenço 
Matos, dono da Fazenda São Judas Tade_u, mandava acorren
tar, espancar e matar quem desobedecia a suas ordens. Já 
houve denúncias de peões mortos com tiros na nuca e até 
casos de sevícia sexual. "Como não queremos vulgarizar as 
denúncias, só incluímos na categoria de trabalho escravo as 
fazendas onde há indício de violência'', afirma o padre Ricardo 
Rezende, da Pastoral da Terra na cidade de Rio Maria, epicen
tro da escravidão no Estado. "S_e ficarmos só com os critérios 
do cativeiro da dívida e do cerceamento da liberdade, podere
mos descobrir milhares de escravos no Pará", completa. 

Como é fenômeno- crescente, e escraVidão ganhou até 
estrutura empresarial. Na Parauapebas_de Divino Boca Quen
te, as hospedarias são o ponto ideal para arregimentar mão-de
obra escrava. Os fazendeiros da região procuram Boca Quente 
quando precisam roçar a terra e prepará-la para o pasto. Aí 
começa a movimentar-se a senzala amazónica. Feito o pedido, 
Boca Quente sai à cata dos trabalhadores. A visa os donos 
das pensões onde se hospedam os peões desempregados de 
quantos homens precisa e mais tarde paSsa para recolhê-los. 

Em caminhões alugados, outro ramo que cresce junfo 
com a prosperidade escravocrata, Boca Quente conduz os 
peões às fazendas e os deixa sob a vigilância de funcionários 
armados, que cuidam da execução do serviço com ordens 

de bater nos desobedientes. "Eu bato mesmo. E deixo ajoelha
do", admite._"Mas só quando o peão metéée." Na fazenda, 
Boca Quente instala sua barraca-, unde vende alimentos e 
produtos de higiene aos peões. Na prática, ele é o patrão 
dos escravos. Recebe 2 milhões de C:r_uzei_rqs por alqueire roça
do_dos fazendei.Tos e, extraindo um lucro fabuloso, paga os 
peões, quando paga, no máximo 1 milhão de cruzeiros por 
alqueire, descontadas as dívidas contraídas em sua cantina 
na fazenda. 

Cemitério Clandestino -"TodoS Por aqui corihecem seus 
métodos violentos. O Boca Quente s6 consegue arregimentar 
os_ peões que vêm de fora", afirma o vereador Orlando de 
Medeiros, do PFL de Parauapebas.~ Se todos conhecem seu 
método, por que subsiste a escravidão? Boca Quente foi de
nunciado duas v_ezes_à Políci~ _F~~eral. __ Co.nfessou s~u.s crimes 
e saÍ!J impune. ~-ª primeira v-ez nem foi ínvestigado- em"bora 
a denúncia incluísse a suposta existência, numa das fazendas, 
de um cemitério -Clandestino. Na segunda, no dia 12 de feve
reiro passado, bastou acertar as contas com o Peão para ser 
liberado. José Xavier da Costa fugiu da Fazenda Moça Bonita, 

-em Eldorado, município vizinho de Parauapebas, e andou 
100 quilómetros para chegar à Polícia Federal em .Marabá. 
Com escoriações nos braços, das surras que levou na fazenda. 
contou que foi contratado para ganhar 700.000 cruzeiroS- por 
alqueire roçado, Ao chegar à fazenda, descobriu que jamais 
conseguiria dinheiro para saldar suas dívidas na cantina de 
Boca Quente. Fugiu, depois de dois meses de trabalho, sem 
receber um tostão. 

A Polícia Federal tomou o depoimento de José Xavier 
da, Costa e, em_ vez de fazer uma bUsca na Fazenda Moça 
Bonita, pediu explicações a seu proprietário~ Eujácio Ferreira 
de. Almeida. Só colheu 11egativas. "É_ uma me~tira _c;lesses 
peões trambiqueiros", diz o faUndeiro. que é dono de 3~600 
alqueires, 4 .. 000 cabeças de ·gado em três fazendas e trabalha 
como representante dos automóveis Lada no Par~. "O meu 
contrato foi com o Boca Quente. se ele matou o pai, a mãe 
ou algum peão, não me interessa. O que interessa é que me 
entregou a terra limpa". Boca Quente- foi convo~do para 
acertar as contas com o fugitivo, pagou-lhe um salário niínimo, 
férias propOrcionais e a queixa tomou ó destini:)de dezenas 
de outras- o arquivo. -

Se a investigação seguisSe seu curso nol'D!al, dit<:tdo pelo 
Código Penal, Boca Quelite eStaria sUjeito ã cumPrir pcúia 
de até oito anos de cadeia, que é a punição para quem "reduzir 
alguém à condição análoga de escravo". O fazendeiro Eujácio 
d~ Almeida poderia se~ processado como ·co;.autor e estaria 
sujeito à mesma pena. Em todo o_Pará, nos últimos anos, 
a: Pastoral da Terra catalogou oitenta denúnci_~S de_ irab~lho 
escravo. Só dezoito Virar3.in ii:tqUérlto e treze deles- foram 
cõridllídoS. Mesmo assim. de forma agradável para os ecravo
cratas modernos. Não houve uma única punição no Estado 
até hoje. 

Círculo Vicioso ~A seJ?Xala_ ~mazônica_costum_a pór-se 
em mo~if!Iento no mês de_ maio, qUando chega ao fim a estação 
das chuvas no Norte do país. Começa então a caça aos peões 
para preparar o pastO nas fazendas Onde se cria gado 9_e corte. 
Feito O serviço, o gado se aiíriientará melhor que os peões, 
ficará gordo e irá para o abate. A carne será servida nas 
churrascarias de Tocaritiris, Maranhão e da Grande Belém. 
Outra parte tomará o ruttfo do Sul do país, para abastecer 
restaurantes do Rio e de São Paulo. Para coloca-r esse ciclo 
em ação, há dtias- maneiras de Conseguir escravos no Pará. 
Uma é arrebanhá-los em cidàdes do Nordeste. A outra é 
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aplicar o método de Boca Quente, percorrendo as hospedarias 
na periferia das cidades do sul do Pará. Ali desembarcam 
os retirantes nordestinos, de 25 a 35 anos, à procura de traba
lho. Será o primeiro estágio do cativeiro- -da -dívida. Como 
não tem dinheiro para pagar a hospedagem, penduram a con
ta, que será paga por qtfem Os contrata. "Eles pagam até 
300._000 crUZeiros. Se. á dívida passa disso, o fazendeiro acha 
caro e não quer pagar para levar o peão", conta Antonía 
Pereira da Silva, dona da hospedaria mais popular de Marabá, 
cuja diária chega a 50.000 Cruzeiros e cujoS hóspedes às vezes 
dormem na companhia de porcos e galinhas. 

Há três semanas, Aldair Medrado de Araújo, çle 26 anos, 
fugiu da Fazenda Magiitco. Depois de trabalhar quinze dias, 
descobriu que fora enganado. Arrebanhado numa hospedaria 
na cidade de Xinguara cOm a promessa de 1,2-milhão de 
cruzeiros por alqueire roçado, já chegou à Fazenda Maginco 
devendo 985.000 cruzeiros, sua conta na pensão de Xinguara 
paga por quem o contratou. Em duas semanas, roçou meio 
alqueire, mas, somando-se a dívida antiga à nova, contraída 
na cantina da fazenda, tinha um débito de 1 milhão de cruzei
ros. Fugiu da fazenda e, sem dinheiro no bolso, acabou hospe
dando-se numa pensão de Rio Maria, num círculo v_icioso 
que irá levá-lo a outra fazenda e outra fuga. Fugas, aliás, 
que exigem coragem. Ao escapar da Fazenda Santo Antôni~ 
do Indaiá, em Ourilãndia do Norte, em 1991, Agatângelo 
Lima da Silva, de 25 anos, teve de passar seis- dias na mata. 
Recapturado numa primeira tentativa, foi obrigado a se despir 
para apanhar e levou coronhadas de espingarda. Mesmo as
sim, tentou nova fuga. "Eu preferia ser cOmido pelas onças 
no meio do mato a envelhecer naquela fazenda", afirma Ag3.
tângelo. Teve sorte . .Atravessqo rios, dormiu sobre _galhos 
de árvore, comeu carne crua para não morrer de fome, chorou, 
rezou, e conseguiu. _ _ 

'"Sem dinheiro é impoSsível trabalhar", juStifica-se o 
agente José Fortes de Carvalho, da Polícia Federal de Marabá. 
"Não vamos arriscar a vida numa fazenda guardada por pisto
leiros se não tivermos condições de enfrentá-los." Para cuidar 
da região sul do Pará, com trinta municípios nurrta área· de 
270.000 .quilómetros quadrados, equivalente ao Estado de São 
Paulo, a delegacia tem dez agentes. O posto do Ministério 
do Trabalho, outro órgão teoricamente capaz de barrar a 
escravidão nos mesmos trinta municípios, está em situação 
mais precária. Tem: um "único fiscal; Alcebíades Mota, que 
não dispõe de telefone, xerox, nem máquina de escrever em 
seu escritório em Marabá. Quando seus chefes do Ministério 
do Trabalho pedem informações a respeito das denúncias, 
Mota até dá risada: "O pessoal fica_em__Brasília e não imagina 
como funciona isto aqui". É verdade. Como não tem dinheiro, 
Mota pede à polícia que lhe mande detentos do presídio de 
rv1arabá para capinar o jardim do posto. A polícia manda. 
Mota usa os serviços dos presos e nada lhes paga. A essa 
prática dá-se o nome _de trabalho forçado e abuso de autori
dade, um crime para o qual se prevê pena de até seis meses 
de detenção. _ 

Durante o discurso do Sr. Jarbas Pa$sarinho, o 
Sr. Nelson Wedekin, 49 Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 2r Vice
Presidente. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presidente, peçá-a pálavra 
pela ordem. 

O SR, PRESIDENTE (Levy Dias) -Tem a palavra o 
nobre Senador. -

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB- SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs .. Senadores. 
solicitei a palavra para rrie posicionar em relação a uma de.cisão 
tomada, nos últimos dias, pela 1• Secretaria, relativa ao ponto 
eletrônico. Quando fui 1~ Secretário, dando cumprimento a 
uma decisão do Plenário desta Casa - Resolução no 9/89 
- tomei providências quanto à instalação do ponto como 
forma de verificar, de fato, a presença dos funcionários desta 
Casa ao trabalho. 

Como sabem os Srs. Senadores, durante o tempo em 
que -ocupei o cargo de 1 ~ Secretário, visitava freQüentemente 
diversos setores da- Casa. Pude verificar a ocorrência de inúme
ras irregularidades- relacionadas à presença dos servidores, 
alvo de reclamações constantes por parte dos Diretores da 
Casa. Constatei, através de denúncia, que, no Setor de Trans
portes, alguns funcionários não cOmpareciam ao trabalho por 
estarem desenvolvendo atividades de transporte particular, 
uma vez que possuíam caminhões para esse fim. Tais servi
dores pagavam a colegas para fazerem a cobertura dessa au
sência. 

Ainda relacionada a esse setor, recebi, mediante denún
cia, informação de que, dos quatro plantonistas lotados, ape~ 
nas dois compareciam. Havia um entendimento entre os servi
dores e a respe_ctiva -chefia, mediante o qual apenas metade 
do contingente deveria f3zer.::se -presente. Constatei, pela não 
prestação destes serviços aos Srs. Senadores, que, na realida
de, ocorriam faltas. E estas não erarri computadas. Flagrei, 
porque, verificando o livro de ponto, notei que os funcionários 
que trabalharam no dia anterior não haviam assinado, mas 
todos os outros o _fizeram, ainda que não tivessem comparecido 
ao trabalho. Evidentemente, abri inquérito para apurar as 
irregularidades. 

Comprovei ainda a ocouência de chantagens: um chefe, 
tendo cometido alguma prática ilícita - por exemplo, em 
relação ao uso de viaturas - ficava fragilizado perante os 
servidores, que se-aproveitavam da situação para, mediante 
chantagem, não comparecerem ao trabalho. 

Recebi da administração da Casa informações dando con
ta de que, em alguns setores, funcionários faziam-se presentes 
ao trabalho apenas em dias alternados. 

Por essas razões, conhecedor da .fragilidade gerendal da 
parte administrativa do Senado, tomei a decisão de implantar 
o ponto eletrônico, já que era decisão do Plenário desta Casa 
na administração presidida pelo Senador Humberto Lucena. 
Posteriormente, sob a Presidência do Senador Nelson Carnei
ro, o Senado adquiriu equipamentos. Não cabendo outra me
dida à Mesa presidida pelo Senador Mauro Benevides, foi 
implantado o ponto eletrônico, tão polênlico e_de pontos de 
vista contrários. 

Reconheço que~ dadas as_ circ_unstânçi~s _de expedi~nte 
que aqui praticamos, às vezes adentrando pelas madrugadas, 
t~mos um horário atípico, totalmente djferente óaquilo que 
é normal no expediente das repartições públicas do País. 

. No entanto, o nosso equipamento é inteligente, susten
tado por computadOr. Ele é capa·z de compreender todas as 
hipóteses e variações possíveis e -enquadrá-las dentro da sua 
programação, de modo que não há nenhum problema em 
regist~ar uma presença que ocorra n_um período de 24 horas. 

A única coisa para a qual esse sistema não está habilitado 
é a ·compreensão da ausência. Esta ele registra com toda a 
segurança. Esse procedimento é o moderno. 

O sistema de livro de ponto nada significa sobre a pre
sença do servidor, uma vez que pode ser assinado depois. 
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Testemunhei várias ocorrêiicias -de-ss-a natUreza. Trata-Se de 
uma relação pessoal, não impessoal. Como é característica 
desse tipo de relação. há conivências, tolerâncias que não 
são previstas na lei, mas que existem na prática. Por essa 
razão, trata-se de um registro pessoal não ç_onfi_áyeJ. 

O Senado Federal possui equipamentos de última gera
ção, o que torna sem justificativa a utiliiã.ção de um instru
mental atrasado, superado e isento de confiab.ilidade, 

Registro perante a Mesa a minha inconfoririidade diante 
da supressão de um sistema de controle de freqüência moder
no, atualizado, capaz de ser impessoal, para o retorno a um 
modelo atrasado, sem confiabilidade. Eu optaria pela decisão 
de não tomar ponto algum, caso tivesse de utilizar o sistema 
de livro de ponto, sem confiabilidade alguma. Até por que 
esses procedimentos que acabam ocorrendo ofendem ao próR 
prio servidor público do nosso País. · -

De modo que, diante disto, Sr. Presjd_ente, queria regis
trar este aspecto e queria fazer um apelo à Mesa Diretora, 
ao Primeiro Secretário, que utilizasse os equípãt'ne-ntos adquiR 
ridos pelo Senado Federal, que são modernos, conferem a 
contemporaneidade do nosso momento histórico e que, por 
outro lado, não ofendem a qualquer servidor cumpridor dos 
seus deveres. Aliás, o ponto, desta forma implantado, é exataR 
mente para corrigir as distorções que são praticadas por mino
rias; mas que tingem de cor a moral da institUição pública 
a que pertencemos e queremos defender. 

Sr. Presidente, era esta a colocação que queria fazer. 
Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos_ Amir Lando _ Aureo Mello _ Dario Pereira 
Dirceu Carneiro _ EdUiirdo -Suplicy _ · Eva Blay _ Gerson 

Camata _- Humberto Lucena _ Hiydekel_ Freitas_ João França _ 
Jonas Pinheiro-- José Sarney _ "LUiz Aiberto _ -MárciO Lic-erd<i. 
Pedro Simon_ Raimundo Lii-a :.._ Wílson-MilrtiilS:: - --·- ---

OSR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Sobre~ a mesa; reque
rimentos que serão lidos pela Sr~ 1 ~ Secretária. 

São lidos __ os seguintes 

REQUERIMENTO N• 357, DE 1993 

Requeiro, -nos termos dos arts. 50,-§ z~. da CoristHuição 
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta
do da Fazenda as seguintes informações: 

1. qual o montante dos créditos concedidos e já contra
tados pelo Governo brasileiro destinadoS à-Cobei'turii de gastos 
da obra ciVil da usina hidrelétrica de Pichi Picun Leufú-; -

2. em que datas e através de que órgãos da adminisR 
tração federal foram taiS-créditos contratados; 

3. que montantes foram efetiVãmen.te desembolsados 
em cada um dos créditos contratados e qual a previsão para 
futuros desembolsos; 

4. se foram feitas solicitações "por parte do 13do argen
tino para a concessão de créditos suplementares ou novos 
créditos destinad~s ao projeto da hidrelétricii da Pichí Picun 
Leufú; 

5. caso se configure a hipótese do _item anterior, qual 
a posição do Goveino brasileiro para a concessão dos créditos 
pleiteados pelo lado argentino? -

' 

6. que medidas estão sendo ou serão adotadas por esse 
Ministério com telação à liberação de aval da União. no âmbi
to do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos Brasil/ 
Argentina e bem assim outras eventuais garantias· federais 
que vierem a ser exigidas para concretizar a intenção maniR 
festada pelo Governo brasileiro de confiar- a grupo industrial 
argentino o fornecimento de equipamentos da hidrelétrica 
de _Miranda, em face do comportamento do lado argentino 
com relação à -encomend_a dos equipamentos de Pichi Picun 
Leufú? 

Justificação 

O Brasil, através dos órgãos pertinentes do_ Poder Execu
tivo e com o apoio do Senado Federal, vem contribuindo 
por ações objetivas e concretas para a consolidação do MercoR 
sul corrio inSffumento de aperfeiçoamento ·e inCremento do 
comércio entre os respectivos países membros. 

2. O volume de trocas comerciais em diversas áreas 
de atividades sofreu extraordinária expansão graças' a mecaR 
nismos de estímulo que se revelaram bastante eficazes e que 
foram inteligentemente explorados pelos agentes interessados, 
em geral empresários dos mais variados segmentos comerciais 
e industriais dos diferentes países participantes. 

3. A integração dos setores empresariais em projetes 
de infraRestrutura constituía, desde o início do Mercosul, uma 
área- de difícil abordagem devido aos vultosos investimentos 

.:.envolvidos e também à grande diferença entre os estágios 
de desenvolvimento das empresas existentes no·s países mem
bros, onde o Brasil se destacava pela capacidade industrial 
Instalada. várias vezes superior à de seu mais próximo' vizinho. 

4. O Brasil deu um passo decisíVO ·na buSca da iiltegfação 
e __ expansão do comércio na área de bens de capital quando, 
após longas negodações, aprovou as operações ·comerciais 
e_ de crédito ~a ela associadas que viabilizaram a participação 
d_e grUpos industriais brasileiros_ e argentino__s nas obras da 
usiila hidrelétrica de Pichi PiCUn Leufú (PP() na Argentina 
e de Miranda no Brasil. 

Sobressai na decisão do Governo brasileiro, a grande 
assimetria-de tratamento dada aos dois empreendimentos uma 
vez que coube ao lado brasileiro arcar com os custos dos 

-_serviço~ de obra civil dos dois projetOs-vial:iilizando- desta for
ma o fornecimento de dois impártantes conjuntos de equipa
mentos. 

'-"-'-Na seqüêncla dessas opera-ções, o lado argentino assinou 
o contrato dos equipamentos de Miranda enquanto que a 
ericómenda dos equipamentos de PPL, comprometida com 
o lado brasileiro, não foi ã.té hOje efetivãda embora o Governo 
brasileiro_ já te':lha desembolsado grande parte dos créditos 
destinados à obra civil de PPL e sinalizado positivamente 
pedido de crédito suplementar para a mesma finalidade cujo 
benefício, relativamente à gera~ão de empregos no Brasil, 
é praticamente nulo. 

5. Tais fatos configuram o não cumprimentO pelo Go
verno argentino. de reiterados compromissos de confiar a gruR 
pamento brasileiroRargentino o fornecimento dos equipamenR 
tos de PPL, frustrando dessa forma o empenho do Governo 
brasileiro de integrar esse setor industrial aos objetivos do 
Mercosul. O esforço já feito para o finanCiamento da obra 

--civil de PPL que se justificai-ia pelã. encomenda de um imporR 
tante lote de equipamentos à indústria brasileira de bens de 
capital, não mereceu a contrapartida por parte do lado argen
tirio. -
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6. Por essas razões, e pOrque- ao Congresso~ Nacional 
é atribuída as funções fiscalizadora e contr<;>ladora dos atas 
do EO_de_r ExecutiVo, entendemOs que se faz necessária a mani
festação dos órgãos -~e~~onsáv~iS pelo cumprimento das deci
sões oriundas das .n_egociações entre os dois países; especial
mente quando está _em causa o interesse nacionaL 

Sala das Sessões, 15 deabril de 1993. -Senador Gilberto 
Miranda. 

(Ao exame da Coniissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 358, DE 1993 

RequeirO, nos termos dos arts. 50,§ 29, da ConstituiÇãO
Federal, 215 e 216 do RegimentO Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas ao_Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores aS SegúíO.tes-iOforma.çõé"S: 

1. que ações foram desenvolvidaspelo Mihi:Stéfio das 
Relações Exteriores para prOteger os interesseS da- indUstria-
brasileira que teve sua proposta desqualificada pela concessio
nária argentina, sem que_Ihe fosse dada prévia opOrtUnidade 
para justificar técrika e economicame.nte a sua proposta para 
o fornecimento de equipamentos-a serem instalados na usina 
hidrelétrica de Pichi Picun Leufú, na República da Argentina; 

2. qual a avaliação desse Ministério sobre a discrepância 
entre os níveis de preço praticados peló ·grupo industrial argen
tino em Pichi Picun Leufú e pelo mesmo grupo industrial 
em Miranda e em obras do mesmo porte na Argentina; 

3, que medidas estão sendo ou serão tOrnadas_ pelo Mi
nistério Público das Relações Exteriores, com relação à con
cessão de novos créditos para a obra civil da usina de Pichi 
Picun Leufú, além dos originalmente contratados; 

4. que medidas adotará .o Ministério corp._re_laç_ão_ à in
tenção manifestada pelo Governo brasileiro de con.fíar_ao gru
po industrial argentino o fornecimento dos eqUipamentos a 
serem instalados na usina hidrelétrica de Miranda, em face 
do comportamento do lado argentino com relação à enco- _ 
menda dos equipamentos destinados à hidrelétrica _de Pichi. 
Picun Leufú. 

Justificação 

O Brasil~ através dos órgãos pertinentes do Poder Execu
tivo e com o apoio do Senado Federal. vem contribuindo 
por ações objetivas e concretas para a consolidação do Merco
sul como instrumento de aperfeiçoamento e_incremento do 
comércio entre os respectivos países membros. 

2. O volume de trocas comerciais em diversas áreas 
de atividades sofreu extraordinária eXpansão graÇã.S-á -meca
nismos de estímulo que se revelaram bastante eficazes e que 
foram inteligentemente explorados pelos agentes interessados, 
em geral empresários dos mais variados ~gmentos comerciais 
e industriais dos diferentes paíseS participantes. · 

3. A -integração dos setor-es empresariais em projeteS 
de infra-estrutura constituía, desde o início do Mercosul, uma 
área de difícil abordagem devido aos vultosos inv_estimentos 
envolvidos e tam.bém __ à grande diferença entre os estágios 
de desenvolvimento das empresas exLstentes nos países mem
bros, onde _o Brasil se destacava pe)a capacidade industrial 
instalada, várias vezes superior à de seu mais próximo vizinho. 

4. O Brasil deu um passo decisivo na busca da _integração 
e expansão do comércio na área. de bens de capital quando, 
após longas negociações, aprovou as operações comerciais 
e de crédito a ela associadas que.viabiliz;nam a participação 
de grupos industriais brasileiros e _argentinos n~s obras da 

usina hidrelétrica de Pi chi Picun Leufú (PPL) na Argentina, 
e de Miranda, no Brasil. 

Sobressai ~a deciSão do Ü<?verno brasileiro, a graitde 
assimetria de tratamento dada aos dois empreendimentos tima 
vez que coube ao lado brasileiro arcar com os custos dos 
serviços de obra civil dos dois projetas viabilizando desta for
ma. o for~e~_imen!~ de doí~ ~mpo_rt~ntes conjUntos de eguipa
mentos. 

Na seQUência: dessas operações, o lado argentino assinou 
o cótitrato dos equipamentos de Miranda enquanto que a 
encomenda dos equipamentos de PPL. comprometida com 
o lado brasileiro, DãO foi até hoje-efetivada embora o Governo_ 
brasileiro jà tenha desembolsado grande_ parte dos créditos 
destinados à obra civil de PPL _e_ sinalizado. positivamente 
pedido de crédito suplementar para a mesma finalidade cujo 
benefício, relativamente à geração ·de empregos no Brasil, 
é praticamente nulo. _ _ · 

5. Tais fatoS ·configuram o õão cumprrniento pelo Go
verno argentino de relterados compromissos de confiar a gru
pamento brasileiro-argentino o fornecimento dos equipamen
tos de PPL, frustrando dessa forma o empenho do Governo 
brasileiro de integrar esse setor industrial aos objetivos do 
Mercosul. O esforço já feíto para o financiamento da obra 
civil de PPL que se justificaria pela encomenda de um impor
tante lote de equipamentos à indústria brasileira de bens de 
capital, não mereceu a contrapartida por parte do lado argen
tino. 

6. Por essas razões, e porque ao Congresso Nacional 
é atribuída as funções fiscalizadora e controladora dos atos 
do Poder Executivo, entendemos que se faz necessária a-fiiài1i-
festação dos órgãos responsáveis pelo cumprimento das deci
sões oriundas das negociações entre os dois países, especial-
mente quando está em causa o interesse nacional. . 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1993. -Senador Gllberto 
Miranda. 

(Ao exame da Comissão Piretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os requerimentos 
lidos serão despachados à Mesa para a decisão, nos termos 
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

. A PreSidência comunica ao Plenário que na sessão ordi
nária de ontem foi aprovado o Requerimento no 355, de 1993·. 
de adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara n<> 
13, de _1991--C:omplementã.r, Pof irinta dias. Todavia. pOf 
lapso. a referida matéria constou do avulso da Ordem do 
Dia da presente sessão. Assim sendo, o referido .P~ojeto é 
_retirado da pauta,_ renumerando-se os itens subseqüentes. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 63 Srs. Senadores. 
- ~Passa-se à -

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
OFÍCIO N' S/28. DE 1993 . 

(Em regime de urgêricia, rios tenilos ·ao_art. 336, c, 
do Regimento Intern<?.) 

Ofício n~ S/28, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal de Cridúma solicita. nos termos da Resolu.-· 
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ção n• 36, de 1992, do Senado Federal, autorização 
para que possa contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Estado de Santa Catarina S/A - BA
DESC, para os fins que especifica. (Dependendo de 
Parecer.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Nelson Wedekin para proferir o parecer. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, é encaminhado 
para apreciação do Senado Federal o Ofício n9 "S" 28, de-
1993, através do qual a Prefeitura Municipal de Cridúma-SC 
solicita autorização para contratar opefação de c-rédito no 
valor de Cr$18.581.250.000,00, equívaleftte a 
US$1.500,000.00, em 31-12-92, junto ao Banco de Pesenvol
vimento do Estado de Santa Catarina. 

Os recUrsos advindes desta operação- de crédito desti
nam-se a financiar a realização de obras de infra-estrutura 
urbana no municípiO e inserem-se no âmbito do programa 
desenvolvido pelo governo do Estado de apoio ao desenvol
vimento urbano das cidades de pequeno e médio -portes -
PROURB. São recursos originalmente contratados pelo Esta
do de Santa Catarina junto aõ Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. 

As condições financeiras básicas da operação são as se
guintes: 

a) valor pretendido: 18.581.250.000,00, equivalentes a 
US$1.500,000.00, em 31.12.92; 
b) juros: 10,50% a.a. + taxa de administração de 1,50% 

a.a.; 
c) atualização monetária:Taxa Referencial - TR 
d) garantia: de quotas-parte do ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa de Apoio ao Desenvol
vimento Urbano da_~ Cidades de Pequeno e Médio Portes 
de Santa Catarina- PROURB; 

O condições de pagamento: 
- principal: amortização em 96 (noventa e seiS) Parcelas 

mensais, com carência de 12 (doze) meses, 
- juros: não existe período de carência. 
Quanto aos mecanismos de controle das operações de 

crédito definidos a nível constitucional e regulamentados pela 
Resolução n• 36!92, cabem as seguintes observações: 

a) os limites de endividamento definidos nos arts. 29 e 
39 da referida resolução são atendidos, conforme é demons
trado no Parecer DEDIP/CODEM - 93/0166, de 12-3-93 
do Banco Central do Brasil. Há, portanto, margem disponível 
para a contratação e conseqüente cobertura da operação de 
crédito pretendida. 

b) relativamente às exigências quanto à iriStrução do Pro~ 
cesso, constantes da alínea f do art. 69 da referida resolução, 
há que se destacar a inexistênCia do Plãno Plurianual de investi
mentos e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Município 
de Criciúma. Informa-nos o Município que·-nao está Constitu
cionalmente obrigado a elaborar os instrumentos acima men
cionados. em virtude de ausência de regulamentação prevista 
no inciso I,§ 9", do art. 165 da Constituição Federal. 

As demais formalidades prévias à autoriz3.Ção do Senado 
Federal para a contratação de operação de crédito, previstas 
na Resolução n" 36/92, foram atendidas. 

Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada pelo 
Ofício os> "S" 28, de 1992, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 31, DE 1993. 

Autoriza a Prefei_tura Municipal de Criciúma(SC) 
a contratar operação de crédito no valor total de 
Cr$18-581.250.000,00, equivalente a US$1.500,000.00 
em 31.12.92, junto ao Banco de Desenvolvimento do 
Estado de Santa Catarina- BADESC. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Criciúma(SC) auto

rizada a contratar operação de crédito no valor total de 
Cr$18.581.250.000,00 (dezoito bilhões, quinhentos e oitenta 
e um milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros), equivalente 
a US$1.500,000.00, em 31.12.92, junto ao Banoo de Desenvol
vimento do Estado de Santa Catarina - BAD ESC. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da operação de 
crédito referida no caput desse artigo destinam-se ao financia
mento de obras de infra-estrutura urbana no Município. 

Art. 29 As condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$18.581.250.000,00, equivalentes 
a US$1.500,000.00, em 31.12.92; · ·· 

b) juros: 10,50% a.a. + taxa de administração de 1,50% 
a. a.; 

c) atualização monetária: Taxa Referencial - TR. 
d) garantia: caução de quotas-parte do ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa de Apoio ao Desenvol
vimento Ur~anq das Cidades de Pequeno e Médio Porte de 
Santa Catarina- PROURB; 

O coli.dições de pagamento: 

- principal: amortização em 96 (novenfa e -seis} ·parcelas 
mensais, com carência de 12 (doze) meses, 

- juros: não existe perfodo de Ca-rência. 
Art. 39 A autoriz3.ção concedida por esta resolução de

verá ser exercida num prazo máximo de 270 (duzentos e seten
ta) dias, contados da data de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O parecer oonclui 
pela apresentação do Projeto de Resolução n9 31/93, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Cricíúma, Santa Catarina, a 
cnnttatar operação de crédito junto ao Banco do Estado de 
Santa Catarina, BADESC~ para os fins que especifica. · 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno úniCO. -

O Sr. Esperidião Anlin- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para discutir. 
Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores, desejo, muito rapi
damente, em primeiro lugar, dizer que me solidarizo com 
o parecer aqui prolatado pelo nobre Senador Nelson Wedekin. 
E ilustrar, apenas. adicionalmente, as informações, já suficien
tes, trazidas aqui pelo Senador Nelson Wedekin, deste projeto 
de resolução, com duas observações: 

Primeiro, fico bastante feliz em saber que, proVavelmen
te, este será o último projeto de empréstimo, última operação 
de crédito que ainda se efetivafâ,- dentro de um programa 
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' ' ' ; . \ . ' ' 
financiadO pelo Banco Mum:lial, que hve a honra de. firiD.a_r, 
ainda n~P .Ao;v~rr~4~~.ç!~}f.sp\)1?•. en;tj';ln~~ .9tf ~986. 

.·P9~t.Wit~·t9m, ~s~q .ylflpréstimo. re'f--~V~e-~e;,_ aqvela ~dota
ção 'l.l!e,.M.I'o!!spguifla ,p,or,Sa9\a C~tati\la, com a aprovação, 
na ~P9S:~·-~'çle._J9fiqs.,.<(S. part\do_s políticos, e .qtfe _tem como 
objetivo dotar· as n.ossas,Gida,de~.d_e_irifra-_e_Strutt.Jra _capaz de 
impedir o êxodo rural e tixar, de certa formªL'!_ estrUtura 
demográfica que temos em Santa Catarina. ___ _ 

Segundo, vejo com satisfação, aqui, coroãt.:sêuttt episó~ 
dia de boni. sucesso adminiStrativO, de bom _e bem sucedido 
procediinento admirlisffãttv-o·. Efs que o pc'dido de empréstimo 
foi iriterita'dci-sbb a a-dnlin~stiação' dC ·um prefeito e_ritão filiado 
ao PDS~--A:ltaii "Gúf9.e, e··a m~sh"!o pe4iÇ_o de __ ~!llpréstimo
há de se' Víabilizar·sOb- a administração de- u-rri ['refeito de 
outro partido·, caracferizando, cam·isSó, 'maturidade, tanto 
de parte da âdmiilisti'3.Çã0 municipal quanto de parte do goVerR 
no de EStado, que é-o-ge'stor desse programa de empréstimo. 

Esses dois aspeCtOS de natureza política - acredito que 
no melhor sentido da palavra- fazem-me aditar, junto com 
o meu ,compromisso de, evidentemente, votar a favor. Os 
meu'S CÓ.IÍlprimentO'S/' ad' Sehâ.dor NeLson Wedekin, ~elator 
deste .Projeto de Re~oluçãq, e também à administração do 
MunfCípió'-de Criciiíhiâ; qiiC é· utn municlpió -SingUlar, pelas 
suas dificUldades ambientais,_ pelas dificuldades sociais que 
enfrenta/ e que, pot''issh. Ineretc o apoio de todos nós. 

Muito obrig:ido. 

O SR- PRESJDEN'r,E (Levy Dias) -Contimui:-em <):~cus-. 
são o projeto. (Pausa.) . . . ·· · 

Não havendo quém péça a paiavr~, encerro a dís~uSs_~Q: 
Encerrada a discuss_ão, passa-:~e .à v.otaçào. . .. 
Os Srs. Senadores que estãO de ãc;ordo -qUeiram permaR 

necer sentados. (Pausa.) . . ... 
Aprovado. __ -·· _ _ .. ·- _ 
A matéria vai·à Corn.iss·ão Dit'etõ"ra, para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Lev.Y Di~s)- Sóbre a mesa, pare-

cer da Coinissão Diretora, oferecendo 3. ridãçãCi firiaJ, da maté-
ria, que será lida pela Sra. P Secretária·.· · 

'.É lido o sdgui:nté: 

PARECER N' 103; DE 1993 
(Da Cbrnissão-Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução no 31, de 
1993. 

A Comissão Dirctora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 31, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Criciúma, no Estado de Santa Catarina~- a--c6ritrafát 
operação de crédíto junto ao BanCo _de Desenvolvimento do 
Estadq de Santf!, Catarina S~A.- BADESÇ~ no valor equiva
lente a US$1 ,500,000.00 (um_ milhão e quínheritos mil dólares 
norte-americanos). _ _ . · 

Sala de Reuniões da Çom_issão, 15 de abril de 1993. -
Levy Dias, Presidente --:- Júnia Marise, Relatara - Nelson 
Wedekin - Lavoisier Maia. 

·ANEXO AO PARECER N• 103, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 31, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1993 

AutoriZa a Prefeitura Municipal de Criciúma, no 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de créM 
dito no valór de Cr$18.581.250.0110,00 (dezoito bilhões, 
quinhentos e oitenta e um milhões, duzentos e cinqüenta 
mil cruzeiros), equivalente a US$1,500,000.00 (um mi-

.. _ lbão e quinhentos mil dólares), junto ao Banco de Desen
_vo1vimento !lo Estado de Sm!ta Catarina - BADESC. 

O Senado Feâeral resolve: -
:A.rt. 1 Ç> É a Prefeítura Municipal de Criciúnia, no Esta

do de Santa Catatinà, nos termos da Resolução n"' 36, de 
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valot de Cr$18.581.250.000,00 (dezoito-bilhões, 
quinhentos e oitenta e· um milhões, ~u~ntos e _cinqüenta mil 
cruzeiros), equivalente a US$1,500,000.00 (um milhão e qui
nhentos mil dólares) em 31 de dezembro de 1992, junto ao 
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Cãtarina -
BADESC. • 

Parágrafo ú·nico: Os recüísos· advindos da _operação de 
crédito referida tlú caput deste artigo destinam-se ao financia
mento de obras de infraRestrutura urbana no município. 

Art. 2"' As Condições financeiras básicas' da operação 
de crédito são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$18.581.250.000,0C, equivalentes 
a US$1,500,000.00 em 31 de dezembro de 1992; 

b) juros: 10,50% ao ano mais taxa de administração de 
1,50% _ao ano; 

c) atualizaç-ãO monetária: Taxa Referencial- TR; 
d) gai-antia: caução de quotas-parte do ICMS; 
e)· destinaçãO' dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa de Apoio oo Desenvol
vimento Urbano das Cidades de P.e.queno e Médio Porte de 
Santa Catarina-'-PROURB; 

. 't)Çoodições 4~ pagamento: 
- do principal: amortização em nOVenta e seis parcelas 

mensais, com carência de doze me5:es; . -
· · _:.. dos juros: não existe Jle'iíodo de carência. 
~,-Art. 3"' A autorização concedida por esta resolução de

verá ser exercida num prazo de duzentos e setenta dias, conta
do da data de sua publicação. 

Art. 4Ç> Esta resolução entra em. vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRE;S~DENTE (Levy Dias) --Em discussão a 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, passaRse à Votação. 
Os Srs. Senadores que estão de acordo queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) _ 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias).,--- A Presidência, usan
do da atribuição que lhe confere O ait. 48, item 6, in fine, 
do Regimento Interno, retira da pauta da Ordem do Dia 
a matéria constante do item 2, uma vez que, de acordo com 
nota técnica elaborada pela Assessoria da Casa, a documenR __ 
tação que acompanha o processo não satisfaz às exigências 
e condições estipuladas pela Resolução n9 36, de 1992, do 
Senado Federal. 

A matéria -ficará na Secretaría Geral da Mesa, aguar
dando o recebimento dos demais documentos necessários à 
sua instrução. 
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Em conseqüência, renum-eniin-se os demais itens da pauta 
de hoje. 

É o seguinte o item retirado: 

-2-
0FÍCIO N' S/32, DE 1993 

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

Ofício n9 S/32, de 1993, através do qu:il O Governo 
do Estado do Mato Grosso do Sul solicita autorização 
do Senado Federal para repassar sessenta e três milhões 
e quatrocentos mil dólares norte-americanos à Empresa' 
de Saneamento do Mato Grosso do Sul- SANESUL,' 
do montante autorizado pela Resolução- n"' 47, de 1992, 
do Senado Federal, no valor de duzentos e cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos. (Dependendo de 
Parecer.) 

O Sr.--EdUardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a imprensa divul
gou hoje - e gosta~ de ter a confirmaçãcr da Presidência 
-que o Poder Executivo encaminhou para' o Congresso Na
cional a Lei de Diretrizes Orçamentárias -referente ao ano 
de 1994. 

Em se confirmando essa informação, e em se constatando 
que até o presente momento não houve uma decisão sobre 
a Comissão Mista que_ vai examinar o Orçamento, tanto a 
LDO quanto a Lei de Orçamento de 1994, e no sentido de 
se evitar qualquer atraso no exame dessa matéria, até para 
que se evite o que se passou neste ano, em que só- aprovamos 
o orçamento de 1993 no mês de abril, tendo em vista que 
o Executivo inclusive se adiantou- ele poderia, pela Consti
tuição, encaminhar a mensagem da LDO até 30 de abril. 
Mas se o fez em 15 de abril, há necessidade de o Congresso 
Nacional começar a examinar a -Mensagem no mais breve 
espaço de tempo possível, portanto a partir de hoje, se ela 
chegou. -

E para isso seria impõrtante haver uma decisão por parte 
da Mesa do Congresso - do Senado e da Câmara - sobre 
a forma como será examinada essa LDO. - -

Também seria necessário, Sr. Presidente, que nós, P3fla
mentares, não apenas recebêssemos logo o conteúdo da LDO, 
mas que nos fossem dadas as condições para o seu exame. 

Nesses últimos dias, à luz da experiência obtida, tem 
havido proposições. Tem sido considerada, por exemplo, a 
necessidade de se aparelhar melhor o Congresso Nacional 
para examinar a LDO e a Lei Orçamentária. 

Assim, Sr. Presidente, a minha questão _de ordem visa 
solicitar à Presidência do Senado -que é também a do Con
gresso Nacional - que encaminhe, da forma mais rápida 
possível, a decisão sobre como se org_anizará a apreciação 
da LDO. E, em especial, por ter o Presidente da Câmara 
dito à imprensa- que as Comissões Pern~.anentes tálvez_ fossem 
examinar ... Como ficou solta no ar essa idéia, e como ainda 
não se instituiu a Comissão Mista de Orçamento, seria impor
tante decidir como trabalhará a Comissão Mista de Orça
mento, ou -outra decisão que seja, para que comecemos a 

. examinar essa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Esclareço o. ilustre 
Senador Eduardo .Suplicy que a Mensagem n"' 81, que ~nca
mi_!!_~a a LDO r~ferente a 1994 _ão COngresso NaciOnal, foi 
publicada hoje no _Di~ri~ Oficial. Até o presente momento, 
entretanto, ela ainda não chegou à Mesa do Senado federal. 
Assim que a tenhamos recebido, tom-aremos, o mais, urgente 

-possível-, as providências que o seu encaminhamento· requer. 

O Sr. Júlio Campos- Sr. Presidente, peço a palavra 
-- para uma comunicação inadiável. 

o • 0
0 
SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Senador Júlio Caro· 

pos, informo a V. E:xl' que estamos no perlodo da Ordem 
do Dia. Tão logo a concluamos daremos a palavra a V. E~ 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -lleJn 3. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 26, DE 1992 

Votação, 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 da Seguridade Social 
- INSS, a doar à Cooperativa Habitacional dos Servi
dores do Ministério da Previdência e Assistência 'Social, 
do Estado da Bahia, o terreno que menciona, tendo 

-PARECER, sob n' 483, de 1992, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, 

com Emendas de no;~~ 1 e 2-CCJ, que apresenta. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 

Secretário. -
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 35"9, DE 1993 

Nos termos do art. 315 do Regimento Interno, requeiro-
adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara n9 26, 
de 1992, a fim de que sobre ele seja ouvid~ a Comissão de 
Assuntos Sociais. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1993. -.Ronaldo Aragão. 

O SÍI.. PRESIDENTE (Levy Dias) -Em votação o reque-
rimento. -

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

Aprovado. 
O projeto será despachado à Comissão de Assuntos So

ciais. 

O Sr. Cid Sabóia De Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy- Dios) -Com a palavra V. 
EX' 

o· sR. CID SABÓIA DE CARVALHO (Pii-1DB- CE. 
Para questão de ordem. Sem revisão do orador.) 

Sr: Presidente, há meses levantei uma questão de ordem 
que até hoje não recebeu solução da Mesa do Senado Federal. 

Hoje, no Item 5 da pauta consta, mais uma vez, a votação 
em segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição 
n9 7. de 1992. Trata-se de uma proposta de emenda que altera 
o art. 29 da Constituição Federal. N<,1sce1,1 na Câmara dos 
Deputados, onde foi aprovada, sendo, também, aprovada nes
ta Casa em primeiro turno. 

Essa matéria, Sr. Presidente, está totalmente desatua
Iizada, e não tem mais por que ser votada. Estou levantando . 
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uma questão de ordem, na forma regimental, para pedir à 
Presidência que processe questão de_ ordem ante~or; levan
tada ainda no ano passado, sobre caducidaçle_ .d.a_ ma_~éria, 
solicitando que a Mesa do Senado apresente decisão ;:;Ohre 
o que questionei. Somente depois de Solucíon.aaa; se a resposta 
for negativa, que a matéria seja inCluída em On:lem do Dia. 
CoiriO está, não há o menor sentido, Sr. Presidente. Tal proce
dimento tem por objetivo, regimentalmente, Cobrar_ -decisão 
sobre questão de_prdem anterior, em qUe suscitei esse mesmo 
problema. 

Se V. Ex• vier a ler o texto que aí está para ser votado, 
verificilrá que ele não tem condições de ser submetido a vota-
ção. . _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _· -- -· •· · · · -

Essa era a questão de ordem, Sr. Preside-n~e. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)_- Respondendo ao 
Senador Cid Sabóia. Qç ~Carv~lho,_ ;t Me~a esclarece que vai 
analisar as notas taquigráficaS, levartntr trabafho executado 
pelo Colégio de Líderes, e dará, o mais brevemente possível, 

1 a resposta à questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os itens 4 e 5 da 
pauta da Ordem do Dia, .exigem trêSqtiiiftõS âa composição 
da Casa. Não_ há, em Plenário, número_ para votação. Em 
conseqüência, os itens 4 e_-:5 _da pauta ficam adiados. 

São os seguintes os Ítens adiados: 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO 

N' 7, DE 1992 

Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição 11' 7, de 1992 (n' 82191, na 
Câmara dos Deputados), que altera o artigo 29 da 
Constituição Federal, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 246, de 1992, 
da 

- Comissão Temporária. 

-5- -,-. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 23, DE 1991 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n' 23, de 1991 (45/91, na Câma
ra dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 
da Constituição Feder~.l, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 24, de 1992, 
da 

- Comissão Temporária. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. --~- _ ~-- __ _ 

Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos, para uma 
comunicação inadiáVel. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para cornuniçação. 
Sem reviSão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
há poucos instantes ouvimos o pronunciamento do eminente 
Senador Dirceu Carneiro, relacionado ao cancçlam~nto do 
serviço de pontos_ dos funcionários desta Casa, ocorrido alguns 
dias atrás. - · · 

Na qualidade de 19 Secretário desta Casa, queremos escla
reGer ao, Plenário, à Casa e também ao eminente Senad_q_r 
Dirceu Carn~ir9_~ q_ue não, tem fundamento essa nOtícia. O 
sistema de ponto eletrônico é Que foi desati_vado. Dessa forma, 
a 1~ Secretaria expede a seguinte nota oficial: 

"A. propósito de notíçta:tvçiculadas pela imprensa_. 
relativas .~O, controle da_ fr~qüência dos servidores do 
Senado Fed~nil, a 1 ~ Seçretaria esclarece: 

1 - O ponto dos _s~rviçlores continua em vigor, 
tendo sido apenas suspensa a utilização do equipamen
to eletrónico, que se revelou inadequado, em vista das 
caracte_rísticas de trabalho da Casa. Esta funciona, frç:
qüentemehte, em horários extraordinários, quer nos 
plenários-maiores (Senãdo e Congresso), quer nos das 
Comissões Técnicas, Permanentes, Especiais, de In
quérito e Mistas. Para tanto, necessita do apoio logís
tico de determinadas equipes de servidores. A rigidez 
do ponto eletrônico, como ficou provado nos seus dois 
meseS de funcionamegtq, estava causanclo- graves ano
malias no atendimento func~onal às atividades- parla
mentares. 

2 - O pont9 _continua sendo o~rigatório, com 
mais eficiência, mediarite o recurso a um sistema des
central_l~ado, que resporisabiliza os Diretores de cada 
órgão destá Casa pela freqüência de seus subordinados, 

3-- É .absolutamente inverídico que o sistema 
eletrôn,ico do Senado Federal tenha custado 
US$1.000.000~00, co·mo divulgaram determíiiadOs_ ór
gãos da imprensa brasileira e como também afiariÇõu, 
em determinadas entrevistas, o ex-19 Secretário desta 
Casa, Senador Dirceu Carneiro. O cUsto, na verdade, 
desse equipamento, adquirido há alguns anos, foi de 
US$76.514,00, o que significa uma diferença muito 
grande. entre o que foi divulgado e o que foi pago 
pelo seriado Federal, na gestão do então Presidente 
Nelson Carneiro. 

4 - Reconhecer o erro e corrigi-lo é melhor e 
sai mais barato do que n~J~ permanecer apenas para 

-~atisfaz~~ _desejo de terceir~s. ·~ 

Portanto, na qualidade de 19 Secretãrio do Senado Fede
ral, reunimo-nos com todos os Diretores desta Casa, com 
todos os senhores responsáveis pelo funcionamento adminis
trativo do Senado Federal e nenhum deles sequer apoiou a 
manutenção dQ ~istema eletrônico. Todos eles me aconse
lb3ram sobre a necessidade de VOltã.r a funcionar o sistema 
de ponto sob.a _responsabilidade de cada Diret.or do seu setor. 

Se temos Diretores competentes e Cle confiã"riça da Mesa 
Diretora, cabe a eles a responsabilidade pelo funcionamento 
de cada um~ d~s Subsecretarias e Secretarias desta Casa_. 

Além disso, temos a certeza absoluta de que o Senado 
sempre funcionou a contento. E não seria um mero equipa
mento eletrônico, que não é tão mod~rno como ~ propala, 
que faria grande diferença. pois o modernismo do sistema 
eletrônico mundial modifica dia a dia, além de ser um equipa
mento de seis anos atrás e que realmente não custou, em 
instante sequer, nem 10% do que foi anunciado. 

É esse_ o esclarecimento que a. 1 • Secretaria tení feito 
e temos certeza .absoluta que a noss~. decis~9_ de revogar o 

-sistema de ponto eletrônico foi no sé:rltido de melhOr fazer 
funcionar està Casa. 
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Sr. PreSidente, tem que ser dita mais Uiria Ve'idade: apenas 
pouco ·mais -de 20 ou 30% dos servidoreS deSta Casa êrain 
obrigados a bater o ponto eletrônico, porquec,·-por resolução 
da Mesa anterior, os funciôriáriOS.lotados. noS ·gabinetes dos 
Srs. Senadores não estavam_ obrigados ao porito eletróniCo. 
Então, estava havendo dois- tipos-de SerVidOiês nesta Casa: 
os que tinham obrigação dé, dur~nte quatrO vezes ao dia, 
comparecer ao ponto eletrôniCo para regístfar-ã"sua presença, 
e aqueles que eram livres·e·não tinham ob·rigãção nenhuma 
nesse sentido. _ -~ _ _ _ 

Portá.ntó, a partir de agora, a responsabilidade pela pre
sença dos servidores, que nunca faltaram nos momentos ·em 
que o Senado mais preciSOU, é de cada diretor, que por iSso 
exercem cargos de confiança da _Mesa Dí!etora. · - -

Penso que, com este riOssó prbnuncia'niéito, esclarece
mos, de uma vez por t~das, :eSsa polêm:iêã ~-?bre .o ponto 
dos funcionários do Senado Federal. __ _ 

Durante o discurso do Sr. Júlio .Campos, o Sr. 
Levy Dias, 2P Vice-Presidente;-deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Luddip Portel/a, Su
plente de Secretário. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr_._ Fr!:si<;lente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) _:__ Pela ordem, 
concedo a palavra a V. E~ ·-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO(PMDB -CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estra
nho o assunto "ponto'' aqui no plenário. Acho que este assun
to é mais uma questão interna da Mesa Diretor3. O assunto 
foi trazido pelo Senador Dirceu Carneiro e re-sportdido pelo 
Senador Júlio Campos_ com· esclarecimentos que, evidente
mente, não têm a dimensão da Instituição, do plenário do 
Senado Federal. 

Por isso, eu gostaria de pondprar, tanto- a um, quanto 
a outro, que essas notas taquigráficas fossem retirâdaS, porqUe 
não é assunto para os Anais da Casa. Daqui a pouco, vamos 
trazer aqui reclamações sobre jornais, distribuição do clipping 
e outras coisas tantas, e isso é mUitO diminuto para a grandeza 
do plenário do Senado Federal. 

Peço desculpas ao grande Senador e grande 1" Secretário 
Júlio Campos, mas faço iSso po-r" aMor- à InstitufÇão. Eu me 
acostumei, aqui, a ser uma1pess0á associada aos grandes desti
nos do Senado Federal. Pelo mesmo motivo, gostaria _que 
as notas taquigráficas de minha fala também fossem retira~~s. 

O Sr. Ney Suassuna :.._V. Ex~ me conCede um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARV ALHQ- --'- Com prazer, 
concedo o aparte a V. Ex~ · 

O Sr. Ney Suassuna -~Senador Cid Sabói~ de Carvalho, 
eu queria que esse aparte de solidariedade à colocação de 
V. Ex~ também não constasse dos Anais, enfiiii, que não 
constasse nada porque- como bem disse V. Ex•- se trata 
de assunto muito pequeno para a grandeza desta Casa. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ~ É um assunto, 
Sr. Presidente, de competência exclusiva da Mesa. A sugestão 
que faço é- que se]ani reduzidas essas notas taquigráfiCas a 
um processo e que o mesmo seja remetido para Conhecimento 
da Mesa. 

Sr. Presidente, essa é a proposta que faço, além do apelo 
aos SenadoresoJúlio Campos- que sei ser uma pessoa alta
mente inteligente e que só está falando sobre este aSsunto 
porque fora provocado-- e Dlfteu Carneiro para que coitCór
dem com a retirada dessa matéria que não ·tem pertinência 
com o plenário do Senado Federal. 

O_ apelo que faço é Só -pOr zelo à Instituição porque, 
se abrirmos aqui esse novo costume, V. EX• terá- de! trOpeçar 
diariamente em muitos temas absolutamente incómodos e que 
fj.cam mel~or nas dimensões do Gabinete da Presidência. 

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

O Sr. Ney Suassuna - Sr. PreSidente, peço a palavra 
para uma breve comun_icação. -_- · - - _ 

. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- V. Ex• tem 
a palavra, Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Para umabreve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em meu breve comunicado, gostaria de informar 
que a Frente Parlamentarista Monárquica enviou ao Dr. Joa
quim Mendonça, Presidente da Associação Brasileira de Emis
soras de Rádio e Televisão o seguinte documento: 

"Prezado Sr., 
A Frente Parlamentarista Monárquica, através da 

presente, vem solidtar a V. S• que os 20 -(Vinte) miiuitõs 
diários de que cada Frente dispõe na programação das 
rádios e televisões, nos próximos sábado (17) e domin
go (18), para a divulgação de seus respectivos modelos 
na campanha do Plebiscito sobre a forma e o sistema 
de governo, sejam convertidos em 2 (duas) horas (de 
aCOrdo com a Lei n" -8.624/9'3), de modo a ensejar a 
realização de um debate, no dia 18 vindouro (domin
go), das 20:30 às22:30 noras. 

Do debate participarão dois representantes de ca
da Frente, devendo as respectivas regras serem pre'via
mente estabelecidas e, oportunamente, comunicadas 
aV.~ ~ ~ ~ 

Através de Ofício, estamos nos_ dirigirido também 
a S. Ex\ o Ministro Paulo Brossard, M.D. Presidente 
d<? Tribunal Superior Eleitoral, para convidá-lo a fun
cionar Como mediador do mencionado debate. Cordial 
sitidações, Deputado Cunha BUeno- Presiderife da 
Frente Parlamentarista Monárquica." 

Segue assinatura com o "de acordo" do Senador José_ 
Richa, Presidente da Frente Parlamentarista Nacional "Ulys
ses Guimarães". Apenas falta nesse documento a assinatura 
do Senador Marco Maciel, Presidente _da Frente Parlamen
tarista Republicana, que-·não se encontrava hoje em Brasília 
porque viajou para São Paulo._ De sorte que, estamos encami
nhando ao ilustre Senador o citadQ documento para que S. 
Ex• também aponha o seu "de acordo'.' no mesmo. 

Dessa forma, através de um debate, esclareceríamos toda 
a população brasileira sobre as vantagens de cada forma de 
governo, sem as distorções que observamos nos programas 
das Frentes, através das emissoras de televisão, que procuram 
esclarecer o povo brasileiro para o PlebiscitO: --

- Um outro assurito que me traz à tribuna, na tarde de 
hoje, Sr. Presidente, é atinente à qUestão da fome no País. 

Recentemente, a Nação brasileira tomou conhecimento, 
pelos jornaiS e pela televisão, do triste e estarrecedor "Mapa 
da Fome" que, apresentado ao_Sr. Presidente da República, 
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pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, destaca os bol
sõe~ de miséria absoluta que envergOnham e chocam 'este 
país. Trinta e dois milhões de brasileiros, segundo dados do 
IBGE, defrontam-se diariamente com a- fome. Nove milh6es 
de fanu1ias brasileiras não conseguem urna renda mensal que 
lhes dê condições para adquirir. pelo menos, -uma cesta- básica. 
A Região N ardeste, onde a seca liquida com cerca de 7 2 
milhões de indigentes é a mais atingida pela miséria e peia 
fome. Neste último decênio dÇ> século XX o nosso país prodU
ziu. até _agora, 59 mi!hões de toneladas de grãos/ano. A fome 
no Brasll, ao contráno do que se passa na Africa, não decorre 
da falta de produção de alimentos. O problema básico. está 
na distribuiçã'.o injuSta da renda que acaba sendO o fator de 
propagação da miséri_'-!_,_ uma vez que os segmentos soéiai·~ 
~s e-mpobrecidos da nossa população não têm cOmo-cOmprar 
alimentos. 

. O Governo, dian~e desse quadro ·de absoluta_ ifljustiça 
s?ctal, tratou logo _de 1mple!llentar as medidas iniciaís suge
ndas no documento, na tentativa de minorar. de imediato, 
o desespero dos_ nossos irmãos que estão parodoxalmente, 
morrendo de fome ~- 4~ :;ed.e_ DlliO.a t~rr;:._ x:ic;a, privilegiada, 
e que foi agraciada pelo Criador com_ toda$_ as condiçõ,e:; para 
dar a este mesmo povo uma vida digna e ~ocialmente justa. 

Este, Sr. Presidente, Srs. Senador~s. é um momento de 
extrema gravidade. Não podemos, pelas -rú:iSS3s- reSponsabi
lidades políticas, pelo que espera de_nós a Nação, nos omitir 
diante desse drama, nos calar diante dessa v:erdadeir_a tragédia 
nacional. Em esforço conjunto, povo e governo devem eleger 
o problema da fome como prioridade máxima, sob pena de 
tornar definitivamente inviável, daqui para frente quaisquer 
medidas para reverter o acelerado, empobrecimento do povo 
brasileiro. 

Como é por derriais sabido, o Bra~il figur:a entre os 10 
países de maior PIB_ em todo o mundo. Partindo dessa pre
missa, e considerando o baixo nível de 'Vida do_ povo, fica 
absolutamente claro que as políticas· e as ações·governamentais 
para erradicar a miséria, tentadas agora, falharam redonda
mente. As elites brasileiras, contraditoriamente, foram capa
zes nos últimos 50 anos. de fazer a economia naCional crescer 
de forma espetacular e, ao meSmo tempo; rra:cassaram na 
'implementação de diretrizes sociais qtie pudessem dar um 
mínimo de qualidade de vida para a grande m3.ioria dO povo. 
O cáriiiriho para sair dessa lamentável contradição é conhe
cido, não há mistério na sua identificação: a retomada do 
desenvolvimento. Se é assim, Sr. Presidente, resta-nospergun
tar: quais fatores têm impedido a imprescindível r'etomada 
dos investimentos públicos e privados para, de novo, o país 
escalar o desenvolvimento? Quais as medidas prioritárias no 
campo social para exorcizar a miseria? Sel-á possível acreditar 
que a saída está apenas numa imediata redução d3 inflação, 
como afirma o ortddoxismo do pensamento econômico vigen~e 
no país? 

Claro que não. Todos sabemos disso. Existem causas 
estruturais históricas e profundas, das quais a inflação é mera 
conseqüência e todos os erros das elite~ brasileiras são deriva
dos do negligenciamento dessas mesmas causas, que não são, 
absolutamente, difíceis de serem identificadas:. Nestes últírilos 
anos, a rigor, nada foi feito de forma estrutural par'! modificar, 
em sua essência, o modelo económico concentradÕr herdado 
do autoritarismo. Nossos produtos continuam com bai~a com
petitividade no exterior, o desemprego é assustador. as trans
ferências de recursos _líquidos para cobrir o serviço da dívida 
externa sangram a nação, e, agravando tudo, nossas elites 

têJ:!l se mostr~do_ incoffipetentes._ para gerir o Est~do e para 
da~ _às empresas uma admi.J:J,istração moderna e eficiente. O 
sucesso do Japão e dos tigreS asiáticos se explic..'l pelã. quafidade 
~a ge~ência J26bl!Ca_ e privada, que modernizou o Estado e 
a Empresa, a~rJtt ,a econ_om,i~ •. b~,Iscou padrões condizentes 
d~_ c!istribuiçã~. Õ't_re~da~ fez,_ c;qfi~ .a riqueza desses países. 

· A retoma~~ ,Go de.senv<;>lvi_tpepto,. depende, fundamen
talmente, da realiza_ç~o de uma v.~rdad~ira revolução gerencial 
neste país. B~a:t;nente, essa neCessária revolução deve conSi
derar, de infci6, ·a adoção de 'noV_OS padrões pró-ati vos de 
art_i9ulação ent}'ç P~- interes~es ~f!-pitalftrabalho, tais como ges
tão participativa, negociação empr~sariaf. cidadania profis
~ional, competitividade no_ cOmér,cio exterior e reforma do 
Estado. ,-;·, . . ; ... ·.' _·_. _ . 

Ao longo ,dos últimos 20 apoS, n,a condição de professor 
da disciplina J3.,êlaç0es Huma~aS E,nlpresariais, no Curso de 
Graduação em Administração. da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, tive oportunidãde de perceber claramente 
qUe qualquer teVolução gerericíal nO apa-rato do Estado ou 
nas Empresas D.aciónais presSUp'ôe Um amplo esforço prévio 
de investígaçãO'e pesquisa pará se co_nhecer, em profundidade, 
quais são as posições defendidas, em relação à estratégica 
que_stão de como articular as relações capital/trabalho, pelos 
diversos agentes que atuam nes~e setor: o governo, ·as empre
sas privadas, os sindicatos, os partidos políticos, a Igreja, 
as universidades:e· as organizações não_~ governamentais. 

'A verdade é' que esse esfor'ço·"'Prévio de investigação e 
pesquisa para a eleição de estratégias e alternativas para articu
lar as relações'capitaUtrabalho não tem merecido a orientação 
correta quer no's programas das Escolas de Administração 
e de Formação de Novas Lideranças Empresariais, quer nas 
Escolas Sindicais. As Escolas de Administração de Empresa 
continuam enfatizando o aspeCto".tecriOCráticO, desconside
rando, em gra_nâe parte, a fundamental dimensão político-i
deológica que_ê:stá na dinâmica dessa questão; por outro lado, 
os ProgramaS de Educação Popular centralizam seu discurso 
nó C:aráter polítiCo~confQ.tivo, sem destacar as oportunidades 
de ação empreendedora, de horizontes económícqs amplos 
e altame'9-te competitivos, características da economia mundial 
deste fim de século. 

Urge, por.parte do governo, definir e implementar uma 
correta Política Nacional de Educação Empresarial, traduzida 
concretamente' num consistente Programa Nacional de Educa
ção Empresarial estabelecido não através da usual perspeCtiva 
tecnocrática, mas envolvendo todas as forças sociais brasileiras 
num grande Fórum Nacional de Educação Empresarial, condi~ 
çãq imprescindível para o Brasil superar sua crônica crise 
social, através_ da retomada do inv~t~~ento produtivo e da 
competitividade internacional. 

Exatamente para superar este estado de letargia governa
mental, a Universidade Federal do Río de Janeiro, através 
d? seu CU!So de Graduação em Administração de Empresas, 
importante Centro de Formação de Jovens Lideranças Empre
sariais. compromissadas socialmente, com_a sólida visão estra
tégica de gestão, onde continuo lecionando a disciplina de 
Relações Humanas Empresariais, organiZOU~ neste J'? Semes
tre/1993, o mais amplo Programa de Pesquisa sobre o "1m-

· pacto das Relações Capital-Trabalho na Retomada do Investi
mento para a Superação da Crise Soçi_al Brasileira". baseado 
numa investigaçãO detalhada sobre as posições adotadas pelos 
diversos agentes sociais brasileiros: Empresas; Sindicatos; Par
tidos Políticos; Governo; Igrejas; Universidades; Mídia; Orga
nizações Não~ Governamentais. Trata-se de um verdadeiro La-
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boratório de Educação Empresarial, que terá grande impor
tância para a formulação de cictivas Políticas Governamentais 
voltadas para estimular fortemente o investimento prívado, 
retomada do crescimento económico, competitividade inter
nacional e superação da miséria no Brasil. 

Sts. SenadoreS~ é preCiso ficar claro que ·não podeÍ'á haver 
qualquer tipo -de Pacto Social no Brasil, condi'ç~o fundamental 
para a contenção inflaCíon~ria, retomada do investimento e 
superaçâo da crise social, sem que este esteja -previamente 
articUlado com uma Revolução Interna dos Padrões Geren
ciais das -EmpresaS-BTiSü~iras, não de ca~~ter autoritário

. tecnocrático, ·mas baseado num efetivo Processo de Nego
ciação~ de Interesses entre os diversos gtúpds sociais brasi
leiros, envolvidos direta e iridiretamente na t:riação de riqueza 
social, atr3.vés do sisterfia emfirCsatial dC livTC íniciatiVa: · 

A Negociação ·capitâl-1rabalho, no -~rasil, tem fracas
sado sucessivamente pelo fato de se adotar_ UITI_a visão dem~g_ó
gica, piegas e estereotip~da neste processo: a.o :invés de realçar, 
explicitar e destacar as divergências, os antagonismos de in_te
resses sobre padrões alternativos de articq_I~ção q~pit~lltra
balho, defendidos pelOs·_ dJVúsos grupos sOciais envolvidos, 
adotawse, ainda, no Brasil, uma concepção ultrapassada de 
Relações Humanas Empresariais, fazendo com que as diver
gências sejam escamoteadas, camufladas e.d~si.m_ula~as,_im· 
pedindo, assim, um processo de n~gociaç~.maduro, direto 
e objetivo e não tot3.lritente esterilizado co_mo te!J!OÇ<>rrido 
sucessivamente. -

A negociação direta, objetiva e ma~durá.de-interesses di
vergentes,_ ·como demonstra diversos estudos. internacionais 
dentro de uma concepção moderna de Relações Humanas 
Empresariais, erit fUOÇão de seu caráter coritundente, exerce 
importante papel ped3gógico-educacional nas expectativas dos 
comportamentos dos agentes envolvidos, cujas conclusões têm 
sido destacadas pela chamada Teoria da Ne8,ociãção ~mpre
sarial: independente do legítimo direito_ de.}~efesa de s~us 
interesses ·específicos, o proceSso de negoci~ç:ão objetiva, c;:duw 
ca, conscientiza, demonstra, inexoravelmente, quer ao setor 
empresarial, quer ao setor trabalhador, q_~~ _é_: i~p~s~~el a 
realização isolada de seus próprios interesSes globais. Ou seja, 
o estabelecimento de novas formas •1e _articular capital-tra
balho, traduzida na adoção de novos padrões de g~~~_?9 ~_mp:r:e
sarial participativa Surge no final_ do século x;x como o único 
caminho viável para a criação qe riqueza Social cm;npet_itíva
internacionalmente, capaz de possibilitar ao Bra~il ~~perar 
sua crise económica e-êiradicar a miséria. 

O Senado da República, que sempre, em toda a sua histó
ria, esteve ao lado do povo, tem um importante papel a desemw 
penhar neste momento crucial da vida bras~leira .. E~ _pensando 
nisso, Sr. Presidente, Srs. Senadores_!_que proponho a Vossas 
Excelências a criaçãO de um Forum Nacional_ de Debates, 
que sob o alto patrocínio desta Casa-promoVa Urúa- Qi~Ussão 
nacional sobre as possibilidades. a natureza e a eficácia_ de 
uma nova concepção gerencial pará o país. Tenho certeza 
de que poderemos contar com o ap_oio do Senado para buscar 
subsídios à formulação de um efetivo Prograrha de Educação 
Empresarial o que poderá ser feit<? por mei!J da articul~ão 
e do esforço conjunto desta Casa com a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, através de seu Curso de AdministraçãO. 

A recuperação económica ~e social deste país passa, por
tanto, pela efetivação de uma nova e eficiente política de 
gestão empresarial. Precisamos formar novas lideranças que 
tenham, ao lado do conhecimento tecnocrático, uma larga 

e o,eÇessária coil1preensão dOs -pr~blemas sociã.is do Brasil. 
COmO_ diSse_ o spciOló_go Herbert de Souza, o Betinho, em 

-Carta ao JornS:t do Brasil, "o que temos pela frente é o desafio 
político de mudar de rumo, acabar c?m _a rece~são, _retoma_r 

-o desenvolvimento com dem9cracia e Justiça soctal. Esse _canu-
- nho não será decididO som-erite -e principalmente ao nível de 

Estado, mas da sociedade". 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra à nobre.Senadora Júnia Marise. 

ASRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o 
seguinte discurso. -Sem revisão da or~dora.)- Sr. PresiÇ-cnte, 
Srs. Senadores, ontem, eu trouxe uma pieocupação a este 

- Plenário relacionada à distribuição da merenda escola_r nas 
escolas públicas em nosso País; hoje. falo das filas. ào INP~. 

-.O Ministro da Previdência Social, António Britto, la.qç_ou 
um projeto-piloto, em São Paulo, cãpit-al, com o objetivo 
de melhorar o atendimento prestado a 1 milhão de aposen
tados e pensionistas -noS põ~tos locais. M~s não houve resul
tados satisfatórioS. FilaS enormes continuam a se formar rias 
agências do INSS; ainda não foi desta vez que o Ministro 
da Previdência conseguiu encerrar esse __ capítulo de_ milhões 
de brasileiros que sofrem e passam por verdadeiras humilha
çõeS para reqUerer ou receber os benefícios previdenciátii::>s 
a que_ têm direito. 

Devo salientar que venho acompanhando com muita ex
pectativa-, diria, até, com angustia!_'!~e ~xpectativa, O empenho 
do Ministério- da Previdência em minimizar o drama dos bene
fiCiáriOs da Previdênciã S0ci~li. Traiawse de_ Uffiã-categoria que 
tem Si_do injustiçada e menosprezada pelOs governantes e pelos 
burocratas do sistertiã -de Seguridade. Nas últimas décadás, 
sua condição de vida deteriorou-se rapidamente: _o- Valor dos 
bene:fldos ficou co.ínp1etamente defasªdo_, _e a demora na traw 
mita:ção dos processos ~-e aposentadorias e pensões tornouwse 
uma rotina neurotizante. Sem ter a quem recorrer, milhões 
de aposentados e pensionistas tornararnwse reféns da _b_':lr~w 
cr_acia e pá rias da sociedade _brasileif~. -

· A Constituição de 1988 vem dar alento à essa categoria. 
A_Ie_yisão dos valores de benefícios concedidos veio :reparar 
uma irljustiça gritante de que eram ~ítimas milhões de anc_iãos, 
viúvas e inválidos. Tudo fazia crer que eles seriam_ alçados, 
enfím, à condição de cidadãos. Porém, o descaso. a prepo-

~- _t.énda, _o piecOnçeito, a faliii- de escrúpulos e o pragmatismo 
_das autoridades, levado às últimas conseqüências, devolveram 
()$-_beneficiários -da Previdência ao purgatório, negando-lhes 

_·a-reajuste nas mesmas bases em que foi concedido aos traba-
lhadores da ativa, provocando um sentimento generalizado 
de frustração, _desalento e revolta, dando origem a centenas 

- de milhares de ações judiciais. Encerrada a etapa dessa dolow 
rosa via-crúcis, com a decisão favorável da Justiça, os aposenw 
tados e pensionistas foram novamente- golpeados com a deci
são do Governo de postergar o pagamento da diferença a 
_que tinham direito. 

Foram tempos difíceis. Daqui mesmo, desta tribuna, pro
~esteiyárias vezes contra o tratamento dispensado aos aposen
tados e pensionistas, que, após lutarem uma vida inteira para 
garantir o Sustento de suas famílias e· contribuf_!ern por anos 
a fio para o sistema de seguridade-, recebiam, corno contraw 
partida, absoluto desprezo e odiepta discriminaçãp. 

Hoje, as perspectivas para os segurados da Previdência 
--"SoCíãT são outiãs. A atuação do. Ministro António Britto no 

cOmando dessa Pasta tem dado novas esperanças a esses miw 
lhões de brasileiros. Seria injusto ignõrú os esforços que vêm 
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sendo empreendidos no cumprimento de compromissos ante~ 
riores e de decisões judiciais, e na bUsC~Ca~-qJ.ellíbr gerenciáw 
menta e na moralização do sistema previdenciário. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a existência. 
de longas e interiniháveiffilas para o recebimento dos benefí~ 
cios, a exaustiva demora e a famigerã.da burocra_c~a para _a 

concessão desses benefícios revelam que a seguridade públtcá. 
tem um longo caminho a perc<?rrer para o resgate d~sa dívidá.. 

O jOrnal o· Estado de S. Paulo, em Sua edição do dia 
18 do mês passado, denunciou a existência, na capital paulista, 
de "profissionaiS da fila"- ou seja, pessoas, geralmente de
sempregadas, que se dispõem a erifrentar uma fil(,l por 7, 
10 ou 15 horas para venderem seus lugares aos segurados, 
a preços que chegam a 400 mil cruzeiros. De acordo com 
a reportagem, os aposentados ou pensionistas, pará ·serem 
.atendidos nas agéncias do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), só têm duas opções: "ou chegam ao local na noite 
anterior ou compt:_am_ um lugar na fila, a preço~que variam 
de 200 mil a 400 mil cnizeiros, confonile a posiÇãó". 

O jornal relata, com fotos, identificação -e détãnies ln-' 
questionáveis, o drama dos beneficiários, _ _cc)ri·._-â- a odisséia 
de uma viúva de 74 anos que passava sua sétima m·adrugada 
na fila para obter uma_ pensão que já lhe deveria ter sido 
concedida há 1 ano e mei9. . _ . . _ _ _ . 

ESte mesino jornal denuncia que as filas do INSS ainda 
causam problemas e que os aposentados ~inda vão para os 
postos no meio da maçlrugada. _ ________ _ 

Também a Folha de S. Paulo mostrou ç (ffama de aposen
tados e pensionistas, constatando que eles são obrigados a 
passar madrugadas inteiras na filas para encaminhar pedidos 
de pensão ou aposentadoria. Um despachante ouvido pelo 
jornal, especializado na área de previdência, disse haver casos 
de pessoas que-chegam aos postos às 15 horas. quando estão 
fechados, para serem atendidos no dia seguinte. _ _ 

Embora agravadas nas capitais, as deficiências do sistema 
previdenciárin são uma realidade nacional. -

O Jornal do Brasil, citando pesquisa do !BASE - Insti~ 
tu to Brasileiro de Análises Sociais e EconômiCas, deolçmstrou 
que o longo tempo de espera nas filas agrava as doeÕças· 
dos segurados. Apurou~se que nos diaS de pagamento dos 
benefícios o tempo rriédio de permanência nas -filas dos bancos, 
no Rio de Janeiro, era·de 2 horas e 54 minutos. Vilmar Berna, 
Presidente da entidade ecológica ''Defensores da Terra". que 
colaborou na pesquisa, salientou um aspecto agravante dessa 
questão: 

"( ... )o País está inandando para as filas, que com~ 
provadamente são insalubres, justame:nte as pessOas 
que não têm dinheiro para comprar remédios.'' 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos aqui os recortes 
dos jornais publicados pela imprensa nacional. Citamos dadQs, 
mostramos a realidade do Brasil de 1993, que não é diferente 
da do Brasil de 1970. As filaS intermináVeis nãs jiót'tas do 
INSS continuam sendo um grande desafio pâra os GoVerrio's 
Federais; continuam sendo os grandes meios que hoje propi
ciam as manchetes de jornais e as-lnãterras de televisão; mais 
do que isso, ressaltar, através dos meios de comunicação, 
os momentos de dificuldades por que passam os aposentados 
do nosso País, ou aqueles que pretendem receber a concessão 
de seus benefícios, significa para a sociedade brasileira um 
ato de indignidade a que o Governo" nãO pode, de forma 
alguma, continuar omisso ou de braços cruzados_. 

Renovo aqui o apelo ao Ministro AntÇmio BrittO. O seu 
programa de fim âe fila ainda não começou a dar resultados. 
Estamos cobrando diariamente do Governo Federal, alertan
do o Presidente Üamar Franco e os Ministros que compõem 
o seu GOVernO, rias· suas áreas específicas:, da necessidade 
imperiOsa de mostrar à Nação, à sociedade brasileira, com 
programas, com projetes e com atos, exatamente aquilo que 
a Nação espera deste Governo, que tem demonstrado sensibi
lidade para as questões sociais do Brasil. 

Portanto, esperamos que em breve não tenhamos mais 
que ler manchetes - como ocorre hoje_ """:"" sobre segurados 
que passam 12 horas em filas do INPS; que o Ministro Antônio 
Britto possa aceitar esse desafio Com um ato_ de coragem e 
determinar as_ providências necessárias para que as filas do 
INPS, do INSS e da Previdência Socíal não sejam mais o 
exemplo da indignidade com que o Serviço Público Federal 
deste País trata os nossos aposentados, os nossos anciãos, 
os nossos inválidos. Em idade avançada, eles só têm um único 
rendimento. não têJ;Il conta corrente em bancos e, por isso, 
precisam descontar os seus benefícios na hora e levar o dinhei
ro para casa, para sus-tentar suas famílias. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Uder, para urna comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra a V. Ex• ~ 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Srs. Senadores, 
no início do Governo do Presidente Fernando Collor, tive 
a oportunidade de representar o Secretário de Desenvolvi
mento Regional, naquela época, o Dr. Egberto Baptista, na 
posse do Presidente da SUDENE, Coronel Adauto Bezerra, 
ex~Góvetnador do Ceará. Mostrei os erros e os acertos da 
SUD-ENE e, inclusiVe, cOincidentelli."énte, que o melhor supe
rintendente da SÜDENE não íoi um nordestino, e sim um 
carioca, o General Euler Bentes Monteiro. Mostrei os desa
certos das verbas que foram desviadas, de- projetes fantasmas, 
e hOje- qUero chamar a ·atenção sobre esse -rn-quérito, que foi 
iniciado no Governo passado e está vindo à tona. Os jornais 
publicam que só n_o Estacl.o do Ceará !JS .a:ptor:es de 173 proje
tas, os que receberam as verbas, estão sendo processados, 
através da Polícia Federal. Houve descontentamentos na épo
ca, quando abordei o assunto. 

Fiquei deveras satisfeito, quando li um artigo do Prefeito 
Jarbas Vasconcelos, no Diário de Pernambuco, intitulado "O 
FINO R, a SUDENE e -os Desequilíbrios Regionais", do qual 
peço a sua transcrição nos Anais, na íntegra. 

Diz o artigo: · 

"A atual tentativa de retirar o FINOR da SUDE· 
NE é equivocada e em nada contribui para a solução 

- dos graves problemas regionais. Na verdade, uma pro
posta de natureza tão drástica deve ser sempre baseada 
numa análise equilibrada do_ desempenho da institui
ção. E tal análise aponta para a permanência da SUDE
NE à frente do FINOR." 

Existem alguns dados__üiteressantes, parecidos com os 
que mostrei, também, naquela época. 

Continuando, Sr. Presidente: 

"Os dados indicam claramente o papel crucial da 
SUDENE, através do FINOR, para esse desempenho 
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superior. Por exemplo, de todo o IPI- (Imposto· sObre 
os Pr~~tos Indu~tri~liz.ad~~)_ rt:?colhidt;> ~a região_,_ 63%-· 
são-ongmários- das empresas apoiadas pelo FINOR. 
Já com relação ao ICMS, as empreSa's'iilCéiHivadas·· 
são responsáveis por 59,7% do total recolhido pela 
indústria- do Nordeste. De fato, as emPresas benefi
ciárias do sistema respondem atualmente por mais da 
metade do produto industrial nordestino.,._- --

E, no final do artigo, ele faz um alerta, dizeii~9 o seguinte~ ' 
L • .. • • 

"Precisamos criar o momento para fo'rçar avanços,· 
conquistando a efetiva revitalização e ~renovaÇão dã. 
SUDENE. A juve?!~de _e ~ yivê~cia do novo Superln-- , 
tendente, Cássio Cunha Lima, devem ser um elemento 
acelerador desse processo necessário di! ~uta e de afit-
mação positiva." ' 

Portanto, Sr. Presidente, concordo inteiiánlente c_oiri O 
artigo do Prefeito Jarbas Vasconcelos, e creio ~ue deve_mos,
sim, aprimorar, ajustar e ·enxugar a SUDENE_, criada pQr 
Juscelino Kubitschek, para que ela possa desempenhar bem 
o seu papel, uma vez que esse órgão tem dado um respaldo 
ao desenvolvimento do Nordeste." ' 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ·(Ml.lito bem!) 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE.O SR. NEY 

MARANHÃO EM SEU DISCURSO:. : .• , 

O FINOR A StJDENE E _ 
OS DESEQUILÍBRIOS REGIONAIS 

Jarb.S Vasconcelos 
A atual tentativa de retirar o Finor da Sudéri.e é equivo

cada e em nada contriui para a solução dos graVes problemas 
regionais. Na verdade, uma proposta de natureza tão drástica 
deve ser sempre baseada numa análise equilibrada do desem
penho da instituição. E tal análise aponta para a permanêricia" · 
da Sudene à frente do Fino[. · 

De fato pode-se afirmar com segufança :"qlie· a Sudene 
tem administrado o Finor com razoável sucesso~·Praticamente 
todas as atividades produtivas modernas e dinâinicas no NOr
deste tiveram o apoio determinante do sistema·· de incentivos 
da Sudene. V?~e relembrar os exemplos já clássiCos do pOlo 
petroquímico da Bahia e do pólo têxtil do Ceará, que -depen
deram diretamente do apoio da Sudene através do Finor. 
Além disso, nos nove Estados do Nordeste, invariavelmente, 
quase todas as unidades industriais ·de peso tiveram o apoio 
decisivo da Sudene. ..J.~ 

Os incentivos administrados pela Sudene têm indisputi
velmente propiciado uma dinâmi~ económica ·que, quando 
não diminui a distância absoluta em relação às regiões maiS 
ricas, pelo menos impediu que aumentassem as disparidades. 
Poucos sabem, por exemplo, que o PIB nordestino cresceu 
mais do que o restante do Brasil de 1960 a 1980. Na verdade, 
nesse período o Nordeste cresceu mais do que o próprio Japão, 
sendo que o único país do mundo_ que se equiparou ao· Nor
deste foi a Coréia do Sul. 

Os dados indicam claraJ.nente o papel crucial da Sudene, 
através do Finor, para esse desempenho superior. Por exem
plo, de todo o !PJ (Imposto sobre Produtos Industrializados) 
recolhido na região, 63% são origlifãrios das empresas apoia
das pelo Finor. Já com relação ao ICMS, as empresas incenti
vadas são responsáveis por 59,7% do total recolhido pela 

indústria do Nordeste. De fato, as empresas beneficiarias do 
sist~ma r~spóhde·m ia.tualmente por maisda me~ade do produto 
industiial nordestino.· 

· ·LogicarD.ente que· exisfifain e ·ainda exfstem prObíeiTias~ 
no sistema~ de incentivos. Temos hoje e teremos sempre os 
maUs empresários; os incompetentes· e os inC.scruJ)ulosos. Mas· 
isso é encontrado em tod~ atívidade produtiva e institucional 
de qualquer país. O que aponta unicainente para a necessidade 
do-aperfeiçoamento. Isto já vem acontecendo com os incen
tivbs.da Sudene, onde a sistemática das debêntures criou uma 
refr..Oàlirilentação autóimma· do Finór· e aplicou dispositivos 
para afastar os aventureiros. · 

Outro avanço foi ã. Comfss8.6 ·paria-menúir. Mistã dO ·con
greSsd Nacional para análise do Sistem~ de Incentivos Fiscais~ 
presidida pelo Senador Mansueto de Lavor, que dedicou um 
longo :pe·ríodo reunindo acadêmicOS~ emptesáriOS, siridicalis
tas. políticos e técnicOS: especialistas dos mais variã.dos ramos. 
Os trabalhos delnonstraram claramente a relevância do Fínor: 
A conclusão foi pela manutenção. dos incentivos fiscais na 
Sudene, com recomendações para aperfeiçoamentos adicio
nais importantes, especialmente as salvaguardas contra a utili
zação deformada dos recUrsos; 

, Na avaliação do Finór, ·nãO. pode.mos Ser tomados pelo. 
equívo-co de esperar que os incentivos fiScais sejam suiideriteS 
para ·pôr f1m às desigUaldades regionais. Na realidade, Qs in
centivos: fiScais· são lima CondiçãO necesSária: inas ·incompleta 
para a· reversão acélerada das disparidades entre as regiões. 
Para issO se faz necessário ·um enfoque abrangente que conce
ba um ataque mais sistemátiCO .. â.ô prõbelma.regional. 

Nesse sentido, é essencial a regionalização dos gastos 
públicos, federais, coilio áliás"já consta da própria ConstituiÇão 
Federal_ e nã? ·vem. sendo cu~piido. É preciso ter política5 
regionais ativas nas áreas sociais.·e· de iilfr3.-estrUtura, de forma 
consisténte·e articuláda. Em paialelo à conSolidação da exPe
riênCia dos incentivos, é. urgente '! definiÇão mais acurada 
de políticas diferenciadas e complementares que efetivamente 
diminuam as diferenças regionais, a exemplo da oferta· de 
serviços de educação e saúde, ao lado da infra.:estrutura econô-
riiiCà e so.cial básiCa. ·-

:preCisamos cri_ai:" O IDOJ:Il.entÓ para forçar avãnços," (:Qfl-
quiStando a efetiVi reVItã.lizaçãO e renovação da Sudene. A. 
juventude e a vivência do novo Superintendente, Cássio Cu
nha. Lim_a, deverem ser um elemento acelerador. desse pro
cessO nece_Ssário de luta e de afirmação positiva. 

Cabe b.uscar a convergência coOperativa daqueles que 
se dispõem a um esforço corajoso, sem preconceito e sincero 
para superar as disparidades regionais. 

Mas para realmente avançar é necessário ter uma atitude 
re~po_nsáyel e madura. O que só. se faz com a consolidação 
·ctas instituições, a partir de avaliações equilibradas e propo~tas 
consistentes de aperfeiçoamento. Não podemos mais ficar de 
forma indefiriida alterando as regras do jogo económico, inter
rompendo os prograntas, mutilando as instituiÇões e criando 
órgãos novos que logo em seguida sofrerão descontinuidade 
e enfraquecimento. 

"'Jarbas Vasconcelos é Prefeito do Recife. 

O Sr. Odacir Soafes- "S-r .. Presidente, peço ·a ·palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra 
V. EX' 
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O SR. ODACIR SOARES (PFL ~RO. Para uma comuni
cação. Sem revisão dq oiador.) -Sr. Pr-esíderite, Srs. Senado-
res, no ano passado, o Congresso Nacional aprovou, e o Presi~ · 
dente da República sancionou, a Lei lt9 8.460, de 17 de.s~t_em
bro daquele ano, que dispunha sobre a concessão .de auxíJip--, 
alimentação aOs servidores civis dos órgãos da_ administração 
federal direta, autárquica e fundaciOnC!l. 

No Orçamento da União para o- correrl.te exercíciO, o 
Poder Executivo Federal cuidou de alocar recursos para essas 
despesas, recursos esses que foram, -iildusive, ampliaPos por 
emendas oferecidas no Congresso N~cic,:mal, uma_ çlas quais 
é de minha autoria. - _ , . , , . . , 

Tenho conhecimento de que, neste momento,, a Secre
taria de Administração Federal está-e!timand» a r~daçãq d~. 
um decreto a ser assiri.ado pelo Presidente da República, regu,~ 
lamentando a lei à qual acabo de me referir. Tenho -conheci~ 
mento, também, de que, independenteffieDt'e--déssa léi -e de . 
sua regulamentação, o Poder Executivo Federal já vem ,distri· 
buíndo entre os servidores civis da União o chamado tíquete
refeição preVistO rtessã lei. 

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é o !ato 
de ter tomado conhecimc!nto, agora, d,:!, que, iJ].dependen
temente da regulameQtaçãQ dessa lei, a Secretaria de Adminis
tração Federal, à qual estão vinculad_os os ex-territórios fede-. 
rais, inclusive o ex-Território Federal de Rondônia, já vem .. 
pagando o chamado auxílio-alimentação aos seus servidores, 
isto é: 30s servidores da Secretaria de AdmiriiStração Federal, 
sem estender o pagamento desse benefício aos servidores da 
União, hoje cedidos aos ex~ Territórios Federais de Rondônia, 
Roraima e Amapá. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, enca!=fiin~c;'i hpj~-~ ~ínis_~r_a 
Luíza Erundina um ofício, -solicitando a S. Ero que ~s~ b~ne- .. 
fíci<f sejcfirriediatarne·n·~~ yste~dic;lo ,aÇ>!) sef\idq,:es .federais co~ 
locados à disposição_ dos Estados de Rondônia, Rorainia e· 
Amapá. Espero que a Ministra Luíza Erundina, na forma 
legal, e até em obediência ao princípio da eqüidade, não ape
nas determine o iinediato pagamento do aUXI1io-_ali!llentação 
aos servidores dos ex-territórios federais, como também deter
mio~ a retroação desse benefíCiO-a-partir do dia 1" de janeiro 
do corrente exercício, como vem-aConfc!Cendo especificamente 
com os servidores lotados diretamente na SAF. 

Era essa a comunicação que eU gostaiia de trazer ao 
conhecimento de V. Ex~, do Senado Federal e, também, aos 
servidores dos ex-territórios federais de Rondônia, de Rorai
ma e do Amapá, que estão esperando --a-partir da sanção 
da lei, de sua publicação no Diário Oficial da União- receber 
o chamado auxílio-alimentação, que se encOntra em vfgoÍ' 
desde o ano passado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) _:__ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Bello Parga. (Pausa.) 

S. Ex~ não se encontra, no momento, em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car~ 

valho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de ter falado bem 
antes, mas não quis utilizar a palavra pela Liderança do 
PMDB, porque o tema que Vóil abordar é maior que os parti~ 
dos e não cabe absolutamente na dimensão de um partido, 
quando todos eles têm divergências internas quanto_a sistema 
e fo.i:ma de governo. 

. Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos chegando ao 
plebiscito, e quero confessar aqui a minha-desilusão com essã 
consulta popular, que tanto __ entusi3.snúl a qüalquer pessoa 
qu.e entenda qu.e a fonte de .tudo e da verdade é o povo 
e_ qt;~e ele, m~i~ Qireta ou menos diretamente, deve sempre 
ser ~ma parcela preponderante nas decisões nacionais. 

Acontece,- Sr. Presidente, que o plebiscito vai Ocorrer 
depois de uma .campanha que considero tragicamente fraca. 
uma campanha oi:tde a mentira predominou e a desinformação 
foi a grande pregaç_ão nacional. 

· Na verdade, quem acompanhou a propaganda das frentes 
·desaprendeu. E se -o povo já nao sabia qriaritO à República 
e à Monarquia ou quanto ao parlamentarismo e ao presiden
cialismo, pior'fiCOU ·o poVO sabendo agora. 

· · Há poucos dias, assisti -a "úni -dos· programas preSiden
cialistas, entregue a um ato r. Ainda bem que era um ato r 
que estava no vídeo, sem o comprometimento de uma pessoa 
real na vida política do País; um atar interpretando um texto 
lotado de coisa.s,~precisas, de inveracidades e até de indigniM 
dades. . 

TÓdas as.fre.nÍes falharam red~ndamente. A do rei é rid.íw 
cuia:, ·sr. Presidêilte. Essa história de rei virou uma ridicularia. 
Na .campanha âO rei, na campanha do império, na campanha 
da·q·ullo que ·quer Se restabelecer __ no Brasil, traz-se a infor
mação de que o rei não nomeia -como s_e o rei não tivesse 
um primeiro-miniStrO que há de nomear! O rei é baratinho, 
o tei não custa 'târítO! Aí, apresentam cifras da administração 
pública, como se fossem gastos presidenciais. Tudo isso com 
o ·maior desavergonhamento, tudo com um cinismo gritante. 

O parlamentarismo só conseguiu dar alguma mensagem, 
trazer alguma toisa mais concreta nos _últimos dias, porque 
ant~rjormente qão conseguiu sihliir-se de modo maduro e 
cotreto na apresentação da tese, na justiftcação do sistema. 
Passou-se até· pa·r · aq.uela história inglória de citar nomes -
fulano é parlamentarista, beltrano é parlamentarista, João 
da Silva é parlamentarista - , como se as omissões não fossem 
ma~s graves qu_e as citações, num grave erro cometido tão 
costumeirameni:e e em tantas oportunidades por pessoas des
preparadas. S<.S _os despreparados dão-se ao cuidado de _citar 
nomes, porque .as .citações_ sempre são injUstas. Há sempre 
al&l:lém de que ,S!! esquece. A memória falha de repente e 
o Parlamentari~mo brasileiro, n(_l sua campanha, evidenteM 
mente, foi desmemoriado pelos parlamentaristas que apre-
sentou. · 

Tudo quari.to_se refira a esse plebiscito é terrível. Ainda 
ontem, na Rede. Record,. ouvi um debate em que se saiu 
magistralmente ·o Governador Roberto Requião. Este, sim, 
com precisão, muito embora não concordemos com seus argu
mentos, mas argumentos bem-postos, ditos com convicção. 
Mas havia um professor de História, um cidadão de cabeça 
já branca, que resolveu atacar- sabem quem?- o falecido 
Ulysses Guimarães, e cometendo uma injustiça ·nístOrica ino
numental. Eu, de tão enojado, desliguei a televisão. Depois, 
lembrando-me de que ali estava o GovernadOr' Roberto Re
quião, voltei a ligar o aparelho para acompanhar os debates, 
porque o Governador estava extraordinariamente lúcido na
quela _ocasião, defendendo a sua tese, que não é a minha. 

O professo'! de História, "qUe também participava dos 
debates, __ foi logo atacando o político brasileiro, dizendo que 
ele é contraditório, como se alguém, por mudar de idéia em 
virtude de sua experiéncia de vida, caísse em contradição, 
comose a pessoa tivesse qUe ficar como na-sceu. Então, -quem 
um dia foi comuniSta tem de ser comunista a vida toda, mesmo 
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que acabe o partido comunista~ mesmo que caia o Muro de 
Berlim, mesmo que se _decomponha a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, mesmo que os problemas atinjam a 
Tcheco-Eslováquia, a Iugoslávia, a Romêni3., como se as pes
soas não tivessem uma obrigação maior, que é evoluir? 

Evoluir não é, evidentemente, contradizer-se; evoluir é 
crescer, é amadurecer, é ter uma posição nova, porque a 
História não é estática, o momento politico Dão é estático, 
a situação social não é estáticã~ a· política não é e-stática. Tudo 
é dinâmico. Entretanto, aquele professor de História exige 
que o político seja estático. Se não fora um homem tão bri
lhante e de cabelos tão belamente brancos, eu teP,a, pena 
de seus alunos, porque, sem dúvida, a lição que ele ofertou 
através do vídeo foi a lição de um fóssil. Só os fóSseis devem 
pensar daquela maneira. E como não sou palenteologista, 
não pude compreender aquele cidadão-. Na verdade, ele insul
tou a memória de Ulysses Guimarães, quando disse: - Ulys
ses era presidencialista e, de repente, contraditoriamente, pas
sou a ser a grand~ .!igura do parlamentarismo- etc. 

Ulysses presidiu a Assembléia Nacional Constituinte 'co-
mo um soberbo estadista. Ele foi o homem que, na Presidência 
daquele Colegiada, teve, acima de tudo, o respeito pelas diver
sas correntes de pensarç.ento. Houve momento-em que o·parla
mentarismo, com certeza, ganharia na Constituinte. Mas hou
ve o trabalho, mostrando se era conveniente o parlamen
tarismo naquele momento ou era melhor deixar o povo respon
der sobre ele dali a cinco anos. Diante dessa tese, muitas 
pessoas convictamente parlamentaristas, mas pessoas pragmá
ticas desconfiaram:- Não, aplicar o parlamentarismo agora 
não é bom! Somos parlamentaristas, mas vamos aguardar um 
pouco. -e aguardaram. Qual é o pecado disso? 

Quero iD.fórmaf Cfue- votei Senipre nO pârlamentarismo. 
Desde estudante sou parlamentarista, mantenho-me parla
mentarista. Na Assembléia Nacional Constirliinteo, dei todos 
os v9tos parlamentaristas, mas não posso negar o direito a 
um Parlamentarista que tenha raciocinado da ~eguinte manei
ra: -,acho que o parlamentarismo é melhor, mas, nessa transi
ção, talvez não seja bom adotá-lo de logo. Vamos aguardar 
um pouco, '9'amos esperar a consulta popular. Se o povo disser 
"sim", então aplicaremos o parlamentarismo. ~ Outros, co
mo eu, raciocinaram aO coritrârio":-- Bom é o parlamen
tarismo, e o parlamentarismo logo! 

Ulysses não fez um pronunciamento presidencialista nem 
parlamentarista. Manteve-se no papel digno do magist_rado; 
dirigiU aquele Colegiada como magistrado. _Agora, suponham 
que Ulysses Guimarães tenha sido presidencialistá a vida toda 
e que, em plena maturidade, tenha resolvido ser parlamen
tarista. Pelo amor de Deus, isso é ser contraditório? O homem 
tem o direito de evoluir e de achar que, no momento, o 
melhor é o parlamentarismo, antes não era. Então, por que 
Ulysses teria que ficar estático, estagnadO e _IOS~~ado em 
uma idéia que tenha tido? 

O professor apresentava os polític_os brasileiroS comO -Con
traditórios~ quando é da natureza do processo político a dinâ
mica da própria vida que atinge a vida políticit nacional. É 
possível que hoje quem esteja pugnando pelo parlamenta
rismo amanhã seja presidencialista. O que é que tem.- isso· 
? Qual é o problema? 

V. Exas dirão; são convicções, sim; são ·convícções ideais, 
substantivas, mas o parlamentarismo oU o presidencialismo 
resulta de uma visão do que é melhor para o País, isto é, 

,.setá melhor agora o parlamentarismo ou o presidencialismo 

Agora, atacar o homem, mesmo não dizendo injúrias, 
mesmo não atribuindo crimes, mesmo que não seja com pala
vrões, mas admitindo a inconsistência de pensamento a um 
morto, na: verdade, é uma injúria àos inorto-s. · 

O Código Penal Brasileiro prevê isSo; uriJ. morto não 
pode se defender, logo, ele também não pode receber a atri
buição de má fama, atribuição de delito que não tenha come
tido, ou de indignidade que não tenha praticado, ou de volubi
lidade que não tenha tido; os ·mortos merecem a maior digni
dade do pensamento de cada um de nós, o maior dos respeitos. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. EX' 
com prazer. 

O Sr- Eduardo Suplicy - Prezado Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, quero comungar com V. Ex~ no que diz respeito 
a algumas das preocupações que traz hoje à tribuna do Senado 
Federal. Em primeiro lugar, V. Ex• bem reporta acerca dos 
muitos programas do horário gratuito, ou do horário eleitoral, 
para esclarecer a opinião pública brasileira sobre as vantagens 
do parlamentarismo, do presidencialismo, da Monarquia ou 
da República. De fato, muitas vezeS Se têm cometido inverda
des, análises que não expressam a verdade dos fatos, e isso 
está difiCultando a decisão dos eleitores brasileiros. Mas quero, 
também, externar a solidariedade que V. E~ está expressando 
ao ex-Deputado Ulysses Guimarães, ao_extraordinário polí
tico brasileiro que VÇ'iO dar o seu nome à campanha da Frente 
Parlamentarista, aquele que simbolizou, como Sr. Diretas~ 
a campanha das Diretas-Já para a Presidência da República. 
Concordo cõiri V. Ex~ quando-_diz que não se pode estar exigin
do de uma pessoa que teriha modificado sua opinião em termos 
do presidencialismo para o parlamentarismO como alguém 
que agiU inadequadamente. Trata-se da evolução normal de 
pensamento das pessoas, tanto em uma direção quanto em 
outra o que de maneira alguma envolve qualquer fraqueza 
de caráter. Significa· a-evolução do pensamento político de 
uma pessoa à luz da experiência que vive. Por toda a sua 
vida, Dr. Ulysses Guimarães granjeou, sobretudo, motiyos 
ara que tivesse extraordiiÍário respeitO da populição brasileira. 
O que se travará na próxima semana. no Dia de Tiradentes, 
21 de Abril, não será uma decisão fácil para o povo brasileiro. 
No seio do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, houve 
grande debate. no qual procurou-se esclarecer a todos. Avalia
mos que a melhor forma de tomar uma decisão oficial do 
partido a respeito do assunto seria por um plebiscito. Mas 
estou fazendo essa citação, Senádor Cid Sabóia de Carvalho. 
porque V. Ex\ por exemplo, fez referência à evolução do 
pensamento de uma pessoa como a de Ulysses Guimarães. 
Examinei as vantagens do parlamentarismo versus presiden
cialismo. Sobre a Monarquia e a República, não tenho dúvi
das. Não há por que voltarmos à Monarquia. Sobre o parla
mentarlsni6 e O preSidencialismo, eu própriO tive muitas dúvi
das. Finalmente, resolvi votar, agora, a favor do presiden

. cialismo. Isso depois de vivenciar a luta do povo brasileiro 
pelas Diretas-Já, para que tivéssemos as eleições livres e dire
tás. E, pela primeira vez, elas foram realizadas com regras 
mais abertas, com a possibilidade de debates pelos meios de 
comunicação. por todos os partidos e cap.didatos, sem mais 
a famigerada Lei Falcão, com regras que poderão, pelo menos, 
contribuir mais e mais para se conter o abuso do poder econó
mico nas eleições. Daí por que acredito que precisaríamo~ 
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experimentar e amadurecer um pouco rriais ·sobre o presiden
cialismo, antes de já c3.mlnharmos na direção do pattãrn.en-
tarisiÍló. Também tíVe: algumas dúvidas, se me pe'rmite'pensar 
alto como V. E~, sobre o que ·seria se o patlaineilta'ri~mo 
fosse estendido aos' estados e depois aos inunidpios. Para 
miril ~ -acfeditO ·que p'ai"ã: a grande maioria do p"oVO brasileiro -
-deixar ·de lado a idéia de elegermos diretamente um GoVer~ 
nador_de Estado, seja, por· exemplo, do Ceará, de São PaUlo 
ou de qualquer dos estados brasileiros; e, mais ainda. se fôsse
mos deixar de eleger o prefeíto diretame-nte nas cidades como 
Fortaleza, São PaUlo ou nãs cidades dõ íriteriOr de nossos 
respectivos Estados. No caso, seria muitO di.fícil,r ProvaVel
mente, a escolha, a esta altura, do povo brasileiro - assim 
dizem as pesquisas ~será ainda de permanecer neste sistema 
presidencialista. QUem·sabe, noiriício do século_xx;r, Y~'Qba. 
o povo brasileiro - à luz da experiência, põSSiv·elmente de 
mais-dois ou três mandatos presidenciais, de forma_ mais ama
durecida- fazer outra opção. Se me permite, mais uma refle
xão, Senador Cid Sabóia de Carvalho. Li unia eiJ.treViStã:, 
sábado passado, do ex-Ministro do Planejamento-de alnbos 
os regimes. Refiro-me ao professor Celso Furtado, MinistrO 
do Planejamento durante o regime parlamentarista e. depois·, 
no regime -presidencialista, quando- Presidente João Goulart. 
O prOfessor trouxe, ali, Uriiã- refle&ão interessante.· Qíiáíido 
o regime era o par1a:rilêfitã.rism6; etá Coslum.e·- dOS diVf:rsos 
miiiiStros conSultá~õ- -riüHS- sObre- 65 pfaOõs ae 6idã: ·umâ -das 
pastas; quando voltou ªo presidencialismO, o PreSidente da 
República assumiu com maior pers-onalismo a sua posição,· 
não havendo mais um espírito de participação colegiada no 
âmbito do ministério. Celso Furtado deu um depoiinfmto· pes
soal interessante; contudo, fiquei penSando coni.igo mesmo 
que depende do Chefe de Estado, do Presidente da Reptib\ica, 
promover maior cooperação entre os ministros: Obviamente,
percebo que, no parlamentarismo, há uma maior divisãO de 
responsabilidade entre aqueles que co_mpõem um ministério. 
Ainda assim, a essa altura, prefiro ·experimentar um pouco 
mais o presidencíalismo, sein, contudo, etiminar a possibi
lidade de rever essa posição após dois ou três mandatos presi
denciais,' à luz de mais amadurecida_expcriêhcia. ' 

Faço essa digressão, Senador Cíd Sabóia de Carv;tlho, 
para corroborar a posição de V. Ex~ Uma Pe-sSOa--pode evoluir 
no que diz respeito aó seu pensamento sobre a forma de 
governo r.ama direçãq ·ou noutra, serri que isso demonstre 
qualquer inadequação. Ao contrário, Ulysses Guimarães é 
o exemplo de uma pessoa com pensamento aberto para modifi
cações na direção do que fosse melhor para a promoção do 
bem-estar do povo brasileiro. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO,.,- Obrigado, nobre 
Senador Eduardo Suplicy. Uma pessoa pode ser parlamen
tarista e entender que, no entanto, no Brasil, é melhor o 
presidencialisi:riõ; por condições SOciais espedficas, condiçõeS 
políticas, uma determinada situação ainda não removida. Esse 
não é um ideário dé aliri3., uni ideário de fé; é um ideário 
político e que se _cinge, naturalmente, a uma realidade_. V. 
Ex\ dentro da realidade brasileira, evoluiu, C.Ori:io disse, para 
uma nova posição e pretende, sem propriamente abandonar 
ou contradizer a anterior, refletir mais. 

O que se exige do político, sénão a reiiexãb~- aiüfi de 
qualquer ato, antes de qualquer posição? Não há problema 
algum nisso. É apenas a demonstração da maturidade política. 
Posto que me mantenha parlamentarista, não ciitiCó um parla
mentarista que vaí votar no presidencialismo nem um presi-

dencialista que se conVerta aoparlàmentarismo. Critico a nato
reia de uma campanha, cheia de apelações, inverdades, inade
quàçóeS e - pOr que não dizer? - uma campanha- lotada 
de inCompetêricfa. · · · - -- · 

~9bre Se __ q;JOr -)3duardo ~,SlJ.plicy, o Brasil nunca teve 
parlamentarismo .. HOuve uni enSaio," um remédio; 'porque 
João Goulart, coino Vice-Presidente· daJ~epública, não ~ere
cia a confiança_dos~militarel). :Estes, ~p.tã.o, impuseram aquela 
modificação co1\sii~u"cional para um parlamentarismo, dentro 
de l!lJla terapia 11ll1 .um quadro,_de; covardía nacional. O "Brasil 
nãp es~ava preparado para aquele parlamentarismo, nem aqui
lo .era parlarnentârismo. Era urp.~ fâ~a. -àiferep.te. c:Io .qu"ç _vai 
ocon:er agora. o_:P,~VÚ vai deli~eraf a _favor Oti não dQ parla
IUÇJ?-~.3-ri_smo, ry~olv~r como será_ o parlamentarismo. caso o 
resul~~do seja fóv,orável a esse siSte~~ d~- governo. : : 

Sou um pai-lamerttariSta, Senador Eduardo Suplicy, coni 
a pre-ocupação=da"S'eleições dii"etas. Ainda ontem, ouv~ esta 
crítica a Ulysses Guimarães: Como éqlfe Ulysses, o Sr. Diretas, 
víroU parlament~ri~ta? Muitos açreÇlitam que o parlamenta
rismo é a negação.d,a~ eleições d,ii;etas. Quem dis$e is~o? Não 
há qecessariamente a. fuga às eleições diretas em nenhum 
sistema_. Primeirg, porque o sistema parlamentarista brasileiro 
não existe, há de existir; é ele é feder~cionísta. nãp.teQI por 
que- atingir estaçlqs e muniCípios. _Segundo~ o Presidente da 
República não de.i~a de ser eleito. pelo povo para a função 
importantíssima ,de chefe de estado .. O povo _elege a Çâmara 
dos Deputados.vO. parlamento elege um primeiro-ministro 
indicado p-elo PreSidente -como_ poderá ser a solução brasi
leira. na hipótese de vitória parlamentarista no plebis.cito_-: _ 
, exatamente porqu.e o primeiro-ministro_não deve .ter a estabi
lidade do manda.to çoncedido pelo povo. Ele deve ter a estabi
lidade do seu prOgrama que obtenha su"cesso. Concedido o 
mandato pelo pOVO, 'ninguém, senãO ó :Próprio povo nas condi
çõ_es .da lei interp~etanto a moral nacional, poderia retirá-lo. 

É evidente ci_ue a eleiçãO -dii-eta para Pú:síderite continua. 
O primeiro-ministro é um ministro. E chefe do Poder Execu
tivo sob termos, porque o Poder Executivo-- a administração 
nacional, a administração pública-- passa- a ser um órgão 
existente com o controle do Poder Legislativo. Daí, o parla
mentarismo. O parlamentarismo é a proximidade do parla
mento com as decisões nacionais. Por que essa proxiinidade? 
Porque os Srs. Deputados são eleitos para representarem o 
povo. A palavra do Deputado é a palavra do povo. 

Vêm as objeções as mais idiotas possíveis. Por exemplo: 
no programa de ontem, na TV Record, escolheram um sujeito 
horroroso para fazer a seguinte pergunta: "Se os políticos 
não são honestos~ como é que vão eleger o primeiro~miiliS
tro?" 

O conceito político no Brasil é absolutamente fora da 
verdade, é absolutamente leviano, é absolutamente amplo; 
comporta qualquer coisa. Político é o ministro, é o deputado, 
é o diretor do INCRA; político é qualquer pessoa que ocupe 
qualquer cargo. Quem delinqUir é político. OS políticos são 
desonestos. -

Agora, digo, Senador Eduardo Suplicy, a pessoas que 
me escutam, que a verdadeira desonestidade é a generali
Zação: "os políticos são desonestos". É aafiimaç.ão mais abSur
da do mundo! Quando chamo alguém de desonesto, tenho 
que dizer quem e por que; não devo generalizar: '"os políticos 
são desonestos", "os políticos "são contraditórios". os políticos 
são isso ou aquilo! 
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o • se exa}ninare.~ n,o ã~bii~ desta CasA. a à· t·ãmara peà~~ãj 
e da vida parÜdária, enGoniTafâo pessoas· absOlutament~ ~bne..
gadas às causas políticas. . . r·, • ;.;-... . - ----

Digo bem propriamente a ;v. Ex•, Senador Eduardo Supli
cy, que se alguém se. apro;veitou de um,çargo polítiCo }>,aia 
delinqüir, o Brasil não pode esquecer, por exemplo, aq~el~s 
que fil:eram .o seu. Partido -O PT, que comOçou tão peque
nino, tão devagar, ten.~9:4~c~pções na_s,'~rp~s, fracassando 
aqui e ali, mas predomipando a obstina,ç~o .. J?Jttão o PT _alca~
,çou expressã_o nacional. Ess.es polfticos,neJ:Il '{lóme têm, sequer 
podemos nqminá-los. · Sifo .. pumildes opetários, pesso<is q1,1e 
não conseguiram \ll}l.IP~IJ.çlf!t}'"l que já tjl:õt~~J~~. sã~ pes,so~s 
que ainda prosseguero ou, qq.~ não puder,am _prosseguir,· que 
mudaram de partido. e foram para outrO$ u,C:~ios, maS Contri
buíram. con:t sacrifício, pela luta .da causa; a, Q~ndeira n·a· mãô, 
a presença no comfci~: o,grità, o protestq.,.., .· - . .-

Esses não são políticos? São sim. Podemos citar polítiCos 
abnegados. como Luís,Ç~r,lqs_~restes. -~ãJl:é ... J?~~ciso concordar 

-com ele. Eu o conside:r~V.a.(jUlt~ralment~ p~quenino, mas não 
posso negar a sua g~ande.zasob determjq~dp~~spectoS. PosSo 
lhe r:;riticar as obras_ por. desfalecimento, c~entífico m~tP!a • qu 
noutra qu~stão; ,qun:a .e~a~~-podemos conc;h,Iir que ele,quis 
ser marxista, mas ftigíu de Karl Manç., -9-~-}~ngels e 3;té. de 
Lênin. Podemos c.riticá,to .dos mais div~~O? ,J;I]Odos, mas Luís 
Carlos Prestes foi Um exemplo nacional1 , , • · 

E por que não tomarmos, num outr.o,extJ;emo, um PlÍnio 
Salgado, que tamb~I!l.f~i~uma figura e?Cponencial, dent~o de 
uma compreensão 4o,integralismo, que ele tentou cond\l:z;ir 
pelo Brasil mas não conseguiu? Foi, poTéf!11 -Um homem abne
gado, que não tiro"u proveitos polític_os; ~ifou prejuízos de 
vida. Até a sua obra, hóje,não é tão lida com<:? decerto_ rr-~~~:~: 
riam alguns livros notáv~js que conseglifU :escrever; não se 
lê por preconceito, porque são obras 4q. Plínio Salgado, o 
Integralista. Até a grandeza de sua ob~~ C?le ofereceu e_m 
holocausto pela sua vida política. . . , -, , , _ . 

Os políticos são_desonestos, mas não .conheço as desones
tidades de compaqp.~irc:>s !D-eus. Não sei ,qual foí a· qeSoneS
tidade que Ulysses Gpjmarães cometeu 4~rante todª a. '!ida 
até desaparecer do mapa. ;Nunca vi uma in~ignidade de_Ulys
ses Guimarães em canto. ~lgum; no e~t~tp, os polítiCos são 
desonestos. Mas os políticos fazem o País. , ; · : · 

Hoje o que há, Senador Eduardo SuP.licy, é uma intole
rância corit o Poder :J_.egi~lativo, isto sim)_ ~m uma entrevista 
no Programa Cara a Cara, de Man1ia. Q~briela, ouvi .l.4ma 
Sro da sociedade, autora de um livro, D~mrz;a: Leão, responder 
que não se posicionoü ainda sobre o ,sistema de governo. 
Mas acrescentou que~ no Brasil, não há .condições de se im
plantar o parlamentarismo com um parlamento que elege, 
como seu Presidente, Ipocêncio Oliveir~ .. '. - . 

Esse homem comete um pecado enOrme: é nordestino 
e chega à Presidência da Câmara dos Deputados; tem cor 
na pele, não é um homem branco e é Pr~~idente da Câmara 
dos Deputados; tem um defeito de voz ,e é Presidente da 
Câmara dos Deputados. Ninguém procura enxergar os méritos 
desse homem. Sempre imaginam que praticoU ilícitos para 
ser ·o Presidente da Câmara dos Deputados. Na verdade, há 
uma intolerância para com o poder. E no. momento em que 
assume um homem que ocasionr a política, torna-se mais 
fácil atacar esse poder. 

V. E~. Sen:1dor Eduardo Suplicy, sabe que aqui temos 
grandes acontecimentos, notáveis comissões de estudos, gran-

. des comissões de inquérito. Entretanto, muitos assuntos aqui 
não chegaram nem jamais chegarão à manchete de jornal . 

nerilÍuni: Mas Inocêridc:{de Oliveira, porque conseguiu pOÇOs 
Pl-ôfúitdos,' está nas ·manchetes·ctos· jOrnajs há pelo menos 
lll'Q.~ S~J!1an~, dentro, 9-aqut!la característiCa _discriminatória: 
Se é Deputado, não pode pratiCar detcbinlihàdos atos.', 
· ' · NãO' estóu defendendo o fato de te'r' ço'nSegU:ido poços, 
porque núnca Cohsegui ·nenhum, nem O Pe~ejo. As pesSoas 
qUe me pedirani isso, eti repeli; não faz parte do meu sistema 
político. 

Cometeu o erro de se expor, mas não cometeu uma ilegali
êlade, ·por certo. Cometeu_ algum';\ coisa que pode se espraiar 
hó'êaniP6 étioo: Por que, de repente, t~d9 isso te"m tarita 
gfajt .. éiez~~ É_ o ~noc~n~ió?. São os poçoS profundo$?" Qu e 
(),pod~f que ,sofre uma ih[oletância?- · · - . __ .. 
. Talvez haja uffia intolerâtlcia;· hO ':rilorltento, ·quailto.ao 
poder no Brasil, ao. Pod~r Legislativo. E essa intolerância 
v3i :detr'otar o parlamentarismo - possívelmente - nas Urnas 
de 21 'de' abril. Se o parlamento elegeu Inocêncio, cOmo vai 
elege~ um prl:rileiro-Inihfstro? -

Discordo dessa diminuição do noSso companheiro, como 
di~~Otd~ri,~ _ _da çliJ11i~uiÇ~Q ~~ ,qualCJ_llÚ .C\d~d~O e de~sa discri~ 
nnmiç5o, que não'é.autonzad_a: .A.s yez.e~. por trás de tudo 
js~9~ y~tp._~queJ~s: ~esJ!l,a~ .d.isc,rü.nin~ç_ões into}eradã~ peta 
Ço,nstitmçao e que, mal confessadaS, conseguem outras ex-
pres_sões, ... -' ... ··· ·:· · ·· · ·- - · 
· · · Mas o Poder LegislatiVo ....:.. n.oS .úhlmos dias, muitO ·com
batido -'talvez, por essa campanha que sofre, leve o País 
ao presidencialismo, ainda mais quando esse sistema, Senador 
Eduardo Suplicy, teve um grande fruto, que foi o processo 
de bnpeachment, quando se provou que a democracia funcio
no.u e._que.fpi possívé~ 3Q Povo, atraVés dOs seus representantes 
ila Câmarà e no Sen.a,do, propiciar~ 6xi$t~tlcüi de um proCesso 
punitivo, .Sob a ética política, até do PrCsjc}ente d~ :RepUblica. 

Esse é ·u!Ji triunfo,· talvez até íiiconsCiente, mas ·qu~ ~neste 
momento "Chega 'à população brasileira; afinal, o presiden
cialismo funciOnOU Silri; Porque houve um presidente que re
nUD.ciou, compelido por um processo de impeacbment; um 
pr'eSidente· que não se conduziu bem e que sofreu a pressão 
le_g31, le&ítirila; Có-ristituciónal de um processo contra ele aberto 
no âmbito do Poder Legislativo. · : ·. -

Mas ninguém perlSa, poi éx'emoplõ, que o parlamentarismo 
seria uma oportunidade para umã ·mudança nessa siSteniâtica 
bfáSileirá, que propiciou, nesta Repúblíc8., um fato tãO impor
tâ~te cófuo o impeachment, mas propiciou tanibeni ·aesequi
h'brios itotáveis "duránte toda a Histórià da República Brasi
leira. Basta abrir os jOrnais de qualqUer época para ver que 
eles, se não se parecem graficamente, se parecem dentro da 
temática, com toda certeza, porque a temátiCa da República 
é sempre dramática e é sempre em crise. Talvez o defeito 
não seja da República; talvez o defeito seja a soma de aptidões 
nuina só pessoa que, pOdCndo ser -P-resident~ da República, 
é também o Chefe de Estado, que tudo pode. Se é bom, 
o país é ótirilo; se· é inau, o país vai à deiinqüência. . 

Mas nem de leve se pense que os defeitos porventura 
existentes no âmbito da República credenciam o Império. 
O Império foi muito mais tresloucado. Não porque tenha 
tido a manchá da escravidão, que é terrível! Ainda hoje, nesta 
Casa, falou o Senador Jarbas Passarinho sobre o trabalho 
escravo que ainda perdura no Norte brasileiro. Como· isso 
nos horroriza! E lembrar que isso foi um sistema tolerado, 
culturalmente aceito pela inteligência nacional... 

Esse Império girou inicialme~te em torno da figura impre
cisa de D. João VI. Fica o seu filho, que era, acima de tudo, 
um arbitrário. D. Pedro I era capaz de sufocar, com sangue. 
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qualque:r irritação que- tivesse diante de qualquer movimento; 
rebentasse ele .onde ,quer que rebentasse, seria sUfocadO j>elà 
força ~ pela violência. · · ' ' - · ' · - - - · · 

. O -Brasil vi~,: dur3ilt_e: ~od~. se~ Império_, u_m Imperador 
cheta de nervosismo~, que, ~anta g_o~tava 9e m\llheres_Como 
de _viol~n~ia- e era, in:tpru-dente em ambas as facetas.· Tanto 
assim que teve 16 _filhos~ e sufocou com· muitas niórtes tUdO 
que tentou eclodir no País durante a sua breve gestão. 

Digo breve porque sua permanência no Governo corres
pondeu a fatos de uma velocidade incrível! Uma monarquia 
que propiCiou que um~ criança, fosse declarada com: todOs 
os _direit?~_ao trpno .. _E_ vieram aqueles qu~-fizeram.· o'seU 
papel de modo impreciso-e inadequado, até' Ser neOOssáli.à 
a an~~cipação da mai~:ni?ad~ do príncipe _par~ _que imperad'of 
se tornasse. ' . . ' -.- . -. ' ' . oc--, ~-

E D. Pedro II, se _era mai~ prudente com as mulheres 
- muito prudente com sua amante, a Córidessa: de Barrai 
- , ~e era amante da mulher do poeta FraitciSCd Ot3.vianci, 
debatxo de todas as proteções imperiais, se era muito come
dido ,entusiasta, favoreCendo compositores como Carlos Go
mes,' favo~ecendo i~te~ec~uais~ 111andav~ editar livros em Ro
rria, v~sita~~ C11milo. C(lste;lo Branco eni Portugal e corisei?;uiu 
que esse escritor rasgasse a· llifailta· Capelista ·-·um livrO 
que deixou de existir porqu·etfâtàVa da família real, Os Orleans 
e B~agança, e, por i~so 1 D. Pedro .I~ foi implorar ao grande 
escntor que não o publicasse, quando já estava a caminho 
da impressão. ·-- . _ 

D. Pedro II também não teve clemência ein deterniiriàdos 
momentos: foi mão forte,_ f9i desmoralizador, foi injusto~ go~
tou_ tam~ém do clima ~?Itdo daJ _fofqcaS impe-riais. Se D. 
Pedro I ti~~a -~m _chal_aceiro! o mais d~:;;~v:ergonhado de tantos 
quant?s e?Istiram no Impéno brasiletro naquele tempo, é im
possível contar quantos_chalaceiros_tinha D. Pedro II. · 

, .Nii~guém sabe, mas qualquer.dec;lstto 'naçio'nal ~ais im
portante poderia nascer do passo rápido de uma dama mais 
veloz no arrastar de saias insinuantes nos camarins do Império. 
O Império (oi uma bagunça. A Guerra âo Paraguai é a coisa 
mais ridícula da História do Brasil. Até hoje não M quem 
a explique. Pode-se recorrer a Pedro Calmon, a Gustavo Bar
roso, ~ Hélio Silva, a_ HéljQ Vi~na, enfim, a _qualquer histo
riador .brasileiro - que eu os conheço -, e nenhum deles 
sabe explicar a Guerra do Paraguai. Somente os livros conde
nados de Gustavo Barroso consegueni ir"_ abririd_O~ ·aqui e ali, 
um véu sobre essa guerra ridícula,: cujas b3.talhas~ come:rllo

' ramos como feitos de glória, quando tudo era _uma_autêntica 
desadequação com o tempo e com a história que se consumava 
naquele momento. , __ 

Isso era o Império! O Império qué deixa saudades ... O 
Império de um Pedro I fazendo cartas para a Marquesa de 
Santos, de quem era amante. E amante de uma irmã da Marw 
quesa de Santos com quem também teve filhos. E, ao invés 
de a~sinar as cartas, pegava um cabelo íntimo, passava goma 
arábtc~, e o pregava na carta. Era um ato do Imperador: 
cartas mdecorosas, indecentes. As memóriaS de Casanova não 
são mais indecentes do que as cartas de D. Pedro L 

Esse é o Império. O Império que hoje é decantado: "O 
rei não irá nomear." Que rei? Como será esse_ rei? De otide 
vem esse rei? Que rei é esse? É o rei de paus? É o rei de 
espadas? Ninguém sabe. Não há uma credencial. Ontem tenta
v~m- fazer a sucessão ao trono: "Não, na verdade, quem tem 
diretto é fulano, da casa de Orleans e Bragança, porque sicra
no, ao casar com a plebéia, renunciou à Coroa." Isso é palha
çada! É autêntica palhaçada! Isso é não se saber que estamos 

nç ~é~lo XX! _Ql!e _a b_o_mba atôl;l\iC3: já ex·i~tiu. ~já _fo·í-a!QU:i: 
v.a~li'i que a bom.ba_de hidrogénio não-chegou ném 'a ser utiliza
da. Estamo$ ria-épOca do trarlSiStOt qUe já fói sUperado pelo 
~~cuit_~ integrado. Estamos na era do Computador! E essa 
his~6zia de rei.:.' sei U se o r~i riãO_ será um ·coni.putadort? 
Póde até_ ser qUé() réí seja um- cóníputador que alguma firma 
mais'hábil (aça poii:omputação. ' ' . . - . - . 

. A verdade' é qoe vamos chegar'a um plebiscito com um 
treiJ.lendo deSptep:ato. A memória tir3Sileira é tão curta que 
não se sabe ma'is' o ·que "fOi O ImpériO:_ A -mem6riá brasileira 
é tão~Curta qué Díngúém sabe mais quein foi Floriano Peixoto, 
~C!jri~cio.-da Re_pública. Marechal Deodoro:é nome de rua. 
As pessoas que' tiveram vida ativa Vão'ficando sepultadas com 
os seus· nomes e Cbht. as suas obi'as. Os' mais favorecidos hão 
de. lembr~r JuSCe1ín,o~ que ainda é iecente. 

-- Este País. nà(>'teVe uma freD~e tiirígidâ por pesSÓã.s-cultclS. 
De um lado, derramaram-se Q' Pdib, a Vindita; a ·acusaÇão, 
â guer_ra, a luta:'e.o·ataque. '· 

Vi, no progfama·presidenCiálistâ,'a'fírmatiVas 00nl.O!-~'Lu-
1a atrapalha". ISsO é CrianciCe!· O' cJ.úe- ô povo queria saber 
êta úm pouco de história, um pouco de D-ireito Constituéiónal, 
U~' P,-ouco de v·efdcide social, para saber o que é melhór agOra. 
lá podemos adota,r o ·parlamentarisnio?· Há de como ·aplicar 
·o parlamentarism'o? Os partidos já J>?dêm se organizar? Te
mos fatos alvisSaré:iros? Temos parttdos que estão crescendo 
e atitudes que devem ser destacadas? 
- '-· Aihda hoje,"coitversava ~orn-o-Senador Esperidião Amim 
Sóbre a fusão de partidos, para;de pe!qu'ehos, ter-se um partido 
-gr~nde de posiçãó séria, reSpo-risáVel,' dára, transparente, de
saparecendo o partido de aluguel, a sigla de brinquedo. _a 
·sigla -como piada. a· sigla como. solução de personalismo,- a 
Sigla ~m-o egotelitii.Smo; mas os partidos se fundindo, forman-
·do forças vitais à'j>rópria democracia.· · · 

Temos que ex:bninar isso, e o povo brasileiro tão fraterno, 
tão-bom, há de ter merecido e nãO ter recebido das frentes 
que se formaram o cumprimento leal de urna tarefa. Pelo 
merios explicar-·o· que é plebiscito, o sentido que a palavra 
plebe tem hoje e que teve noutra oportunidade; a curiosidade 
do estado grego c;:tn conhecer o pensamento· das diversas ~ma
das sociais. inclbSive das menos faVóieCidas; mostrar que ir 
às umas para um 1 (.lk~biscito é uin'a glóriã da cidadania. 

.É muito impOt1ante para um- cidadão ir às umas para 
-dizer: "quero padâmentarismo" ou "quero presidencialismo", 
ou ''não quero m_ais República" ou "o que eu quero agora 
é de volta o Império." · 

-Houve até indagações como: "e se der Império com presi
dencialismo?'• COísas estúpidas foram pe-nSadas s6 para·con
furidir a oplniãó pública. Há um iriteresSe em se dizer que 
vai acoritecer o Plebiscito e ninguém sabe de nada, ninguém 
sabe nem o que é isso, iúnguém sabe- O que é presidencialismo. 
É incrível, Sr. PreSidente? 

- Pergunta-se aqui, no ·senado Federal, que quem nasceu 
no presideÍlcialismo, vive na existência dele, não sabe p_ que 
é presidencialismo? Uma pessoa que exercita o direito do 
voto?_ Quem elegeu Collor? Quem perdeu votando em Brizo
la~ Quem perdeu Votando em Lula? Quem perdeu votando 
em Ulysses? Quem, como eu, pôde votar outras vezes? Quem 
elegeu Deputados e Senadores não sabe o que é isso, o presi
dencialismo? Não sabe? Então, não sabe também o que é 
energia elétrica, ilão sabe o que é o serviço de fornecimento 
d'água, não sabe nada! 

Certo que estamos num País de analfabetos, mas não 
é um País de povo inculto. Este é um País de pessoas que. 
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não tiveram escola, mas onde .aprenderam com a vida. Há 
verdadeiros sábios que não' podem ler, nem escrever. Há pesw 
soas que aprendem com a vida1 têm maturidade, têm 'Verniz 
sobre a pele. O brasileiro não é essa coisa estúpida que querem 
passar; não é esse povo inconsciente. O bi'asileiro se define. 

Sabemos que quándo o ca_tol_icisro:Q vai, bem a_Igreja Catól". 
lica cresce.-Quando a Igreja Católica) por alguma razão 1 toma 
determinados atas- que rtão_condizem com a fé. dOs seus segui
dores, cresce a Igreja Univer_Sa_I, cresce a Igreja Batista, cresCe 
a Igreja Adventista; chegarri testemunha-s .de JeOvá com res:- . 
postas inteligentes que são.dadas todo dja, toçia·bora. Partidos 
que são pequenos e_ partidos. que crescem-.'- isso nã~--é a: 
inteligência nacional? Partidos enormes que, .de repente, dimi
nuem em razão do voto·_. isso não_ é Um ato de inteligência· 
do povo? Penso que o nosso povo não é idiota, não. é tão . 
despreparado. Lamento que não tenham dado à inteligêil.cia 
do meu povo os dados necessários para -a elaboração de um 
voto final, brilhante, no qual se revele a preferência poJ>i.ilar: 
"queremos presidencialismo"; '"queremos parlamentarismo''; 
"que·remos que o Império ,volte'', mas tudo ..com clarez~~ 

E Os parlamentar€:~, ~ns i-epresentaridO diretament~ ·o 
eleitorado, outros representando os estad_os, como nós, temos 
por dever seguir a votltade popular, incluSive~ saberidà de 
logo qu_e a reforma. cOnstit.ucíorial va:i' de'pender substanciil~- · 
mente dess<~. resposta popular. Estão equ'ivóêa'dos aqueles que 
pensam que toda a Cox,.stitllição está à 'nlé:ic_ê de uma reforma 
com quorum privilegiado~ quorum di:çnit.mt~; para alterar as 
conquistas do povo. Só ter.á alte.ração den!ro. do sistema· con
gressual estabelecido pela própria Constituição, nos seUs arti
gos transitórios, os ~e;ID:is~ ligados a essa cdnsult.a-. S6· e!e's;. 
terão esse tratamentq. ,NQ mais, quem quise! alterar a Consti
tuição que prepare ·a: emenda constituci(nl.al. ' 

E quero, de logO, deixar aqui tambê.itl bem_ clar_o que 
estou disposto a ir à'JuStiçá, ·aproveitando a chamada revisãO' 
constitucional, que não terá razão de ser &·e_y_ence_r o presiden-· 
cialismo. Irei à Justiça1 -repito claramente, ria defesa das con-. 
quístas do povo, que estão na Carta e- que' itão-podem sofrer 
alterações circunstaridáiS a um pretexto absolutamente levia
no e desautorizado do povo. Não poderrios·tírar da Consti-· 
tuição a legitirnida.d~Aa qual ela se_ reveSte para marcar essa 
Constituição de ilegitimidade, de imprudêricia, de imperícia 
e de pressão de grupos que já se preparam- pãra trair as normas 
que o povo fez através dos ConsHtvintes.c. . --:_ ~ __ . 

Vamos à 21 de abiil, confiando_na intelígênçi-ª nacional, 
lamentando que as frentes tenham sido tão_ prodigamente in· 
competentes. ' __ _ 

Ei'a o que tinh~.a dizer, Sr~ Presiden~e. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - ConcedQ a 
palavra ao no_bre Senador Jonas Pinheiro. (Pausa,) 

S. Ex~ não se encontra presente no plenário. 
Concedo a palavra ao _ _n_obre Senador Ronaldo Aragão. 

(Pausa.) 
S. E~ não se encontra preSente no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pau

sa.) 
S. Ex• não se erico:htra presente· no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

(Pausa.) 
S. Ex• não se encontra presente no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronunçia.o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho 

expressar minha sÓlidariedade, juntamente com tantas entida
de& preocupadas_ co.m o respeito a9s- mais legítiri:tos. direitos 
à cidadania,. a Dom Aldo Mongia~q, B~spo DioceSano .de 
ROraimã.. - . - _-. . . . . . . 

·A Coordenação Diocesana e P.astoral dt:: Rqraimll, Sr. 
Pr_esidente, externa sua profunda preocuPação coni .aS :coiis- · 
tantes ameaças de morte que vem sendo vítima Dom Aldo 
Mongiano, o qual, de acordo com os principies que. regem 
a doutrina social da Igreja, desde que aqui chegou, em 1975, 
abr:aç_ou a CaUsa dós- fracos e dos pprimidos e- ve~ se nÇ>tabili
zandci como incansável protetor dos índios Ianom!!inl. Macu
xi, Wapixana e outros, ameaçados de extinção pela ação Q~lç
téria da exploração,de.suas te:rras. 

·Essas ameaças. se. tornaram. Qla's os~ensivas nos anos de 
1982, 1987·e 1990, tendo, inclusive, a gra~de_ impre'Çl~a n'!-cio
rial noticiado. 

O .Padre. Vitélio Pasa, Vigário-Çieral e Coordenador Dio
cesano da Pastoral, encaminhou ao Deputado Lourival Frei
tas, aqui, no Congresso Nacional, inúmeros documentos de 
sol~dariedade, enviados a Dom AJdo Mongiano.. . . .. 

· Anexos_seguem cópias de documentos t:e.cebido&·d~ soli-_ 
dariedaQe. ~nviad.os .a J)om Aldo por vários órgãos e .e.n.tida<;les 
civis,- iilclusive; telex qu,e_ a Ordem dos Advogados do. Brasil, 
da Seccional de Rorairn~. enC~n:tínllÇrl) _ap_ eiltã9 PreSidente 
da República, Ministro. da JustiÇa ·e. Gpyeinador do Estado, 
quando reconhece a gravidade das ameaças, em face Qo incon
formismo de alguns setores exaltados e aproveitadores_ da si
tuação.e re_sponsabiliza aquelas autoridades pela vida de Dom 
Aldo. 

O Exm9 Sr. Ministro da Justiça, Mauffc~o. Corrê~ •. deter
min9u ~9 Secretário d~ Polícia Federal~ Dr. Amaury Galdino~ 
em 18 de fevereirO de '1993, que a Polícia Federal ofereça 
garantia de vida a Dom Aldo Mongiano, ocasião em que 
o "Bispo" ViSitou S. Ex~ aqui, em· Brasília, expondo as últiinas 
ameaças feitas através de uma rádio, que é concessão pública, 
bem como 'à Procuradoria-Geral da República. 

Essas ameaças a Dom Aldo Mongiano encontraram cam
po fértil desde janeiro de 1993, através de um prOgrama da 
Rádio .Difu_s_ora Rorairi,la denominadO ''Na Boca do Povo", 
quando o ràdialisia Wilton Lira 'e seu convidado especial Zio
mar _Maia, abusando da liberdade.de.iJ;Dprensa, de forma dolo
sa, insuflam a população, fazendo apologia ao_crim~. convo
cando _a mesma a expulsar Dom Aldo .de Roraima, numa 
nítida preferência pelos fazendeiros e garimpeiros que teimam 
em desrespeitar a Constituição Federal. . . 

O incitamento desses dois pseudoprofissionais c_ulminou 
com a participação no referido- programa de um pistoleiro 
de_ alugQ.el, que disse, ao vivo, textualmente, o seguinte: 

"Eu tenho nove an.os na minha função. Agora 
que nem você (radialista) é chegado dos fazen_d~iros, 
aí você tein conhecimento com o pessoaL A minha 
posição, eu queria- botar o seguinte: Se tiver ~lgum 
fazendeiro que tiver a disposição de fazer um salário 
comigo prá colocar a ·cabeça desse Bispo na Praça do 
Garimpeiro (Praça do Centro Cívico, onde existe uma 
estátua de Garimpeiro) prá quem quiser _ver, tá aqui 
um capixaba -eu sou um capixaba. (sim, diz o radia
lista) Se tiver algum fazendeiro aí q_ue quer se livrar 
do Bispo, a minha função é essa. Que você acha disso 
aí? (riSadas do locutor) ... (texto transcrito da fita casse
te)." 
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Ora, nitidamente, Sr. Presidente, aí está uma ameaça 
aberta. -- - -----

Roiairna· vem Sendo palco de ·sangue humano vitimando 
pessoas só por se ·engajatem 'ria defesa de teSes e posições 
progressiStas. O último assassinãtO do Conselheiro Federal 
da Orderil dOs Advogados do Brasil, Dr. Paulo Coelho Perei~ 
ra, intánsavei defensor dos direitos humanos que tombou mor
to no dia 20 de fevereiro, defronte à sua· casa, retrata essa 
realidade. 

É importante, pois, estendermos nossa solid.:niedade a 
Dom Aldo, opormo-nos-àqueles que ameaçam a sua vida, 
bem como cOntrapormO-nos àqueles que, nitidamente, tei
mam eri:t querer desm0ralizá-Io; e ao Clero tomo um todO,. 
com injúrias, calúnias e difamações, vez que, tarito quanto 
O ffi~p'O~ '(:ladres,- frei'ràS <! agéntes de pastorais ·SãO agredidos, 
achincalhados e perSegUidos pelos dois radialistas menciona
dos, bem como pelo Deputado Estadual, dublê de radialista, 
Renan Becket, que, através da Rádio Equatorial, no programa 
que comanda denominado "Forró Forrado", assaca seme-
lhantes impropérios. - - - ------

Sr. Presidente, Srs. rseiütdores, amanhã, dia 16 de abril 
de 1993, haverá um ato público de desagravo e solidariedade, 
com o apóiO de várias entidades civis e religiosas, com a partici
paçãó da ÇNBB, através do seu Presidente, Dom Luciano 
Mendes de Almeida, outros bispos e arcebispos. 

Queró enviar a solidariedade do Partido dos Trabalha
dores,·aqui representado por mim. Estará lá, amanhã, o Depu
tado Chico Vigilante, representando a Bancada Federal do 
PT no Córtgresso Nacional. A nossa integral solidariedade 
a Dom Aldo Mongiano. · 

Muito obrigado. 

o Sr. Jonas PinheirO._ Sr. Presidente' peço a Palavra' 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portel)a).- Çpnc<;QQ a. 
palavra a V. Ex• · 

O SR- JONAS PlNlfEIRO (PTB - AP. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. PreSidente, Srs. SeriadO~· 
res, o Brasil vive hofe uma: das situaçõ'eS ·maiS paradoxais 
de sua História. A fas·e é -pfomissoia, potenciãlriiente- rica, 
pois poderá determinar o firme início do processo de retomada 
do desenvOlvimento nacional. Mas enquanto isso acontece 
no lado real, palpável, otimista, esperançóso da situação~ na 
outra face, do lado irreal, das intrigaS, das invejãs~ dOs inte
resses contrariados, levantam-se vozes, muitas vezes insidio
sas, num estranho, inexplicável movimento seqüencial de ata
ques contra o ético GoVerno Itamar Franco. · 

Em conseqüência do que vem ocorrendo no quase sempre 
tenso panorama político brasileiro, grandes parcelas da popu
lação vêem suas esperanças mais sinceras, mais sentidas redu
zirem-se cada vez mais, pOr força das incontáveis pressões 
de natureza económica. De um lado, temos uma inflação que 
teima em não ceder, apesar das medidas atentas, finnes e 
corretas adotadas pelo Governo. De outro lado, a má-vontade 
generalizada de alguns políticos de peso e densidade variáveis, 
que fazem pasto da situação vivida pela nacionalidade para 
usufruir de dividendos imediatos para suas não admitidas, 
mas já lançadas, candidaturas presidenciais. 

A economia brasileira, como lembra muito bem o meu 
correligionário, o ilustre Ministro da Indústriã, Comércio e 
Turismo, Senador José Eduardo Vieira, voltou a crescer desde 
dezembro e o País, graÇaS-à ação do Presidente Itamar Franco, 

que não tem se detido mesmo diante dos incabíveis e injtistós 
ataques que lhe são endereçados, está reconquistando ritmo 
acelerado. A credibilidade empresarial, interna e externa, está 
·crescendo com oS primeiros sin3is de recuperação -do setor 
produtivo. . 

:t: preciso deiXar daro;-mais -uma Vez- até, quem sabe, 
à e-XaUstão -o fato, já há muito difundido pelos meiOs de 
comunicação, de que o Presidente Itamar Franco não quer 
- e disso nunca· fez segredo - aplicar_ nenhuma medida 
com efeito recessivo OU pacote; não importa ·seu tamanho 
ou sua abrangência, que sempre estão sendo aguardados, prin
cipalmente no bojo dos famosos boatos _das quintas-feiras, 
pelos agentes económicos do País .. 

Nãõ há raZões reais para o cresci-inento dessa malfadada 
inflação; que, agora, deve ser sensivelmente reduzida com 
o aumento do desempenho do comércio e da indústria. 

.Os. resultados atingidos até o momento pela economia, 
classifiCados como tímidos, pouCo importantes por algumas 
fontes, geralmente· empenhadas num processo de desestabi
lização do Governo, jâ são bastante animadores, alentadores 
e não foram alcançados por acaso, geração espontânea, mas 
graças à ação coor,denada e direta do Presidente Itamar Fran~ 
co. . . 

. -B~te-se no GOverno por nada, por sé bater pura e -s1IDP1e·s
niente. Agride-se pelo prazer da agressão. Critica-se a todo 
instante, sempre que iSso possa pagar dividendos eleitoreiros·, 
sem razões claras -e- fundadas, por se ouvir dizer, mesmo que 
isso sirva unicamen-t~ para destruir, quebrar vidraças, atingir 
reputações. Nada mais do que isso. 

-"Q Presidente.Ítamar Franco, um homem leal aoS 'sel!-s 
princípios patriótiCOs, vivamente empenhado na ingente tarefa 
de _soerguer o País -e levá-lo ao seu destino mais glorios-o, 
_recebe as pedradas mas nem sempre reage a tais agressões. 
Faz o que qualquer pessoa faria na sUa situação. Devolve 
algu-n~ golpes, embora· jamais tenha ·usado as armas de seus 
gratuitos adversários. Homem simples, de origem humilde, 
ayesso aos rigores do_cargo, fica nitidamente contrafeito quan
do, em razão das funções que exerce, se_ vê_ obrigado a cumprir 
os rígidos ditames do cerimonial. Isso ocorre, de forma ina1S 
viSível, quando se trata da sua segurança pessoal. Não· icisia 
dela, não esconde essa posição. DiZ isso, toma as providências 
que pode contra ela, principalmente porque não gosta de 
se ver cercado por forte dispositivo de proteção, guarda ou 
segurança. 

O Presidente Itamar Franco - isso também precísa ser 
dito, para conhecimento da Nação - usa meno~ da metade 
do esquema de segurança utilizado largamente pelo ex-Pr~si
dente Fernandq O?ll<?r <;)e Mello. Suas p_rincipais preocupações 
estão divididas, hoje, entre o setor produtivo e o social. Por 
isso, em nome do seu ideal de governo, lançou-se com todas 
as prioridades ao trabalho contra alguns flagelos que, infeliz
mente, ainda nos castigam mas, temos certeza, não tardarão 
a permitir que o Brasil, paradoxalmente a oitava economia 
do mundo, volte a crescer com a rapidez que todos nós deseja-
mos e pela qual lutamos. __ 

O Presidente tem priorizado tudo aquilo que pode e deve 
ser feito para oferecer à nossa sofrida população um padrão 
de vida mais moderno, com mais escolas, saúde, economia 
mais estável e menos sufocante. 

O Governo tem mostrado sua preocupação com os juros 
altos, atacando-os, e a necessidade de o País voltar a crescer 
o mais rapidamente possível para se recuperar do atraso e 
da po_breza, filhos mais diletos da destruidora inflação. 
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O Presidente da República e todos têm a obrigação de 
reconhecer isso, não está disposto a enfrentar novas _expe
riências ortodoxas ou heterodoxas, geralmente defendidas 
com unhas e dentes pelos economistas que, apesardisso, ja
mais conseguiram uma explicação plausível, racional, sobre 
o fracasso da aplicação de suas políticas. 

O País tem que se co:õ.sCientiiar, a curtíSSimo prazo, da 
premente necessidade de se promover a união nacional e a 
garantia da governabilidade que deve reunir, pelo bem de 
todos, as mais diferentes class_es e tendências para _combate 
comum ao inimigO número· um da Nação e de sua gente: 
a inflação. -

A reunião ministerial, marcada para o próximo dia 24, 
três dias após o plebiscito, dará iníciO a um projeto-acalentado 
com muito carinho pelo Presidente da República, pois lançará 
as medidas adotadas pelo Governo para combater a ofensiva 
de candidatos ao Palácio do Planalto, já que se anunciará 
algumas medidas práticas para a execução de projetes sociais 
e de combate à fome, estímulo à retomada do_desenvolvimento 
e formas de se aumentar a·receitacomeçando com um combate 
rigoroso à sonegação. 

Visto de todos os ângulos, sem as distorções de má votita
de política, o Governo mostra nítidos sinâis de que já está 
ganhando a guerra. Em São Paulo, 66% dos empresários, 
diante da clara reação do mercado, acreditam no crescimento 
das vendas no segundo trimestre do ano, -enquanto que 43_% 
deles contam com aumento dos lucros, aumento. do volume 
de negócios, na geração de novos empregos e no aumento 
da produtividade. 

Resta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aos inimigos do 
Governo, que são muitos_ e facilmente identificáveis, deixarem 
espaço para que o Presidente Itamar Franco ·consolide a sua 
base parlamentar e, com isso, ganhe condições indispensáveis 
para que possa, sem maiores dificuldades, executar a política 
administrativa que planejou. 

Minha posição, em nome da bancada do PTB, que integra 
o Governo Itamar Franco na pessoa do Ministro José Eduardo 
Vieira, não se trata de uma simples manifestação de apoio 
e, sim, reflete a certeza e a esperança de todos nós, sem 
exceção, de que o País não tardará a viver dias melhores, 
muito melhores. 

Ao concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço questão 
de lembrar, em nome da nossa bancada, que o apoio que 
damos ao Governo, a nossa adesão aos seus planos - sem 
nenhum sentido fisiológico - com independência de opinião 
man'\ida· em qualquer circunstância, tem base na nossa preocu
pação, que é a mesma de todos os brasileiros de boa vontade: 
garantir o sentido da govemabilidade. O Pais não pode parar, 
tem que continuar progredindo e, para isso, contará sempre 
com a Bancada do PTB nesta C3sa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - $r. Presidente, _s~s e Srs. Senadores, 
em poucas palavras, desejo exprimir os meus sentimentos 
pessoais e de todo o povo do meu Estado pelo falecimento. 
no Rio de Janeiro, no dia 9 de abril, do grande artista pernam
bucano Augusto Rogrigues. 

Desenhista, pintor, caricaturista, colecionador de_ arte e 
educador, Augusto Rodrigues nasceu no Recife, em 1913, 
onde iniciou, no atelier de Pcrcy Lau, nos primeiros anos 

da década de_ 30, a sua longa, operosa e profícua vida artística, 
Iiotabilizando-se, já aos 20 anos, como caricaturista do Diário 
de Pernambuco. 

Em 1934, juntamente cmn outros artistas, teve Augusto 
Rodrigues destacada participação na I Mostra de Arte Mo-
derna de Pernambuco. __ _ __ __. 

No ano seguinte, como auxiliar dos grandes mestres Ma
noel Bandeira e Luiz Jardim, Augusto Rodrigues trabalh~u 
em Porto Alegre na montagem e decoração _do Pavilhão _de 
Pernambuco para a exposição comemorativa _do centenário 
da Revolução Farroupilha_. . 

Logo a seguir, o artista pernambucano fixou-se no Rto 
de Janeiro, onde, ao longo de quase seis décadas, trabalhou 
intensamente nos campos da pintura, do desenho,_ em que 
foi mestre consagrado, da caricatura e, sobretudo, da educa
ção artística infantil. 

A ele, aos seus esforços, o nossO País deve a fundação, 
em 1948, no Rio de Janeiro, da primeira E.Scolinha de Arte 
do Brasil, a que se seguiram as do Recife e i:le Porto Alegre, 
bem como as da Argentina e do Paraguai. 

Falando_ sobre sua arte, o c:rítico _Fl_;:!vio de Aquino diss~_: 

"'os bêbados, boémios, as figuras de r':la interessam 
à arte de Augusto Rodrigues, n~Q pelo pitoresco_ literá
rio. ·mas pela evocação de uma humanidade .. à parte, 
fora de comum e por isso mais profundamente humana 
na ausência de autocontrole, de superego". 

Medularmente pernambucano, poder-se-ia dizer que o 
frevo também foi uma constante no desenho de Augustp Ro
drigues, o que levOu Ariibal Machado a considerá-lo ''aJ.guém 
que sentiu, observou e estudou com paiXãõ o lirisni.o de nossa 
dança até chegar a reduú-la, pelo traço elíptico e_ preciso, 
a seus ritmos essenciais". _ _ 

Com a morte de Augusto Rodrigues, mestre das artes 
plásticas e da vida, infatigável boêmio que foi, Pernambuco 
e o Brasil perdem um artista de talento e, provavelmente, 
o mais importante incentivador da educação art.ístic~ infantil 
que o nosso Pais já conheceu. _ 

Coincidentemente, Augusto Rodrigues desaparece no 
exato momento em que o Brasil inteiro, através d~ .estudos 
críticos, ensaios, teses universitárias e biOgrafias, tributa justas 
homenagens a seu primo-irmão, o taril,bém pernambucano 
Nelson Rodrigues - pai dC? moderno teatro brasileiro - no 
vigésimo aniversário de seu falecimento. 

Muito _9_brigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
é preciso dizer palavras de esperança, durante estes tempos 
difíceis que atravessamos. 

- Esperança na capacidade, no engenho, na perseverança 
dos brasileiros que resistem, lutam e sobrevivem no precário 
conforto dos grandes centros, legiões de migrantes_ desespe
rados, gigantescos, mercados de ilusões, ilhas cercadas de peri
ferias carentes, pobres e verdadeiras. 

As megacidades não estão sozinhas. 
_ Ao _c_ontrário do que pensa a grande maioria, o mal não 

reside apenas nos grandes centros. 
Rincões_ distantes e esqueciçJos sofrem as mesmas restri

ções, padecem das mesmas dores~ 
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Àfinal, somos um País continente, tudo é enorme, inClu
sive e sob_retudo imensas são as nossas deficiências: faltam-nos 
mais de doze milhões de habitações populares, para abrigar 
mais' de cinqUenta in"ilhões de pessoas, um terço de nossa 
população. . _ . 

Não apenas casas ou apartamentos, simplesmente. Tam
bém e sobretudo água, saneamento básico e energia elétrica. 

Voltamos à esperança, pois temos a graça de viver no 
Brasil em meio a incomensuráveis recursos de toda a oi"dem, 
formadores de um extraordinário potencial, celeiio de alimen
tos e inexaurível fonte de riquezas minerais. 

Razões existem pois, e sobejas, para confiar nO fUturo, 
desde que tenhamos todos a perseverança, a certeza de que 
os nossos governantes acabarão_ por descobrir a e_sperada r~ 
posta aos desafios que vêril de longe. 

Faço de minha voz o. eco dos anseios de todos os esque
cidos, mas resistentes, de todos os descrentes, m~s q_ue sobre
vivem em meio à miséria, às dores -e às· doenças, subnutridos 
e fracosy mas tantos deles responsáveis pela mulher e pelos 
numerosos filhos, sem alegrias, sem horizontes. 

Quando tenho Q.ian~e de mim os frios e impressionantes 
números do último Anuário Estatísticq divulgado p~lo IBG~, 
sinto crescerem, além de qualquer medida, as responsabi
lidades do exercfcio deste mandato de Senador __ pelo jovem 
Estado do Amapá. Desejo, acima de tudo, jamais perder 
de vista os compromissos que assumi, pois decidi aceitar a 
honrosfssima inVeStiaui-a, ciente do desafio la_nçado, _das in-
transponíveis barreiras a superar. . . . . 

A quanto montam as populações margmahzadas, stttadas 
em palafitas, choupanas, cabanas, barracos de_ pau-a-pique 
ou de lata, na imensidão de nossa Pátria'? 

Mostra-nos o IBGE: 3,7% em Salvador, 5% ein São 
Paulo, 6,5% em Porto Alegre, 6,7% em Curitiba, 10% em 
Belo Horizonte, 13,3%-em Fortaleza, muitos mais em Forta
leza, Rio de Janeiro, Manaus, Recife, Cuba tão ... 

Aperta-me o coração, mas não consigo fugir dos impl_a
cáveis números: a mais desalentadora situação eu devo ~egts
trar, ainda segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e ESta
tística, n·o· meu Amapá, na cidade de Laranjal do Jari: 59,9, 
ou sejam praticamente 60% dos heróicos habitantes vivendo 
em pobres, toscas e deficientes palafitas e choupanas, sem 
qualquer vestígio de saneamento básico ou rede de abasteci
mento d'água. 

Sirvam estes dados, impressionantes, como um verda
deiro brado de alerta, de inconformidade. 

Nossas prioridades são justificadas, e muitas, é claro que 
envolvem também a educação e a saúde. 

Sr' senadoras, Srs. Senadores, 
Não poderemos conciliar o sono, esta noite e em todas 

aquelas que se seguirem, se não nos dedicarmos à luta árdua 
e constante, antes de tudo, ao esforço conjunto para propor
cionar, a cada famfiia brasileira, um lar. 

Uma habitação, um teta, uma esperança. 
Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidío Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurs.o.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, 
nos três últimos anos, todos presenciamos_ a divulgação do 
pensamento económico neoliberal, acompanhada de uma on

' da liberalizante na economia brasileira, particulannente após 
ter assumido o ex-Presidente Fernando Collor. 

O assunto não é novo, nem o ex~ Pr~sidente brasileiro 
foi inovador: a Inglaterra da ex-Primeira Ministra Margaret 
Thatcher vem hasteando a bandeira, Q.~oliberal há 12 anos. 

Acho que seria proveitoso analisar-se, neste pronuncia
mento, quais têm sido os frutos desse .movimento econômi_co 
que tem contaminado diversos governantes em todo o mundo, 
com recente repercussão em nossas· plagas. Porém, julgo con
veniente fazer um breve retrospecto do pensamento econó
mico nos últimos 30 anos, de forma -a melhor situar as idéiaS· 
neoliberais. 

. Nos anos 60, P!gladiavam e~ti"e si os moi:l~tarislas·,-repre
sentados princípalmente pela Escola. de Chicago, ·e os estrutu
ralistas, agrupados em tomo da CEPAL. Com_ o passar do 
terp.po, os chamados monetaristas passaram a ser conhecidos 
por ortodoxos e muitos dos seus princípios fazem parte do 
discurso neoliberal. Por outro lado, os _estruturalistas_ se C<?D
verteram em heterodoxos. 

Praticamente todos os planos económicos nO Brasil, du
rante a década de 80, e até mesmo os Planos Collor I e II, 
foram, com maior ou menor ênfase,, ~or_teados pela hetero-

, doxia económica. O:mforme se sabe, o modelo heterodoxo 
admite a intervenção do Estado na economia, o congelamento 
de preços e salários para conter processos infla:ciOn.ários, o 
protecionismo, a moratória pará a .dívida externa e o controle 
nas negociações de preços e salários. . 

Entretanto, a ortodoxia económica, pela qual o ex-Presi
dente chegou a apaixonar-se, especialmente nos últimos tem
pOs, recomenda a _observância dos programas d~tadoS -~elo 
EM:I; prega a diminuição do Estado na economta, relativa
mente às atividades produtivas; sustenta o fim dos ex:;tgeros 
protecionistas no funcionamento do mercado; acredita que 
a abertura da economia cria a com::o.rrê.ncia entre os agentes 
económicos, favorecendo o desenvolvimento de tecnologia, 
melhoria da qualidade dos produtos com a conseqüente redu
ção de preços; nega o congelamentt) d~_preços e salários como 
instrumento adequado para conter a inflação; finalmente, en
tende que a economia só cresce quando- há liberdade para 
a ação de seus agente_s, mediante a livre ~egociação de salários, 
preços e taxas de câmbio. 

Todos nós vimos muitas dessas id_éia_so_r~odoxas,_chama
das de neoliberais, sendo postas em prátiCa nO Brasil recente
mente, avalizadas pelo FMI, porém não adotadas inteiramente 
ao pé da letra. Por um motivo muito simples: a briga_ do 
discurso liberal é contra o Estado e os direitos sociais assegu
rados por ele. 

Principalmente no longo período de. prosperidade do pós-
- -Segunda Guerra, observou-se, nos países centrais, o desenvol

vimento do welfare state, o Estado de bem-estar, q_ue entrou 
em crise nos anos 70 porque se ampliou demais, assumindo 
tarefas que não lhe competiam. Para se verificar a extensão 
do welfa_re state nos países centrais, basta compararmos a 
média das despesas com educação, saúde, pensões etc., sobre 
o PIB em "cinco países da OCDE (Organização para a Coope
ração e o Desenvolvimento Económícó}~ -entre 1960 e 1980: 
a evolução foi de 19% para 26% na Alemanha, 16% para 
25% na França, 16% para 30% na Holanda, 16% para 28% 
na Bélgica e 16% para 23% na Itália. 

Se o Estado de bem-estar está sendo posto em xeque 
pelas idéias neoliberais nos paÍses centrais, temos de convir 
que entre nós ele çem chegou a existir. Quando muito tivemo~ 
o Estado desenvolvimentista nos tempos do "milagre"; e fo1 
CO!ltra este que os neoliberais descarregaram suas baterias. 
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Vejamos agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, alguns 
resultados da aplicação de princípioS neOliberais nas econo~ 
mias de alguns países. 

Na Inglaterra, o Departamento do Imposto de Renda 
mostrou que em 1976, antes da ascensão de Thatcher, 25% 
dos ingleses_ detinham 71% das rendas nacioriais, e em _1989 
eles já'possu{am 75% das referidas rendas, prova de que houve 
uma concentração de rendà no período Thatcher. As empresas 
estatais de eletricidade privatiiidas passaram a obter lucros 
exorbitantes -:---- de até 560% _em 1992. No qUe-se refere à 
casa própria, antes de Thatcher, a maioria dos Ingleses morava 
em casas construídas pelas prefeituras por meio das counCil 
houses. Após sua priVitiz'aÇão, o crédito ficou muitO mais 
caro, os salários encolheram, resultando_ a inadimplência' e 
o conseqüente despejo de famílias inte"íiai:iitás ruas. - · 

Anunciado como arrojado projeto de modernização, a 
política de privatizãção, desregulamentação e_c_orte nos gastos 
públicos só fez agravar~ de~adência da antiga potência ímpe
rial. Só se acentuou o atraso-do desenvolvimento da Inglaterra 
em relação a outras potências capitalistas eU.rO-petãs, sobretudo 
a alemã, O que obrigou "John Major a ·desvalorizar a libra 
em relação ao maréo, manter taxas de juros mais elevadas 
e queimar cada vez mais reservas. 

Vejamos um país mais próximo- de nós: -~ Venezuela. 
Fevereiro de 1989: o Presidente Andrés Pérez anuncia um 
acordo co-m o FMI e baixa um pacote económico que aumenta 
os preços dos combustíveis em 90% e -de tarifas de _transporte 
urbano em 30%, -eXtingue subsfdios--~dtenS da cesta básica, 
libera preços e juros e arrocha salários. Resultado: taxa nega
tiva de crescimento económico- nos últimos tres anos. Os indi
cadores-sociais mostram desenlprego em massa, falta de mora
dia, alto índice de analfabetismo e más condições de vida. 
Classes menOs favorecidas estão em condições cada vez Piores; 
a classe média empobrece; o empresariado, embora não criti
que o programa de ajuste económico, está cOntra oS métodos 
usados; parcela crescente das Forças Armadas já admite que, 
para reformar a Venezuela, é preciso tirar o Presidente, _que 
já foi ameaçado por dois m,ovimento_s militares. 

Analisando os resultados dos programas de ajuste econô
mico entre nós~ o Instituto de Estudos Ibêro-Affied.caD.Os de 
Hamburgo concluiu: 

"A falta de componentes sociaís nos programas de ajuste 
estrutural ameaça a sobrevivência das democracias na Amé
rica Latina". 

Esse instituto germânico alerta-nos sobre a realidade de 
que os -direitos civis dos habitantes de países em desenvol
vimento na América ·Latina estão muito aquém dos desfru
tados pelos povos_ do Prhileíro Mundo. ReduZi-los significa 
mergulhar a massa trabalhadora no desemprego e a maioria 
da população na miséiía. __ 

Como os programas de ajuste acabam por beneficiar as 
classes mais ricas~ faz-se necessáriO qUe a.-S-ã.utOridades recor
ram a açóes compensatórias de Governo, visando principal
mente a proteger os desempregados, os que vivem na penúria, 
os que ganham apenas um salário mínimo, os apOSentados, 
os analfabetos e os doentes. 

Em artigo intitulado "O mito neoliberal", públiCado Pela 
Folha de S. Paulo, em 25-12-91, o professor Henrique Rattner, 
da USP, apresenta a situação de forma enfáftca:-

"Em todos os países do Terceiro Mundo, a política 
de "ajustes" _imposta pelos organismos financeiroS in
ternacionais (privatizações, -cOrte dos gastos públicos 

etc.) tem generalizado, com a recessão e a manutt:nção 
de altas taxas de inflação, a queda dos investimentos 
e da renda per capita, e o aumento da fome, da desnu
trição e da mortalidade infantil (além do aument~ da 
violência niral e urbana e·cta perda da identidade sacio-

- cultural)." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me defino comO um 
saudosista. A política estatizante, Cõm que convivemos nas 
últimás duas décadas, implicou a e:XfStêti.Cía de um capitalismo 
sui generis. Estou sendo condescendente, pois OliVeira-Lirria 
não via no Brasil Senão u'rri pa(s pré-c3pít3.lista ou até· mestn;o 
anticapitalista_. Tenho que ·reconhecer que o '"capitalismO .. 
brasileiro floresceu dependel).te de políti~S :oficiais p~terna:
listas, créditos subsidiados, que acabaram transformahdó o·s 
investimentos em neg6Ci.OS de alto lucro sem a contrapartida 
n_Q risco, _e que representaram enorm-e custo social, dificílimO 
de ser resgatado no médio prazo. O "capitalismo" braSileiro, 
por outro lado, foi especialmente perverso na repartição "da 
riqueza, fazendo, ao longo de décadas, concessão e ajustes 
benéfiCOs aos-riscos, sob a alegação de que era preciso esp"ei"ar 
_o bol9 crescer. para poder reparti-lo mais tarde. · . 

Parece-me que, aciin3 'de 'tUdo, -sr. PieSidente e Srs. Sena
dores, é uma questão de justiça a repartição" mais'eqüânime 
da riqueza naciorial, merecendo todo o meu apoio a vorttáde 
polítiCa, mãriifestada pelo Governo Itamar. de melhorar a 
situação sócio~econômica da população brasileira côrito -um 
todo, reintegrando aí as classes economicamente menos favC)
recidas. 

Muito. obrigado! 

O .SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) ~. Cp;;wé<!q a 
palavra ao nobre Senador FrancisCO Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL -SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - sr: Presidente, Sr\ e Srs. 
Senadores, gostaríamos de nos reportar ao nosso Projeto de 
Lei no 5/92, que- tiamita -pela Casa, no qual estabele.cemos 
normas para o aproveitamento económico dos mangu.ezais 
que tanto têm a nos oferecer. desde que aproveitado_s dentro 
de princípios de obediência_à sua formação e desenvolvimento. 

De acordo com a ordenação legal existente e com o espí
rito de preservação ecológica, situamos o referido -projeto 
em consonância com o art. 225, § 4~, do texto constitucional 
que institui toda a zona costeira do Brasil como patrimônio 
nacional. Referimo-nos ainda à Lei n\' 7.661/88, que institui 
o gcrenciamento costeiro e à Lei n'-' 6.938/SJ,_que estabelece 
a Política Nacional do Meio Ambiente. Dentro dos limites 
da legislação, Sr. Presidente, o nosso intuito é aproveitar a 
riqueza de que dispomos nos aproximados 25.000Km de man
gues, pre_sentes ao longo do litoral"de nosso País. 

Presentes cm todo o nosso litoral limos_o, os manguezais 
se constituem em áreas que entremeiam a terra e o mar, 
visto que são terrenos direta e intermitentemente visitados 
pela salinidade marítima. Suas características primeiras são: 
o solo aiagado, movediço, pouco arejado -e com alta salini
dade, pois as águas do _mar ali se misturam com a água doce 
que foi r-etirada pdaS dunas internas. Sob outro aspecto os 
manguezais representam um ecossistema bastante curioso, 
ainda não plenamente explorados pela ciência. 

O manguezal. Srs. Senadores, é uma das maiores fontes 
de produtividade da natureza. Convém lembrar que as algas, 
riquíssima fonte de proteínas, são as principais habitantes do . 
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mangue 7 criando condições de desenvolvimento nas popula
ções de camarões, tainhas e outros peixes crustáceos, usados 
pelas populações ribeirinhas, geralmente de baixa rendá, em 
sua alimentação. Assim é fácil compreender a importância 
económico-social e a riqueza destes chamados ''berçários do 
mar". Todavia tem havido intensa e equivocada utilização 
de seus recursos colocando-os em ameaça. 

Como diz o Professor Luís Dr:ude de Lacerda, da Univer
sidade Federal Fluminen~e.:. H A maior parte do pescado, captu
rado nas áreas litorâneas tropicais,- goza da proteção do am
bíente aquático, pedológico e vegetal do manguezal, durante 
sua fase jovem e- eni época de postura, dependendO iritinia
mente da integridade deste ecossistema". Ele explica também 
o fato- de que os detritos exportados pelos mangues são a 
principal fonte de alimentação dos crustáceos (ca_marões, si_ris, 
caranguejos e outros) das regiões vizinhas. 

Creio que seja óbvio para nós, com base nessas ·palaVras, 
que anularemos toda esta produção de pescado, na medida 
em que anulemos os mangues, fatos que as curtas e precipi
tadas ViSões económicas de alguns _empresários têm- provo
cado. 

Contra essas atitudes, tomadas_ a partir de_ viSões-ecofiô
micas tão imediatistas, ãihda aaverte a Ora. Yara S:ch~effer 
Nov.elli, do Instituto Oceanográfico da-USF, dizendo qUe ''"o 
cii:J.turãó formado pelos mangues ao longo das costas intertro
picã.is atua comQ _u~ma cQrtirtã- verde, atenuando a energia 
dos ventos e das ressacas. Esta mesma cobert1,1ra vegetal fun
ciona como verdadeiro filtro biológico, retendo partículas, 
metais pesados, além de urna série de outros tipos de apartes 
terrígenos que representem elevado risco para a -qualidade 
dos ambientes aquáticos costeírOS e estuarinos; ónde vive gran
de parte da população brasileira. O ecossistema, com seu. 
intrincado conjunto de raízes aéreas é ainO_a um efiêlen.TC esta
bilizador das linhas de costa, reduzindo sobremaneira os gastos 
com dragagens e construções, ou estrutura necessárfas à_ con
tenção da erosão, garantindo a navegabilidade eril águas est_ua
rinas costeiras." 

Srs. Senadores, tamanha relevância apontada tem sido, 
muitas vezes, desprezada pelas já citadas visões curtas e oblí
quas-de exploradores que visam apenas lucro monetário, irne-:. 
diato. Assim, cabe a nós, legisladores, assumir a visão ampla 
já apresentada, principãlmente em relação à preServação tem
poral, para que se mantenha vivo este rico e curioso ecossis
tema. 

Já D. Pedro II fez dos manguczais objcto de sua proteção 
determinada em decreto - embora na época as riquezas da
quelas áreas não fossem cientificamente explicadas e conhe
cidas. Mas, até meados deste s~culo, pela vã ciência por em
presas e instituições, colocavam-se os mangues somente como 
área onde proliferavam insetos e as co-nseqüentes doenças 
transmitidas por eles. Desta forma, fez-se o _aterrament9 da
queles '"'veios de ouro", como di riamos. Aterrando, cobrindo 
estas áreas onde a vida floresce de_ fonna __ tão intensa,. ~me
teu-se um crime ecológico sem tamanho.:-:-- criine este, termi
nantemente proibido por nossa Carta Magna atual e já preve
nido, por decreto de D. Pedro II. 

Sr. Presidente, são conhecidas de nós as.Rescrv~s Extrati
vistas Seringueiras da Amazônia, que se firma_ram como solu
ção chamada alternativa, mas que constitUem uma solução 
científico-económica realista e concreta, na medida ~m que 
aliam a exploração ao desenvolvimento ecológico. 

Todo o possível para proteger esta área. dos manguezais 
da ganância irresponsável, sob forma legislatiVa, já fizemos. 

Cabe a nós então,-ainda, o imperativo de induzir a exploração 
adequada destas áreas. Já dissemos aqui mesmo, que cumpre 
explorar as riquezas que aquele ecossistema nos oferece, res
peitando, seguindo os seus parâmetros de desenvolvimento. 
Cada ecossistema tem um comportamento, uma_eyolução defi
nidos, e auferiremos grandes lucros científicos, humanos, me
dicinais e mesmo monetários, se s.eguirmos os rumos estabele
cidos por suas leis.-

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a . 
p~la~ra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PPT---,SC. Pronuncia o se
gt!inte, discurso.)_- Sr. Presidente, Sr~5 • e Srs. Senadores, 
os estudantes caras-pintadas, que tiveram tão incisiva partici
pação para o impeachment do ex-Presidente Collor, estão 
de volta às ruas, a fim de protestar contra os vultosos aumentos 
nas mensalidades escolares,_ e pedem o imediato congelamento 
do valor dessas parcelas. Essa bandeira de luta está sendo 
lev,antada pela União Nacional dos Estudantes_(UNE) e_pela 
União Brasileira de Estudantes Secundários (UBE.S) com.O 
forma de resolver. de imediato, o gr~ve problema do aumento 
de mensalidade_s escolares. 

Em relaçãq ao.despropósito desses aumentos, gostaria-_ 
mos _de lembrar, Sr-. Presidente, que estudo elaborado pela 
empresa de consulto ria económica. HLA, com base_ em infor
mações coletadas pela FIPE/USP. mos_tra que o custO com 
a educação é o campeão absoluto _de.aumento de preços nos 
últimos onze anos, conseguindo, inclusive, .superar em mais 
de 200% a inflação do período. Assim, de acordo com a 
referida pesquisa, o- aumento dos preços na e.ducação chega 
a ultrapassar a alta de alimentos, vestuário e tran,sporte .. 
-- -- 1::-de fato angustiante, Sr. Presiden.te, a situação dos pais 
de- ahinos ~a Classe média que acorreram à escola particular, 
na expectativa de propOrcionar um bom ensino a seus filhos. 
O preço das mensalidades desses es_tabelecime-çttos já_ ª"nda 
por volta de três a cinco milhões de çruz~iros no nível çolegial 
e se agrav_a no nível universitário., quando os custos duplicam 
ou triplicam, dependendo, evidentemente, do tipo de cursO 
e do_ tipo de faculdade. Se pensarmos que os gastos não se 
restringem ao pagamento da mensalidade escolar, ma_s se am
pliam com a aquisição de livros. material escolar, transportes 
e roupas, concluiremos que é um verdadeiro artigo de luxo, 
cada vez mais inatíngível,_ manter filhos estudantes na rede 
particular. Tudo isso se torna mais preocupante, quando se 
constata a incapacidade de a escola pública atender à demanda 
de vagas produzida por essa mesma classe média. . 

Há alguns meses atrás, no início do ano letivo, a imprensa 
teve opC?rtunidade de focalizar a lamentável corrida de pais 
e responsáveis às escolas públicas, submetendo-se mesmo a 
dormir no interior da escola, a fim de tentar garantir vagas 
pãra seus filhos nos estabelecimentos oficiais. A_cresc~ ainda, 
Srs. Senadoras, Srs. Senadores, que para além dessa dificul
d_ade quantitativa, de dispor de vagas para abrigar o alunado, 
a mãiOria das escolas da r~de pública está também desacre
ditada qualitativamente, pois oferece um ensino sabidamente 
ineficiente, medíocre, incapaz de motivar pais e filhos. 
' Já põr mais de uma vez, Sr. Presidente, usei desta tribuna 

para apontar as razões estruturais .que comprometem e cor
rõ·em ·o- -processo de educação em nosso País em todos os 
níveis, as quais·relembro, en passant: a falta de verbas, a 
má remuneração do professorado, sua falta de qualificação, 
o cõnvencionalismo dos programas e currículos, a falta de 
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escolas, etc., Todos esses fatores estão presentes na rede oficial 
e explicam o descrédito- que ·a atinge. Em face desse duplo 
vazio que-atingiu a rede oficial, era inexorável que QS_pais 
de classe média, ainda que com grandes sacrifícios, pensando 
no futuro de seus filhos, busca,s~m encaminP,~los para a rede 
particular. Tudo isso indi~ um. erro de perspectiva, a subver~ 
são de valores, o engano das estratégias adotadas: enfraque
ce,mos a escola pública, não a recupera·m.os_ .e.-·propusemos 
o Iaissez-(aire na escola p~rticular. Deixamos,-assim, Sr. Presi
de_nte, qu~ _a_ educaç~q _sç· ,to111e meramen~e 1JID objeto de 
consumo, esquecendo-nçs çle que ela é dever do -~stadq. . 

. Essa situação tornou-se. intolerável' para a denominada 
classe média, pois seus- salárioS, sejárii d~-fontes prlblicas .ou 
privadas, estão sempre defasados e são incapazes de acompa
nhar os preços de consumo na situação inflaCionária em, que · 
nos encontramos. A dupla fal~ncia da escola p.ública, acompa
nhada da ganância incontida da escola partiçular, acarreta 
o efeito -inais perversO nas bases do processo educativo:_ reduz . 
cada vez mais o número de pessoas que usufruem dele. 

Não p_odemos olvidar que a educação, além de prover 
a informação e o saber, deve funcionar tamb~J;l\ como alavanca 
capaz de gerar, democratic;amente, maior~s ·.oportunidades; 
maior mobilidade social. Não podemos continuar sendo :;ttaca .. · 
dos, simultaneamente, por estas duas forças perversas: o_suç:a"' 
teamento da escola pública e o aumento incontida dos preços 
da escola particular. Quanto a este último aspecto, é preciso 
que o GOverno tomC ·providências Táp1dãs ~ enérgiCas. É pre
ciso que o Governo coíba essa cupidez dos demos de escolas. 
Quanto ao primeiro aspecto, de revalorização da escola públi
ca, çq>roblema não pode ser resolvido a curto prazo. 

A situação da ed~caç~o brasileira ainda se constitui no 
verdadeiro nó górdio que precisa ser-deSatado, para que o 
País viva o conceito de cidadania e caminhe em busca de 
seu desenvolvimento tecnológico e e-conômico. Os problemas 
críticos que afligem nosso sistema educacional perpassam to
dos_ os níveis, indo desde a pré-escola até o ensino superior. 
É preciso que nos dedi_quemos à valorização_ da educação 
como meta definitiva e progressiva. Não podemos mais p-ro
crastinar a solução de nossos problemas educacionais, pois, 
sem a educação, é impossível pensar em um futuro melhor 
e muito menos enfrentar os desafios cada vez mais difíceis 
de um mundo competitivo em constante trallsfonnaÇão. 

Etã o que eu tinha· a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portel!~) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos De'Carlí. - · 

O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB __: AM. Pronuncia 
o seguinte discurso:)_:_ Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores! 
hoje, gostaria de transmitíi·- a: rileus Pares a profunda impressão
que me causou o Plano Estratégico de Desç::ilvolvimentQ do 
Estado do Tocantins, ·que recentemente recebi do Governo 
daquele Estado. 

Este plano é o resultado de um profícuo trabalho que 
teve como lema: ·•o Coração do Brasil clama por um Projeto 
de Desenvolvimento Nacional", do Fórum Nacional, reali
zado nos dias 11 e 12 de março próximo passado. 

Quero, aqui da fribuna desta honrosa Casa Legislativa, 
parabenizar o nobre Governador daquele Estado, pois reco
nheço-o, no empenho realizado, um grande homem desta 
Nação. 

Relembrei, com este PiaDo Estratégico de Desenvolvi
mento do Estado do TocantinS~ -os grandes problemas e desa
fios do Amazonas, Estado que ~uito me orgulho de repre-

sentar, por estar há anos envolvido_c~:m~ idênticos problemas 
aos do Og.vemador Moisés Nogt.leira_Avçlin:o. . . . 

. Tan;tQém, sinto-J;De regozijado por notar .o_ crescente nú
merp de bQmens e !n.sÜN_içé),es n_a b~s~ d9 necessário desen-. 
volvimento das regiões_ ca~~ntes ,e __ <!ist~p.te_s, ÇQ-m~ é o_~so 
dos EstadOs do Amazonas e Tocantins, que, to4ayia,~ são imen-
sas _em. recursos naturais e humanos. , . 

O Plano Estratégico apresentado pelo Governador da
quele Estado apresenta 3 tópicos básicos_: 

. 1) Privilegiada_ situação g~ográfica_par~ engajar-se no ce
nário de crescimento eco:nômiçq pra,sjleiro; . 

2} Absorção de mão-de-obra de 0\ltros Estados ÇOI)l a)i.a 
com~e;ntx:açáo demográfica; -

3) E, é Claro, as riquezas naturais do Estado. 1 , 

Com .essas premissas, meus, nobres Pares,, é indiscutível 
a necessidade de que o_ Governo Federal e aqueles Estados 
que atualmente tenham regiões super. populacionadas e com 
pouco mercado de trabalho, dêem todo o empenho para viabi
lizar este projeto. 

O Estado do Amazçmas, embora ric;:oem recursos naturais 
e humanos, apresenta UJ,11_ al~q np.~erç _d_e desemprega~o~_e 
nosso -desejo e empenho é, que _e.sses 1amazonenses P.C!Ssam 
desfrutar de um emprego, uma casa, e boas co_n.díçõe~ SQGiai~ 
no ma,is breve espaço de tempo.-

. , ,Tal situ~ç-ãO, nobrt!$ Semidores, apresenta-se corllo uma 
oportUnidade ímpar Para o' BrasiL -

Vejo, nessa iniciativa do Estado do Tocantins, um pouco 
de_ s_q_Iução para a pobreza que assola o Norte e Norde;;te 
brasileiros. O Estado do Tocantins detém uma posição estrat~:
gica e mais próxima do AQI~z~nas e_ lá estando desenvolVidp 
não mais necessitar-S(f-á q,..e ps a1nazonenses tenh~m _que fugir 
p3r3 O Súl e Sudeste· a procura de melhores condições. __ : 

Assini,-rrieus n·obfes Pares, faz-se n~Cess~rio qúê ÍtÇ ESta:. 
- dÔ do TOcâ.ntins ós; SiStêrilaS de trahspórtes, educação, saúde, 
eneTgia e' de t~l~cqm~t:licações ·seja~ esttid<idas e reestrutu
râdas, criando-se rodovias, hidrovi3s-, ferrovias. escola-s! hospi
t3íS, geração de energia e desenvolvimento de sua. pr_ópria 
telefonia. 

Ilustres Senadores, proclamo aqui desta tribuna o meu 
desejo pela prosperidade deste Estado, que a tão pouco.tempo 
foi_ desmembrado do Estado de Goiás,. e que no momento 
é c.omo. um filho abandonado, de tantos outros na realidade 
nacionaL 

Quero daqui desejar também que e_sta prosperidade che
gue ao Amazonas, comQ o porquê tenho sempre lutado nesta 
Casa. 

Era o que eu _tinha a dizei-, Si:. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Conoedo a 
palavra ao nobre Senador Joâo França. 

o SR: JoÃO FRANÇA (PDS;_____ RR. Pronuncia o seguin
te discurso;)- Sr. Presidente, s~s. e Srs. Senadores, não 
faz muito tempo. a cidade que não possuísse arranha-céus 
era vista c-omo sem impúrtânda, sem grandeza para orgulhar 
seus habitantes e impressionar os turistas. Grandes edifícios, 
monstruosas fábricas, vastos e sortidos supermercados eram, 
portanto, sinónimo de posição invejável para as ciqades que 
os possuíssem. , 

Hoje, embora essas estruturas ainda existam e desempe
nhem um papel significativo no contexto da economia de um 
país, parece, no entanto, que sua existência e !Dultiplicação 
não mã.is provocam generalizadas manifestações de apreço 
e entusiasmo. Pelo contrário, são vistas com certa descon-
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fiança, particularmente se consideradas do ponto de vista da 
convivência e do relâdomimento humano e da ecologia.· 

Estariam· as sOciedades, de modo espedal as do Terce'iro 
Mundo, mais amadurecidas, no-s-ehtido de mais se·nsrvei's·e · 
abertas à ·qualidade da Vida, do ·que propensas à g~andeza' 
material e irripessoal? 

Em 1973, o Professor SChumacher tomou-$e famoso ·a<_:> 
escrever "O Negócio é Ser Pequeno- um estudo de economia 
que leva em conta as pessoas". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço essas considerÇ~.ções 
para lembrar um setor da economia qUe, a meti ver, -no pro-· 

. cesso de retomada do desenvolvimento, deverá ocupar um 
lugar de fundamental importância. Trata..;se- das pequenas e · 
médias empresas.- 4 

• • 

Essas empresas vivem· um ·momento' ineófuU.hl de cresci
mento e de conquista de lugar no mundo de hoje. É um 
acontecimento que está admirando os observadores da eoono"" _ · 
mia e que tende a mudar _a visão anterior ·quando apenas 
as empresas maiores eram consideradas. 

Tais mudanças observam-se também em nosso País e·com 
resultados muito positivoS ·em termo·s do· éStábelecimento de 
ma'is- competitividade, qualidade, mudança tecnológica e cria-' 
ção de empregos. . · 

As médias e pequenas empresas hoje representam; 'de 
acordo com o presidente do Servi~O Brasileiro de Apoib às 
Micro e Pequenas Empresas- SEBRAE --;-sr. José Au-
gusto Assumpção Brito, 98% do univerSo empresarial doBra
sil, são responsáveis por cerca de 60% da mão-de-obra ocupa.;. 
da, por 42%- dos salários pagos e contribu~m cOtn 20% dó 
valor da produção de bens e serviços.· · · · 

Não ~podemos eSqUece! qúe .o Brasil, a- despeito· dé Súà 
divex:sídade e potencialidade, necessita Criãr~ ·anU.ãlmirité, 
mais .de dois milhões- de empregos; pelo simples fatO_ de· que 
esse é.o_ contingente de-pessoas que, a cada ano, l;Iabilil;a_da~ 
pela idade, precisam de emprego. E, como se sabe, são jOVens· 
que, nos últimos dez anos, vêm sendo excluídos do m~r_cado. 
de trabalho, porque não há emprego. 

Nosso País tem um- potencial extraordinário de mercado 
interno, representado por 150 milhões de habitantes com eu.or-0 

me demanda reprimida no que diz respeito ao -consumo de 
bens e serviços; o atendimento dessa demanda provocará uma 
explosão no campo do emprego com o surgimento de milhares 
de novas ocupações. Apenas como exemplo, nos últimos dois 
anos, no Rio de Janeiro, 736.200 pesSOas compareceram às 
diferentes ativídades do SEBRAE e foram beneficiadas nada 
menos do que 195.302 empresas e pessoas físicás. 

. Em alguns países avançados do Primeiro Mundo, espe
cralm~nte na ltá~1~ e no Japão, as pequenas e médias empresas 
contnbuem deCisivamente para a competitividade industrial 
graças, não à produção em grande escala, mas à especializaçã~ 
e à flexibilidade de suas linhas de produção e da força de 
trabalho. 

Esse desempenho alicerça-se em algum~s -bases impor
tantes de sustentação. Em primeiro lugar; inserem-se em um 
s~tema de organização industrial que faz das pequenas e mé
dias empresas peças fundamentais da economia nacional. 

No Japão, uma rede de milhares de pequenas e médias 
empresas suprem as grandes empresas montadoras e exporta
doras, semelhantemente ao que existe na indústria automo
bilísti7a. brasileira. Sá o as pequenas empresas, segundo os 
especiahstas, que conferem flexibilidade e dinamismo às gran
des montadoras japonesas. 

·Na Itália, encOntra-se outra sistemática; As pequenas e 
méd~as empresas nãb estão atreladas a grandes conjuntos. 
As próprias emprésas comercializain se"us produtos, inclusive 
~o mercado inteina~onal, competindo com as grandes. Carac-· 
teri!Zam-se pela especializaç3.o ·e· pela atuação-ocupação de de
terminã.dos setores, ·como, pot eXemplo, a indústria têxtil de 
luxo: · '. - · 

Em segundo lugar, tanto na Ítália quanto no- Japão~ -a~ · 
governo apóia centros de pesquisa tecnológica, maritidos por 
associações_ de ·classe, aos __ quai!!i ·as pequenas empresas têm 
acesso para dese-n'vOiver novas técnicas de produção. 

·Por último, é dada grande ênfase à especialização e- ao 
dTnámfsrilo para ésti.ido e adaptação às mudanças do mercado, 
o que· contribui significativamente para a ·qualificaÇão da mão
de-obra. 

!)r. Presidê·nt~ ··e Srs. Senadores~ nesta época de crise 
e de escassez de tecursos;- ãs p:equenas e nlédias empresas 
estãO ·sendo criadas como alternatiVa económic;~. e a ·expe
riência é vitoriosa: Representam uma oportunidade para- o---
desenvolvimento,- para trabalhar com produtividade e quali~ 
dade•, para conquistar mercados e buscat suCessos. Cábe ao 
Governo~ não acenátCOiil assisten.Cialisrnos, mas, sim, pTopor
ciortar~lhes mais' ü1formação, orientilção, facilitar-lhes acesso 
a tecnologias e â ·mercados e oferecer-lhes centros de treina
mento" da força de trabalho que não privilegiem as grandes 
empresas. 

·.'No que se refere a· subsídios e incentiVos fiscais, favorecer-
a cap-acidade para- melhorar o desempenho, a criatividade, 
a qualidade e a flexibilidade, inclusive, com simplificação dos 
proce:_dimentos burocráticos_ relativamente à utiliZação' dos re
cursos dos fundos regionais pievistos pela ConstituiÇão-, para 
o· desenvolvimento produtivo das regiões. 

· Sr. Presidente, Srs. Senadores~ acredito que a questão 
não é ser pequeno; não é ter de maneira concentrada e impro
dutiva; o desafio, é ser e ter, o desafio é ·realizar grandes 
negócios, ocupando a variada gam-a de oportunidades que 
um país como o Brasil oferece, ocupá-las com criatividade, 
tecnologia, trabalho e qualidade, com projeto e visão de fu
turo. 

E~a o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRES~ENTE (Lucídio Portella)- A !'residência 
comunica ao Plen_á.rjo que não foram designadas matérias para 
a Ordem do Dia da sessão de amanhã. -

Ú SR. PRESII>ENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta~se a sessdo às·JB horas e 25 miiwtós.) 

ATO DOS PRESIDENTES 
DO SENADO FEDERAL 

E DA -CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Os Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Depu
tadOs, Senador Humberto Lucena e o Deputado Inocêncio 
Oliveira, no uso _de suas atribuições, resolvem constituir Cà
missão Mista composta de 10 Se_nadQre_s e 11 Deputados, obe
decida a proporcionalidade partidária, para, no prazo de 10 
(dez) dias, oferecer proposta de reformulação da Comissão 
Mista Permanente a que alude o § I• do art. 166 da Consti
tuição Federal. 

Brasília, 15 de abril de 1993.- Senador Humberto Luce
na, Presidente do Senado Federal- Deputado Inocêncio Oli

- veira, Presidente da Câmara dos Deputados. 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 1~ Reunião Ordinári3 ConjUnta dos c·onsf
lhos Deliberativo e Consultivo, realizada em 15 de de-
zembro de 1992. · 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de hum 
mil novecentos e noventa e dois, às onze horas e trinta minu
tos, reuniu-se ordinariamente os Conselhos Deliberativo e 
Consultivo do Instituto _de_ Previdência dos Congressistas -
IPC, em sua sede, situada no Anexo I da Câmara dos Depu
tados, 25"' andar, sob a presidência do Senhor Deputado_Do
rningos Juvenil, com a presença dos Senhores Conselheiros 
Senador Josaphat Marinho, Deputados Manoel Castro, Solon 
Borges dos Reis, Aloísio Vasconcelos e Aécio de Borba, DOu
tores Pedro Alves de Freitas, Henrique Lima Santos e Djacyr 
Cavalcanti de Arruda pelo Conselho Deliberativo e os Sena
dores Ruy Bacelar, Chagas Rodrigues e Doutor José Passos 
Põrto pelo ConselhO- Consultivo. Presente tainbém o Senador 
Wilson Martins, Vice~Presidente deste Instituto. Havendo nú
mero legal, o Presidcnt.e iniciou os traQa)hos dizendo que 
esta reunião conjunta havia sido convocada e estava sendo 
realizada por força dó disposto no art. 13 da Lei no 7.087/82. 
Feitas estaS considerações, o Pre_sidente determinou ao Senhor 
Secretário a leitura da Ata da reunião ordinária antefior, reali~ 
zada em dezenove de novembro de hum mil novecentos e 
noventa e dois. Após a leitura, a Ata foi discutida e votada, 
tendo sido aprovada sem restrições. Em seguida, o Presidente 
apresentou e distribuiu com todos os. membros presentes, có
pias da documentação contendo a Programação Administrati
vo~ Financeira do IPC para o ano de 1993_,_ determinando ao 
Secretário fazer a leitura daquele documento. A cada pará
grafo lido, o Presidente ia comentando e fornecendo explica
ções sobre o que lhe era perguntado. Após a leitura, o Presi
dente colocou a matéria em discussão e votação, tendo esta 
matéria sido aprovada por unanimidade. Ems.eguida, o Presi
dente colocou em discuss_ão e votação os balancetes contábeis 
referentes aos meses de_maio_, junho, sete.Inbro e outubro 
de 1992, relatados pelo Senhor Deputado Pedro Corrêa, pela 
aprovação. Após a discussão, o Conselho acom-panhou o voto 
do relator, tendo esta matéria sido aprovada. _Continuando, 
o Presidente apresentou e distribuiu cópias de demonstrativos 
contendo a atual situação econõmico-fi.Oanceira dO Instituto. 
Em função desse demonStrativo, 0 PrCsideÕ.té expós a necessi~ 
dade de aplicação dos ati vos do IPC em bens de raiz; -uma 
vez que encontra-se demasiadamente alta a concentração em 
ativos financeiros e por isso _é desejável o aumento do patri
mónio do IPC. O financiamento de imóveíS.habitacionais para 
os segurados do IPC cumpre, "de forma indireta e satisfatória, 
a diversificação necessária, iiidependénte do aspecto social 
que esta iniciativa repreSenta, comeritou b Presidente. Em 
função do exposto, o Presidente propôs ao -Conselho DeJibe~ 
rativo que o IPC financie total ou parcialmente aos seus segu
rados, aquisição da casa própria. Propôs que esses financia
mentos fossem feitos segundo os mesmos critérios e garantias 
que regem os financiamentos de veículos e empréstimos sim
ples, já autorizados_ por es:re-conselho. Submetidas a votos, 
estas propostas, constam do Programa Administrativo-Finan
ceiro para 1993, foram aprovadas por unaTiimklade. Em segui
da, o Presidente distribuiu cópias do Relatório do advogado 
Doutor Leopoldo Cesar Fontenele, cOntendo todas as infor
mações e os estágfos em que_ se encontram-as diversas ações 
iudiciais que corrrem nos fóruns de Brasi1ia, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Minas Gerais, contra o ex-Deputado Gustavo 
de Faria, em relação à·gestão dele n~ste InstitUto como Pn.:::si· 
dente_ no biêriio 1987/1989. Em SegUida, permiti'9do aos con
gressistas da atuallegislatura, que interromperem seus manda
tos, continuarem contribuindo para o IPC, até o firial desta 
legislatura, desde que não se habilíteril' ao reCebimento _da 
pensão a que tiverem direito; Na discusSão- dessa matéria, 
o Conselho, por sua maioria, antes da votação, decidiu que 
fosse ouvida a Co_nsultOria Jurídica do IPC, sobre o aspecto 
jurídico da questão. Quanto ao segundo Projeto de Resolução, 
que disciplina o benefício de qUe trata "o artigo 70 e Seus 
parágrafos do Regulam~nto Básico do IPC, o ConselhO: ânÍe$ 
dã: votação, por sua maioria, prÕ{>ós ao Presidente distribUir 
esse Projeto de Resolução para um membro do Conselho 
relatar, cuja proposta foi deferida. Em seguida, foram aprecia
dos e aprovados os seguintes proc-essos: a) de auxílio-funeral 
- Shirley Do meles Barem (1725/92) _e Andf_éia Maria Coelho 
aa Paz de M, Netto (1736/92); b) deaverbaç~o de mandato 
- Solon Borges dos Reis (1987/92), Said Felício Ferreira 
(1739/92), Osório Leão Santa Crui (1716/92) e úlialdo porto 
Dan tas (1836/92); c) de inscrição de segurado facultativo -
Antonio Marius Miranda de Oliveira (1582/92), Alceu de Cas
tro Romeu (1621/92)e Flora Mecuprê Coelho da Mota Cabral
(1665/92); d) de cancelamento de inscrição - Rubens Gon
çalves da Silva (1563/92), Z:andir l3enio de Souza (1550/92), 
Antonio Nilson dos Santos (1629/92), José Paulino Magno 
(1625/92), Dirceu da Silva (1623/92), Márcio Lopes Pereira 
(1571/92), Lusmaria Veloso Peixoto dos Santos (1677/92), Ma
noel Teixeira Estrela (1683/92), Irinéia Português da Cunha 
(1663/92) e Ana Rita Martins (1656/920; e) de requerimento 
de pensão - Andreia Maria Coelho da· Paz de M. Netto 
(1737/92), Mariana de Campos (1750/92), Sérgio Manoel da 
Cruz (1835/92), Eliberto Augusto dos Santos (1370/92), Maria 
Iracema Saboia Fonseca (1702/92), Luiz Torquató de Figuei
redo (1707192), Joaquim Rodrigues da Silva (1709/92), Maria 
do Socorro Gomes dos Santos (1719/92), Petronilio Rodrigues 
da Silva (1721192), Shirley Dorneles -Barem (1724/92), Caro
lina Coelho de Souza (1734/92f e b-amares Fonseei Carneiro 
(1775/92); f) de auxmo-doença- 01inel Cardoso Lemes 
(1681/92), Bianor Antunes de Siqueira (1691/92), Lycurgo 
Leite Filho (1694/92), Alberto Luiz Brassanini (1685/92.), Al
berto Luiz Brassanini (1710/92), GerardoMajella Mel! o Moo
João da Silva Neto (1676392), Maria Abreu de Azeredo 
(1697/92), Celso Luiz Ramos de Medeiros (1731192), Gilberto 
Fernandes Alves (1686/92). José Coutinho de Araujo 
(1711/92), Marciano José da Silva (1699/92), Adrião Soares 
Barbosa (1680/92), Osvaldo de Souza.Coelho (1692/92), Hugo 
Matias Biehl (1674/92), Aarão Steinbrueh (1667/92), Antonio 
Elival Rodrigues deLima (1730/92), Desdedith Meichiades 
Cosia Filho 1706/92), ·Gilda Mosooso Rubino (1747/92), João 
Rodolfo Ribeiro Gonçalves (1705/92), Joares Antonio Cao
villa (1698/92), José Geraldo Lopes da Costa (1764/92), José. 
Parente Fronte (1671/92), Josias Ferreira Leite (1749/92), Lá
zaro Isaías Pereira (1752/92), Leci Gabriel da Rocha (1600/92), 
R:omel Anísio Jorge (1723/~2)_L~qll:~~ CriStina Mendonça de 
Deus (1718/92), Nelson Morro (1659/92), Aftisio Vieira Lima 
(1760/92), Alberto Sales Figueira (1717/92), Ade lia Leite Coe
lho (1792/92), Basilio da Costa (1726/92), Clemente de Sousa 
Fortes(1769/92), Cristina Lourenço de Vasconcelos (1712/92), 
Domingos Cáldeira dos Santos (1793/92), Francisco dos:sanios 
Passos (1806/92), Francisco Severiano da Cruz (1728/92), Jor
ge Ferraz (1743/92), José Paulo Ribeiro Gualano (1798/92), 
Maria Eleniee Felipe (1735/92), Maria Tereza Valente Cae-
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tano (1708/92), Pe-dro Neto_ Rodiigues (1729/22), Roberto 
Bassit Lameiro. da Costa (1755/92), Salmir Lustosa Arrais 
(1767/92), Saulo Coelho (1720/92 el757/92), Vence<: Rodri
gues Alves (1722/92), Antonio Carlos Cuba dos Santos 
(1766/92), Raimundo Lira (1252/92), Yamil e Sousa Dutra 
(1741/92), Geraldo Gurgel de Mesquita (1715/92), Mariana 
de Campos (1751192), Sebastião dos Reis (1776/92), Judith 
Muni<: Barreto (1744192), Wilmar Dallanhol (1738/92), Jacy 
da Nova Amarante (1727192), Ovídío José dos Santos 
(1812/92), Luiz Carlos Rodrigues Teixeira '(1779192), Horácio 
Monteiro (1789/92), Ney Felipe da Silva (1807/92Y. Natal Pe
reira dos Santos (1799/92), Antônio Ribeiro (1753192); Maria 

José Alves (1770/92), Dinalva Silva de Azevedo (1740/92), 
Rosina Andrade Neirelli Cardoso (1754/92), José Arnon Fer~ 
reira (1732192), Filemon Pereira dos Santos (1759/92), Elza 

·José Muniz de.Melo (1795/92), Maria Eliza de G.N. Stracqua
danio (1785/92), Célis Maria Brasilino (1784/92), Airton Dan
tas de Sousa (1763192), Franklin Albuquerque Paes (1772/92), 
Sueli Bispo Monteiro (1788/92), Arnaldo Moraes Filho 
(1464/92), Hugo Matias Biehl (1803192) e Delcino Tavares 
da Silva (1733/92). Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a Reunião às treze hor<;~.s e trinta rriinutos. E, para 
constar, eu Raymundo Urbano, Secretário, lavrei a preSCnte 
ara que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Prêsidente. 

P A R E C E R 

ASSUNTO: Balancete Patrimonial Comparado e Demons 

trativo das Receitas e Despesas do IPC. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdên

cia dos Congressistas -- IEC, de acordo com o que estabelece o 

Art. 12, Inciso III, da Lei nQ 7.087, de 29 de dezembro de 

1982, examinou o Balancete Patrimonial Comparado e o Demonstra 

tivo das Receitas e Despesas referente ao período de 01.01 a 

30.11.92, juntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despe

sas do mês de novembro de 1992, considerando que essas Eeças 

traduzem a situaçãopatrimonial financeira do Instituto em 

30/11/92, com Notas Explicativas, 

R E S O L V E 

Aprovar o Balancete e os Demonstrativos das Recei 

tas e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas -

IPC, referentes ao mês de novembro de 1992, apresentados na 

forma a seguir descrita: 
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BALANCETE PATRIMONIAL COMPAR.l\PO DOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO DE 1\192 , 

-- - __ Val r o es em Cr$ ilhões m 

A T I v o NoV/9_? _ Out/92 p A s s I v o Nov /92 Out/92 -
DISPO!i1vEL DIEDLU'O 277.272,33 229 .. 471,37 EXIGIVEL OPERACIONAL 793,86 1.395,28 

IHVESnHENTOS 4.360,43 3.504,99 EXIGlVEL A:r!JARIAL 319.883,54 258.660,72 

CR!Drros DIVERSOS 48 .. .541,00 36.554,20 liXO EXIcfVEL 17.841,25 15.567,72 

REAI.IZ!VEL A LONGO PRAZO 8.219,62 5.967,89 RESlJLL\IlO FU1'URO 3,30 3,30 

l'KRIWiEII'l:E 128,57 128,57 VALORES CUSl'ODIADOS 0,01 o,o1 

VALORES CUSTODIADOS o,o1 o,o1 

TOTAL DO ATIVO ••• 338 .. 521,96 275.627,03 TOTAL DO PASSIVO •• 338.521,96 275.627,03 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ACUMULADA AT2- NOVEMBR0/92 

Valores em Cruzeiros -
R E c E I T A D E s p E s A I 

- --

RECEITA DE CON:I:RIBUIÇÕES 20.208.362.569,89 DESPESAS DE CUSTEIO - 2 .. 433~533.689,82 

RECEITA P,\XRD!OIIIAL 269.693 .. 003.182,32 DESPESAS IRANSF.CORRENIES 67.989.020.988,58 

REC.IRANSF .CORREII'IES 86.924.354.209,98 DESPESAS DE INVESTitfEN'IDS 14.401.334,98 

RECEI:tA.S DIVERSAS 35.005.071,15 CONST.RESERVAS/PROVISÕES 306.423.769.019,96 

I 
TOTAL DA RECEITA 376.8?0.725.~3~,34 TOTAL DA DESPESA 376.86~--725 .. 033 .-~ 

-

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA EM NOVEMBR0/92 

Va1ores em Cruzeiros 

R E c E I T A D E s p E s A 

' RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.476.929.217,03 DESPESAS DE CUSTEIO 444.119 .. 259,31 

RECEITA PADUMOIIIAL 57 .. 030 .. 535.360,81 DESPESAS 'IRANSF .COR.RRHTES 10.186 .. 587.771,91 

REC.IRANSF .CORRENIES 13.621.641.544,38 DESPESAS DE INVESTIMEN"IOS 2..,049.135,50 ' 
CONST.RESERVAS/PROVISÕES 63.496 .. 349.955,50 

i 
TOTAL DA RECEITA 74.129.106.122,22 TOTAL DA DESPESA 74.129 .. 106 .. 122,22 J 
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A T I V O 

O Balancete Patrimonial do IPC, encerrado em novem 

bro de .1992, apresentou_um fechamento do _Ativo e Pass~vo, no 

valor de Cr$ 3.38.521.962.945,33, demonstrando uma variação do 

Património de 22,82%, em comparação com o mês de outubro_ p.p .• 

As aplicações efetuadas com os Ativos Financeiros: 

RDB; CDB; FUNDO OURO; FUNDO AZUL e CADERNETAS DE POUPANÇA, re -

sultaram numa variação de 20,83% - Grupo DISPONIVEL IMEDIATO 

comparando-se com o mês de outubro/92, em contrapartida com a 

Receita Patrimonial, cuja variação fo-i de 8, 71%. 

No Grupo INVESTIMENTOS, a variação foi de 24,40% , 

gerando uma contrapartida com a Receita de Rendimentos -

RECEITAS PATRIMONIAIS, de 20,18% a mais em relação ao mês 

outubro/92. 

Grupo 

de 

No Grupo CRtDITOS DIVERSOS, a variação percentual 

em relação ao mês anterior foi de 32,79%, em contrapartida com as 

Receitas de Transferências Correntes, cujo valor diz respeito 

aos direitos a receber a título de RESERVAS DA PREVID~NCIA CON

GRESSUAL e EQUIPARAÇÃO DE PENSCES, já detalhados nas Notas Ex -

plicativas anexas ao Balancete. 

No Grupo REALIZAVEL A LONGO PRAZO, os recursos a -

plicados com o financiamento de veículos alteraram-se para mais 

37,33%, em relação ao mês de outubro/92. 

Em contrapartida, os rendimentos procedentes dessas 

aplicações - Rendimentos Sobre Financiamento de Veículos - Grupo 

RECEITA PATRIMONIAL-, variaram 74,78%, relativamente ao mês de 

outubro/92. 

No Grupo ATIVO PERMANENTE, que demonstra os Bens 

Móveis e Imóveis, não ocorreram variações em relação ao mês de 

outubro/92, fechando o mês de novernbro/92, com o valor total de 

Cr$ 128.567.891,04. 
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P A S S I V O 

No Passivo pode-se observar um declínio das exigi

bilidades operacionais do IPC, relativamente ao~m:ês de outubro 

de 1992, em virtude de estar rigorosamente em dia com suas obri 

gações tributárias e, ainda, da ausência de endividamentos. 

t no Passivo que estâ ~demonstrado a variação, ~em 

relação ao rnes de outubro/92, das Reservas Matemáticas - BENEFÍ 

CIOS A CONCEDER - Grupo EXIGÍVEL ATUARIAL, na ordem de 23,67% , 

assim corno o Grupo NÃO EXIGÍVEL - RESERVA DA PREVIDtNCIA CON 

GRESSUAL, na ordem de 14,60%, destinadas à concessão de benefí

cios futUros aos as~sóciados. 

DE RESULTADO ....... - _.,...... -, -- - -,.-- --:--

As RECEITAS DE CONTRIBUIÇ0ES conjuntamente com as 

DE TRANSFERtNCIAS CORRENTES, cujos valores no mês de novembro~ 

de 1992 atingiram os montantes de Cr$ 3.476.929.217,03 e 

Cr$ 13.621.641.544,38, respectivamente, destinam-se ao pagarnen-

to das Folhas de Pagamento 

DESPESAS DE TRANSFERtNCIAS 

10.186.587.771,91. 

de Pensionistas, inseridas no Grupo 

CORRENTES, no valor de Cr$ 

As RECEITAS PATRIMONIAIS no valor de Cr$ 

57.030.535.360,81, são~ aquelas oriundas das aplicações ernAtivos 

Financeiros, que correspondem à atualização monetária mais ga -

nhos reais, destinados a dar cobertura aos gastos efetuados 

título de DESPESAS DE CUSTEIO e DE INVESTIMENTOS, nos valores 

de Cr$ 444.119.259,31 e Cr$ 2.049.135,50, respectivamente. 

As contas de resultado demonstram urna igualdade 

resultante da constituição de reservas no mês de novernbro/92 

no valor de Cr$ 63.496.349.955,50. 

:e O PARECER ! 

Brasília,DF, 22 

a 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Seção de Anãlise e Orçamento 

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS AO BALANCETE PATRIMONIAL DE NOVEMBR0/92 

1. O IPC tem a receber da Câmara dos Deputados os recursos con

signados a titulo de EQUIPARAÇÃO DE PENSOES e RE.SERYA DA P~ 

VID~NCIA CONGRESSUAL nos valores de Cr$ 28.245.144.759,57 e 

Cr$ 10.686.112.755,15; e do Senado Federal nos valores de 

Cr$ 4. 881.126.348,67 e Cr$ 1. 039.375.402,98, re-spBcti vamente, 

perf:úendo um Total Geral de Cr$ 44.851.759.266,37 (quarenta 
-

e quatro bilhões, oitocentos e cinqaenta e um milhÕes, sete-

centos e cinqaenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis 

cruzeiros e trinta e sete centavos), sem atualização monetá

ria, apropriados como receita, na forma a seguir descrita; 

- CÃliARA DOS DEPUTADOS 

- Equiparação de Pensões 

• Exerc!cio ele _!9~0 • Cr$ 258.338.261,16 
• Exercício áe 1991 • Cr$ 882.295.994,-04 
• Exerc{cio de 1992 • Cr$ 27.104.510.504,37 28.245.144.759,57 

- Reserva da Pr~~idencia Co~essual 

• Exerdcio de 1992 ................. Cr$ 10.686.112.755,15 · 38.931.257.514,72 

- SENADO FEDERAL 

- Equiparação de Pensões 

Junho a Novembro/92 ••••••••••••••• Cr$ 

- Reserva da Previdéncia -Congressual 

Agosto a Novembro/92 ·········~···~Cr$ 

4.881.126.348,67 

1.039.375.402,98 s.91drsh. 75Í,65 

1'0TAI. GERAL: CÃliARA DOS DEPUTADOS + SENADO FEDERAL ...... cr$ 44.851.759.266,37 

Ressalte-se, ainda, que o IPC tem a receber da 

Câmara dos Deputados a título de RESERVA DA PREVID~NCIA CONGRES 

SUAL os valores de Cr$ 108.877.231,76, relativo ao exercício de 
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1990 e Cr$ 449.263.522,02, relativo ao exercício de 1991, 

perfazendo o montante de Cr$ 558.140.753,78, sem atualização 

monetária, não apropriados na equação patrimonial. 

Portanto, o total geral a receber da Câmara dos 

Deputados é de Cr$ 39.489.398.268,50, elevando o montante 

global a receber (Câmara dos Deputados + Senado Federal) para 

Cr$ 45.409.900.020,15. 

2. A aplicação em "DEBENTUREs•, equivalentes a títulos nao con-

versíveis da "A RURAL COLONIZAçAO S/A•, pertencentes ao 

Grupo REALIZAVEL A LONGO PRAZO, representando à época 45% 

do Ativo Contábil, acha-se SUB-JUDICE, em virtude de, irregu

laridades constatadas na emissão dos títulos e à falta de 

documentação hábil, conforme Processo nQ 14.322/89, da Câma

ra dos Deputados. 

3. A rubrica •RESERVA MATEMATICA DE BENEF!CIOS A CONCEDER•, do 

grupo EXIG!VEL ATUARIAL, tem como finalidade atender à cober 

tura de Benefícios a Conceder, de acordo com a orientação da 

Empresa ATUARIA - STEA, nos termos do Contrato firmado entre 

o IPC e àquela empresa em 1990, sendo que estamos aguardando 

os cálculos atuariais resultantes do referido contrato, para 

que possamos proceder aos lançamentos de ajustes necessários. 

Brasília,DF, 15 de janeiro de 1993 
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• .J?r:PAR'l'~~~'l'Ç> DE CON'l'ABILIDADE 

Sc_:_i;5o_ de A !lá!.! se c Orc;;amen t() · 

' " l '.' . } ' ; I'' •' 

~- .-,I 

NOTAS EXPJ.JCA1'1VAS ANEXAS AO BAJ.ANCETE P,l\'l'IUMONIAL DE NOVF.~IBR0/92 

-' ~· • ' ),..\ ~- ~- ·- t__ ' •• 

1. o IPC tem a receber da Cáma~-a dos De-p~tit'aC!~s ós- recursos- cón-

signados a titulo de EQUIPARAÇl'i._o DE PENSOES e RESERVA DA PRE 
· 1 c I 

VIDENCrl\ CONGRESSUAL rlos yá1o~~e!:; de Cr$ 28.245.144.759,57 e 

Cr$ 10.686.112.755,~5; e do Senado Federal nos val~~~s de 

Cr$ 4.881.126.348,67 e Cr$ 1.Q39.375.402,98, res~ectiv~mente, 
' ,. ·,' . - 1}1 -- ··:'1-- -.- ... - .. -~c --. \ -· ~·:.' i __ ·' t." : . 

pexfazendo_ um To:ta;t, Geral de ,C,r$ 44. 851,. 759.266,37 _ (q_u<>-repta 
' ' • • ' • • ~ ' I ' • ' ' 

e quai.rQ bilhÕes, o~tocentos e c~nqt!enta __ e .• wn milhÕes, se-Le

centos e cinq!.ienta e nove mil, duzentos e sessenta e seis 

cruzeiros e trinta e sete ccnLavos), sem atualizaçio monetã-

ria, 

- CÃ'II.r.A IXJS DEPUIAOOS 

- gl!,_iJ!..::_L.3:'ãO -de Pensões· 
-r- --.r ,, - '·, ·, 

E:-a.•t·cicio de 1990 = Cr$ 2Sà4338.::u.=-1,16 
E:-:erc{..::io de 1991 = Cr$ 882.'?.9$.-99~~-04 
E.x .. -rc:id-o __ de 1992 • Ct$ 27."1:04.5]0 .• 50!1 ·12 ·2~-;~45~14.!.. 759,57. 

- Reserva da·rrcvidCncia Conriressual 
T.:x..::rcfcio de 1992 ......... •.·• •••••• Cr$ 

- SENAOO I 'EDERAL -'' 

- !;_suip.:.~E~o de Pensões 

• Junho a ~:o\"úi:::bro/92 • , , •• , •• , •••••• Cr$ 

- !'..::.:'>.!.~lV..1; t'l;l rrr,~Vir.:•\nr-Í:l ())\?,~~"!.! 

A:=:,-~~ to a .'\ovenhro/92 .. , •••••••••• , C1·$ 

4,€81.126.3~BJ67 

?-.9'1.:!-_T=..._GEF}, J~: c?:: !AP.,A _J~~ DEl'i.IT '.f).js ; ~E~i .4 00 F.F.DEHM.. ._"..!.~_Cr$ !-!~8>} .!.Z.~'2. ._~_G6, 37 -·-------

-~~~- - ---~-~-------· "----'_;___~_c_ _________ _ 

RcRsalte-se, ainda, que o lPC t0m a rPc0ber da 

C.:imara dos D12putados ·a tÍtulo de f'ESERVA DA- PhEVJ Di':NCIA C()!~GlU~S 

SUAL os valorcis do Cr$ 108.877.231,76, relativo ao exercicio de 
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1990 e Cr$ 449.2&3.522,02, relativo ao~e"'"'rcíciq.:de 1991, 

p..:l·fazendo o montante deCr$ 55~.L40.753,78, sem atuaJi?.ação 

m011etária, não apropriados tia equação patrimonial. 

Portanto, o t0tal geral a receber da Câmara dos 

Dc'putados é de Cr$ 39.489.398.268,50, c-_lesando. --0. montante 

gh,bal a receber iCii•aara dos Deput-?.dos + Senado F<'dcral) pm·a 

S:_~jõ _ _gi __ .~_Q-~_,. 9 O O ~-02 0,1 S. , . 
··-, t. -... jfl .- ~ 

2. A aplicação em "D'l5BEN'rURBS", cqui.valcnt~s_ a títu-los não con-

versíveis da "A RURA.L COI,ONIZJI.ÇAO S/A", pertencentes _ao 

Grupo REAT,I ZAVEL A LONGO_ PRA:?; O, represei1tando à época 45% 

do Ativo Contábil, acha-se SUB-JllD~CE, -em virtude de i~-rcgu-
- ~ • .. -- r -_-,-

]aridadeS constatadas na emissão dos títulos e à falta de . --- - - - . . . - -. . 
documentação hábil, conforme Processo nb 14.32~[89, da Câma

ra dos Deputados. 

3. A rubrica "RESERVA HATE~:1i'l'ICA DE BENr;r'fCIOS _A CONCEDER", do 

grupo EXIG1VEL A'l'Ul>RIAL, _tem co111o fin.alidade atender à c()}:)e_!_ 
. - - - . 

tura de .Benefícios a Conceder, de acordo .co111 a orí_e_ntaçio da 

Fmpresa ATUARIA - S'l'EJt, nos termos do Contrato firmado entr_e. 

o IPC e aquela empresa em 1990, sendo que estamos aguarc1aJ>do, 

os cálculos atuariais 1·esul tantes do r~ferido co_n_trato, para 

que possamos proceder aos iançarnentos de ajustes necessirios. 

Brasília,DF, 15 de janeiro de 
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. -·P A R E C E R 

ASSUNTO: Balanço Patrimonial Comparado e Demonstra 

tivo das Receitas e Despesas do IPC 

O Conselho Deliberativo do Instituto de PreVidên -

cia dos Congressistas- IPC, de acordo-como que estabelece o 

Art. 12, inciso III /·da Lei nQ 7. 087, de 20 de âezernbro de 1982, 

examinou o Balanço Patrimonial Comparado e o Demonstrativo das 

Recéitas.e. Despesas -J:"eferentes ao período de .OL01 .a.31.12 •. 92., 

conjuntamente com o Demonstrativo das Receitas do més de dezem

bro de 1992, considerando que essas peças traduzem a situaçãó--

patrimonial e financeira do Insti·tuto em 31/12/92, com 

Explicativas, 

R E 5 O L V E 

Notas 

Aprovar o Balanço e os Demonstrativos das Receitas 

e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas-IPC 

referentes ao exercíc~~ de 1992, apresentados na forma a seguir 

descrita: 
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BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO DOS EXERClCIOS DE 1991/1992 

, Valores em Cr$ MilhÕes 

A T 1 v o DEZ/92 DEZ /9 1 p A s s 1 v o DEZ /9 2 DEZ/91 

DISPOII!Vl!L IMEDIATO 330.097,54 26.847,64 EXIGIVEL OPERACIONAL .543,87 73,04 

IHVESTIHEll"l'O 4.539,63 865,58 EXIGIVEL AmARIAL 376.181.,45 29.732,90 

CRtoU'OS DIVERSOS 49.893,01 3.964,27 liXo EXIG!Vl!L 20.070,70 1.899,77 

JÜ!AI.Iz1Vl!L A UliiGO PRAZO 12.113,41 5,93 Rl!SliLrAilO FlmliiO 3,30 5,18 

~- 150,73 27,47 VALORES CUS1'0DIADOS 0,01 0,01 
' 0,01 VAL(IRES CUs:roDIADOS 0,01 
I 

i 
' TOTAL DO ATIVO ••• 396.799,33 31.;710,90 TOTAL DO PASSIVO •• 396.799,33 31..710,90 

' 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ACUMULADA AT2 DEZEMBR0/92 

v 1 a ores em c i ruze ros 

R E c E I T A D E s p E s A 

RECEI"L\ DE CON:J:RIBUIÇi!Es 24.052.116.070,42 DESPESAS DE CUS'miO '3.537 .017.470,87 
RECEI"L\ PAl:RlMOIIIAL 322.309.289.070,56 DESPESAS :DWISP. CORHENIES 78.206.327.570,36 
REC. :I:RAIISF. CORRI!II'J:ES 100.306.770.719,28 DESPESAS DE INVESr.IMEII'l' 16.364.423,33 
RECErL\S DIVERSAS 44.002.129,99 CONs:l.RESERVAS/i'RIJVISÕES 364.952.468.525,69 

TOTAL DA RECEITA 446.712.177.990,25 TOTAL DA DESPESA 446.712.177.990,25 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA EM DEZEMBR0/92 

Valores em Cruzeiros 

R E C E I TA DE s p E s A 

RECEI"L\ DE CONrRIBUIÇi!Es 3.843.753.500,53 DESPESAS DE CUs:rEIO 1.103.483.781,05 

RECEI"L\ PA:DllMlllL&L 52.616.285.888,24 DESPESAS :I:RAIISP. CORRI!II'J:ES 10.217.306.581,78 

REC. :I:RAIISF. CORRI!II'J:ES 13.382.416.509,30 DESPESAS DE DIVES'l:niEII1' 1.963.088,35 

DESPESAS DIVERSAS 8.997.058,84 CNs:r. RESERVAS/i'RIJVISÕES 58.528.699.505,73 

TOTAL DA RECEITA 69.851.452.956,91 TOTAL DA DESPESA 69.851.452.956,91 

-
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A T I v o 

O Balanço Patrimonial do IPC, referente ao exercí-

cio de 1992, apresentou um fechamento do Ativo e Passivo no 

valor total de Cr$ 396.799.334.607,10. '" 

Comparando-se o re~Sl.!ltado obtidono Grupq_DISPQ!i!I-; 

VEL IMEDIATO, com relação ao exercício-de.l991, obtém-se uma 

variação acumulada de,l.129,52%, oriunda das aplicações de re

cursos em ativos financeiros: RDB; CDB; FUNDO OURO; FUNDO AZUL 

e CADERNETAS DE POUPANÇA. 

No Grupo INVESTIMENTOS, a variação acumulada, com 

relação ao exercício de 1991, foLde.424,46%. 

No Grupo ClmDITOS DIVERSOS, a variação percentual. 

relativamente ao exercício de 1991, foi de-1.158,69%. 

Comparando-se o resultado obtido com o Grupo REALI , 

ZÂVEL A LONGO PRAZO, constata-se que,o incremento fq.i, l"m deCOJô'> 

réncia dos recursos aplicados com o financiamento.de.veículos , 
- - - ' I. .. ---

iniciado em 1992, no montante de Cr$ 12.112.993.021,07. 

No Grupo ATIVO PERMANENTE, que demonstra os bens 

Móveis e Imóveis, a variação acumulada de 448,71%, foi motivada 

pela aquisição de Bens Tangíveis incorporados ao Património da 

Entidade. 

P A S S I V O 

O Grupo PASSIVO EXIGIVEL OPERACIONAL demonstrou d~ 

rante o exercício de 1992, que o IPC est·á em dia com as suas 

obrigações tributárias e, ainda, a auséncia de endividamentos , 

em ambos o.s exercício.s. 

A variação acumulada do Grupo EXIGÍVEL ATUARIAL 

Reservas Matemáticas ---Benefícios a Conceder -foi de--1.165,20%, 

assim como a do Grupo NÂO EXIG!VEL - Reserva da Previdéncia Cog 

gressual -, na ordem da 956,48%, cujos resultados destinam-se à 

concessão de benefícios futuros aos associados. 
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CONTAS D E RESULTADO ------ -------

As RECEITAS DE CONTRIBUIÇ0ES e DE TRANSFERENCIAS 

CORRENTES destinaram-se, durante o exercício de 1992, ao paga-
, . ' . 

mente das Folhas de Pagamento-de Pensionistas, contidas no Grupo 

DESPESAS DE- TRANSFERENCÍÀS CORRENTEs·; 

As RECEITAS PATRIMONIAIS, oriundas das aplicações 

em Ati vos Financeiros,· qiÚ; 't:orrespbnd~rn à- atualização· monetária

mais ganhos reais, variaram 1.450,40% em relação ao exercício 

de 1991. 
~ ' ' ~ " 

Em face do-fiãd récebirnento dos repasses de Equipa-

ração de Pensões e Reservada.-Pre.;,idência Congresual, conforme 

já detalhado nas Notas Expiicátivas.anexas ao Balanço, as Recei 

tas Patrimoniais estão cornpiementando o pagamento da Folha de 
Pensões, urna vez que às RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES e DE TRANSFE

R~NCIAS CORRENTES - Contribuições Patronais - são insuficientes 

para a cobertura da referida Folha de Pensões. 

As RECEITAS PATRIMONIAIS destinaram-se, também 

ao pagamento das Despesas apropriadas nos Grupos DESPESAS DE 

CUSTEIO e DE INVESTIMENTOS. 

As Contas de Resultado demonstraram urna igualdade, 

em decorrência da constituição de Reservas durante o exercício 

de 1992, no valor de Cr$ 364.952.468.525,69. 

1;: O PARECER ! 

Brasília,DF, de 1993 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Seção de Análise e OrÇamento 

Abril de 1993 ~ 

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS AO BALANCETE PATRIMONIAL DE DEZEMBR0/92 

1. O IPC tem a receber da Câmara dos Deputados os recursos con -

signados a título de EQUIPARAÇAO DE PENSOES e RESERVA DA PRE

VIDENCIA CONGRESSUAL nos valores de Cr$ 33.287.678.465,78 e 

Cr$ 12.664.391. 8 00,95; e do Senado Federal nos valores dt= 

Cr$ 3.340.903.580,~4 e Cr$ 278.707.672,41, respectivamente 

perfazendo um Total ~ral de Cr$ 49.571.681.519,28 (quarenta 

e nove bilhÕes, quinhentos e setenta e um milhÕes, seiscentos 

e oitenta e um mil, quinhentos e dezenove cruzeiros e vinte e 

oito centavos}, sem atualização monetária, apropr~iados como 

receita, na forma a s·eguir descrita: 

- c!MARA DOS DEPUTADOS 

--Equiparação de Pensões 

Exerêicio de 1990 = Cr$ 
Exeréicio de ~991 8 Cr$ 
Exercicio de 1992 E Cr$ 

- 258.338.261,16 
882.295.994,04 

32.147.044.210,58 

- Reserva da Previdência_ Congres-sual_-

Exercício de 1992 •••••••••••• ;;•··· Cr$ 

- SENADO FEDKRAL 

- Equiparação de Pensões 
• Outubro a Dezembro/92 •••••••••••••• Cr$ 

- Reserva da Previdência CongresSual 

• Dezembro/92 •••••••••••••••••••····· Cr$ 

33.287.6 7_8 .465 '78 

12.664.391.800,95. 45.952.0?0~266,73 

3.340.903.580,14 

278.707 .672~,41 3.619.611.252,55 

TOTAL GERAL: CÃIIARA DOS DEI'{T.[ADOS + SENADO FEDKRAL • • • • • • • • Cr$ 49.571.681.519,28 

Ressalte-se, ainda, que o 

dos Deputados a título de RESERVA 

os valores de Cr$ 108.877.231,76, 

IPC tem a receber da Câmara 

DA PREVIDENCIA CONGRESSUAL 

relativo ao exercício de' 
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1990 e Cr$ 449.263.522,02, relativo ao exercício de 1991 

perfazendo o montante de Cr$ 558.140.753,78, sem atualização 

monetária, não apropriados na equação patrimonial. 

Portanto, o total geral a receber da Câmara dos Depu

tados é de Cr$ 46.510.211.020,51, elevando o montante· global 

a receber (Câmara dos Deputados + Senado Federal) para: 

Cr$ 50.129.822.273,06. 

2. A aplicação em."DEBJ:!NTURES", equivalentes a titulas nao con

versiveis da • A RURAL COLONIZAçAO S/A •, pertencentes ao 

Grupo REALIZAVEL A LONGO PRAZO, representando à época 45% do 

Ativo Contábi1, acha-se SUB-JUDICE, e!!l virtude de .. irregulari

dades .constatadas na emissão dos titulas e à-falta de documen 

tacão hábil, conforme Processo nQ 14.322/89, da Câmara dos 

Deputados. 

3. A rubrica " RESERVA MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER " 

INSTTTUTO 

do grupo EXIGÍVEL ATUARIAL, tem como f-inalidade atender a co

bertura de Beneficias a Conceder, de acordo com·- a orientação 

da Empresa ATU.II.RIA - STEA, nos termos do Contrato firmado 

entre o IPC e aquela empresa em 1990, sendo que estamos aguar 

dando os cálculos atuariais resultantes do referido contrato, 

para que possamos proceder aos lançamentos de ajustes neces -

sários. 

Brasília,DF, 25 de janeiro de 1993 
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' ' " .. -~- ,--

p A R E C E R 
-~ . - ~ ~ .... ~ ' ... -· .. -.. 

' .~ 

ASSUNTO: Balancete Patrimonial e Demonstrativo 

das Receit~s e Despesas do IPC, refe

rentes ao·mês de janeiro de 1993 

O Conselho Deliberativo do,Instituto de Previdê~ 

cia dos Congressistas - IPC; de acordo corij o que estabelece o 
' . 

Art .•.. I:;!, inciso III, da Le·i ·nO_ 7. qJ!,7, de 19· de dezembro de 1982, 

examinou ci Balancete Patrimonial e'·o Demonstrativo das Receitas 

e Despesas referentés ao P!'!~Íodo·de 01.01 a. 31.01.93,· C:onjun'ta-. ' . . . ' . . . . ' ' .. 
mente com o Demonstrativo: das ;Rec<ütas e Despesas do· ·:rnê's de 

; . . . . . ' . 
janeiro de 1993, consideraild_o que essas pe:çiui ·traduzem a. situa-

cão P.atrimonial e financeira do Ins.tituto :eJi! .31/01/9.3, com No·
tas EXplicativas, 

RE"SOLVE 

Aprovar o Balancete e os Demonstrativos das Re -

ceitas e Despesas do Instituto de Previdência· dos Congressistas 

- IPC, referentes ao mês 'de jai;J,~iro de 1993, ·apresentados na 

forma a seguir descrita: 

de 

no 

A.T r V O 

o Balancete Patrimonial do IPC, referente ao mês 

janeiro de 1993, apresentou um fechamento do Ativo e Passivo 

valor total de Cr$ 473.908.210.900,42. 
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GRUPO DISPONÍVEL IMEDIATO 

Comparando-se o resultado obtido no Grupo, com o 

mês de dezembro de 1992, obtém-se uma variação de 15,34% 

oriunda das aplicações de recursos em ativos financeiros: RDB 

CDB; FUNDO OURO; FUNDO AZUL e CADERNETAS DE POUPANÇA. 

GRUPO INVESTIMENTOS 

A variação deste Grupo com relação ao 

dezembro de 1992 foi de 22,05%, cujo desempenho foi 

mês de 

otimizado 

em face ao desdobramento das ações "ON" e "PN" do Banco do 

Brasil S/A, pertencentes ao Instituto, aprovado pela Assembléia 

Geral Extraordinária dos Acionistas do dia 30/12/92. 

GRUPO CR1!:DITOS DIVERSOS 

Neste Grupo, a variação percentual relativamente 

ao mês de dezembro p.p. foi de 46,61%, devendo-se levar em con

sideração o disposto no item 1 das Notas Explicativas anexas ao 

Balancete. 

GRUPO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

A variação percentual do Grupo em relação ao mês 

de dezembro de 1992, foi de 18,15%. 

O valor alocado para a concessão de financiéimen-

to de veículos atingiu o montante acumulado de Cr$ 

14.311.628.596,31. 

GRUPO ATIVO PERMANENTE 

Neste Grupo, que demonstra os bens móveis e imó-

veis do Instituto,-- não houve nenhuma incorporação de bens ao 

património da Entidade, fechando o mês com o va-lor -total de 

Cr$ 150.728.920,25. 
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P A S S I V O 

GRUPO PASSIVO EXIGÍVEL OPERACIONAL 

Demonstrou uma variação percentual de 19,43%, em 

relação ao mês de dezembro de 1992, em decerrência das obriga -

ções tributárias a recolher no mês de fevereiro vindouro. 

GRUPO PASSIVO EXIGÍVEL ATUARIAL 

Neste Grupo, as Reservas Matemáticas - Benefí 

cios a Conceder, destinam-se a concessão de benefícios futuros 

aos associados do Instituto. 

GRUPO NXO EXIGÍVEL 

As Reservas da Previdência Congressual variaram, 

em relação ao mês de dezembro de f992, 22,37%, cujos resultados 

destinam-se, também, à concessão de benefícios futuros aos asso 
ciados. 

CONTAS DE ------

RECEITAS DE CONTRIBUIÇ0ES E DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 

Essas Receitas destinam-se ao pagamento das Fo 

lhas de Pagamento de Pensionistas, contidas no Grupo DESPESAS 

DE TRANSFERtNCIAS CORRENTES. 

RECEITAS PATRIMONIAIS 

Essas Receitas são oriundas das aplicações em 

ativos financeiros, que correspondem à atualização monetária 
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Abril de 1993 

mais ganhos reais, e variaram 22,15% em relação ao mês.de.dezem 

bro de-1992. 

Em face do não recebimento dos repasses de Equi

paração de Pensões e Reserva da Previdência Congressua1, confor 

me já detalhado nas Notas Explicativas ane.xas ao Balancete, as 

Receitas Patrimoniais estão complementando o pagamento da Folha 

de Pagamento de Pensões, uma vez que as RECEITAS DE CONTRIBUI -

Ç0ES e DE TRANSFEReNCIAS CORRENTES - Contribuições Patronais 

são insuficientes para à cobertura da referida Folha de Pensões. 

As RECEITAS PATRIMONIAIS destinaram-se, também , 

ao pagamento das Despesas apropriadas nos Grupos DESPESAS DE 

CUSTEIO e DE INVESTIMENTOS. 

As contas de Resultado demonstraram uma'igualda

de em decorrência da constituição de Reservas durante o mes de 

Janeiro de 1993, no valor de Cr$ 75.30<1.60 •• 609,~5. 

2 O PARECER 1 

Brasília,DF, 25 de janeiro de 1993 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
Seção de Análise e orçamento 

Abril de 1993 

NOTAS. EXPLICATIVAS ANEXAS AO BALANCETE PATRIMONIAL DE JANEIR0/93 

1. O IPC tem a receber da Câmara dos Deputados os recursos con -

signados a título de EQUIPARAÇÂO DE PENS0ES e RESERVA DA PRE 

VIDl::NCIA CONGRESSUAL nos valores de Cr$ 44.423.433.526,69 e 

Cr$ 16.597.722.969,22: e do Senado Federal nos valores de 

Cr$ 5.331.324.060,74 e Cr$ 836.123.022,26, respectivamente 

perfazendo um Total Geral de Cr$ 67.188.603.578,91 (sessenta 

e sete bilhÕes, cento e oitenta e oito milhÕes, seiscentos e 

três mil, quinhentos e setenta e oito cruzeiros e noventa e 

um centavos), sem atualização monetária, apropriados como re

ceita, na forma a seguir descrita: 

• cAMARA DOS DEPIJTIJlOS 
- Equiparação de Pensões 
Exercício de 1990 ~ Cr$ 258.338.261,16 · 
Exercício de 1991 E Cr$ 882.295.994,04 
Exercício de 1992 • Cr$ 33.287.678.465,78 
Exercício de 1993 ~Cr$ 9.995.120.805,71 

-Reserva da Previdencia-Cõng!eSsual 
Exercicio de 1992 ................ ~.- •. -.--crS 
Exerci cio de 1993 •• •••-•• •••••.•••••• Cr$ 

44.423.433.526,69 

12.664.391.800,95 
3.933.331.168,27 16.597.722.969,22 

iOL&L DA CÃHARA DOS DEPUIADOS •••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 61.021.156.495,91 

- SENADO FEDERAL 

- Equiparação de Pensões 

• Outubro a Dezemhro/92 •••••••••••••• Cr$ 
• Janeiro/93 ••••••••••••••••••• -•. '.... Cr$ 

- Reserva da Previdência Congressual 

Dezembro/92 •••••••••••••••••••••••• Cr$ 
Janeiro/93 ••••••••••••••••••••••••• Cr$ 

3.340.903.580,14 
1.990.420.480,60 

278.707.672,41 
557.415.349,85 

5.331.324.060,74 

836.123.022,26 

TOTAL DO SENADO. FEDERAL •••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 6.167.447.083,00 

iOL&L GERAL: CÃHARA DOS DEPIJTIJlO_S +SEN.\00_ FEDERAL ....... Cr$ 67.l88.603.578,91 

Ressalte-se, ainda, que o IPC tem a receber da 

Câmara dos Deputados a título de RESERVA DA PREVID~NCIA CONGRES 
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SUAL os valores de Cr$ 108.877.231,76, relativo ao exeréicio de 

1990 e Cr$ 449.263.522,02, relativo ao exercício de 1991, per -

fazendo o montante de Cr$ 558.140.753,78, sem atualização mone

tária, não apropriados na equação patrimonial. 

Portanto, o total geral a receber da Câmara dos 

Deputados é de Cr$ 61.579.297.249,69, elevando o montante glo

bal a receber (Câmara dos Deputados + Senado Federal) para: 

Cr$ 67.746.744.332,69, nã9 atualizados monetariamente. 

De acordo com o Demonstrativo em anexo, o montante 

a receber da Câmara dos Deputados, até o exercício anterior 

a título de EQUIPARAÇAO DE PENSOES e RESERVA DA PREVIDENCIA CON 

GRESSUAL, corrigido moneYariamente pelo índice oficial de infl~, 

cão INPC/IBGE até janeiro/93, atingiu o valor de Cr$ ..•••.••.•. 

223.765.015.858,62. 

2. A aplicação em •DEBENTUREs•, equivalentes a títulos não con

versíveis da "A RURAL COLONIZAçAO S/A", pertencentes ao Gru

po REALIZAVEL A LONGO PRAZO, representando ã época 45% do 

Ativo Contãbil, acha-se SUB-JUDICE, em virtude de irregulari 

dades constatadas na emissão dos títulos e â falta de àocu -

mentação hábil, conforme Processo nQ 14.322/89, da 

dos Deputados. 
Cãma:ca· 

3. A Rubrica •RESERVA MATEMATICA DE BENEF!CIOS A CONCEDE,_· 

do Grupo EXIGÍVEL ATUARIAL, tem como finalidade atender ã 

cobertura de Benefícios a Conceder, de acordo com a orienta

ção da empresa Atuária - STEA, nos termos do Contrato firma

do entre o IPC e aquela empresa em 1990, sendo que estamos 

aguardando os cálculos atuariais resultantes do referido con 

trato, para que possamos proceder aos lançamentos de ajustes 

necessários. 

Brasília,DF, 22 de março de 1993 

INSTITUTO pOS CONGRESSISTAS 

A/flrrt's ,qf!,if (!. J:'iflltto 
~~~ Ge<;:a:-- de Ar.A:!:.~ • Cr.;..:.:':".tnto 

ton1a~·~; .. Ct'':!C·CF 5~74 
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P A R E C E R 

ASSUNTO: Balancete Patrimonial e Demonstrativo 

das Receitas e Despesas do l:PC_, _ rere-'-' 

rentes ao mês de fevereiro de 1993. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdên 

cia dos Congressistas- IPC, de acordo com o que· estabelece o 

Art. 12, inciso III, da Lei no 7.087, de 29 de dezembro de.l982 , 

examinou o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das Receitas 

e Despesas referentes ao período de 01.01 a 28/02/93, conjunta -

mente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de 

fevereiro de 1993, considerando que essas .peças traduzem a s_itu~ 

ção patrimonial e financeira do Instituto em 28/02/93, com Notas 

Explicativas, 

RESOL-VE 

Aprovar o Balancete e os Demonstrativos das Re -

ceitas e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas

-IPC, referentes ao mês de fevereiro de 1993, apresentados- na 

forma a seguir descrita: 

A T I V O 

O Balancete Patrimonial do IPC, referente ao-mês 

de fevereiro de 1993, apresentou um fechamento do Ativo e Passivo 

no valor total de Cr$ 679.903.248.552,95. 
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GRUPO DISPONÍVEL IMEDIATO 

Comparando-se o resultado obtido no ·Grupo, com o 

mês de janeiro de 1993, obtém-se uma variação de 54,53% 

oriunda das aplicações de recursos em ativos financeiros: RDB ; 

CDB; FUNDO OURO; FUNDO AZUL e ·cADERNETAS DE--POUPANÇA. 

GRUPO INVESTIMENTOS 

Representa o montante de recursos investidos na 

carteira de empréstimos averbados aosassocrados, assim como in

vestimentos ·em -ações do ·Barrco do Brasil S/AI. cujo desempenho foi 

otimizado em face ·a.o desdóbra:ment·o das ·ações· "ON" e "PN" do re -

ferido banco, pertencentes ao Instituto, aprovado pelaAssembléia 

Geral Extraordinária dos Acionistas do dia 30/12/92·. 

A variação deste Grupo com relação-- ao mês de 

janeiro de 1993 foi de 15,53%. 

GRUPO ~DITOS DIVERSOS 

Neste Grupo, a variação percentual relativamente 

ao mês de janeiro de 1993 foi de (-) 4,82%, em decorrência da 

amortização,- pela cãmara dos· Deputados, de parte--do débito de 

EQUIPARAÇAO DE PENSOES e RESERVA DA PREVID~NCIA CONGRESSUAL, sem 

a devida atualização monetária, devendo-se levar em consideração 

o disposto no item 1 das Notas Explicativas anexas ao Balancete. 

GRUPO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

A variação- percentual do Grupo· em relação . .ao mês 

de janeiro de 1993, foi de 7,25%. 

o valor alocado para a concessao de financiamen

to de veíc~ulos atingiu o mon-tante -acumulado de Cr$ •••••••.•••• • 

15.349.619.830,95. 
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GRUPO ATIVO PERMANENTE 
:' ,"!.- • ~ 

Neste Grupo, que demonstra os bens, móveis e 

imóveis do Instituto, não houye nenhuma inco;rpora_ção. Çle bens ao 
' 'I· ~ ' ~ ., ' ' - ~ _ .•.. 

património da Entidade, fechando o mês com o valor total de 

Cr$ 150.728.920,25. 

P A S S I V O 

GRUPO PASSIVO EXIG!VEL OPERACIONAL 

Demonstrou uma variação percentual de (-)54,96%, 

em relação ao mês de janeiro de 1993, em decorrência do pagamen

to das obrigações tributárias apropriadas no mês de janeiro p.p. 

GRUPO PASSIVO EXIG!VEL ATUARIAL 

Neste Grupo, as Reservas Matemáticas - Benefi 

cios a Conceder, destinam-se à concessão de beneficies futuros 

aos associados do Instituto. 

GRUPO NXO EXIG!VEL 

As Reservas da Previdência Con~ressual variaram, 
-

em relação ao mês de janeiro de 1993, em 18,54%,, cuj,os resulta -

dos destinam-se, também, à concessão de beneficios'futuros aos 
. ~ 

associados. 

DE RESULTADO ----.-----

RECEITAS DE CONTRIBUIÇ0ES E DE TRANSFER!NCIAS CORREN1ES 

Estas Receitas destinam~se ao pagamento das Fo -
' . 

lhas de Pagamento de Pensionistas, contidas no Grupo DESPESAS DE 

TRANSFERENCIAS CORRENTES. 



Abr!l de.lJM/3 .PIÁRIQ QQ.CON.G~SSONACIONAL (Seção II) Sexta-feira 16 3.339 

RECEITAS PATRIMONIAIS 

-. - ~ -~ 
t;..-..-.~. .• -•, ;Jo..' 

Estas: Recei"t<!~-- ~ão oriundas ,_c;ias apl,i,ca<;Ões em 

ati vos fil)anc;e~r<;>l'! ~ qu,~.:.SOf:5!f.SJ20ndem à. atual-ização I!Onetãria mais 

ganhos reais, e variaram 203,68% em relação ao mês de.janeiro_de 

1993. 

Em face,po~nãg repe9.~m~nto dos repasses de EQUI

PARAÇÃO DE PENSOES e RESERVA DA PREVIDENCIA CONGRESSUAL, confor

me já detalhado nas Notas Expli_c~tivas anex.qs ao Balancete, as 

Receitas Patrimoniais estão comj;lleinentando 'o pagamento da Folha 

de .. ~ag_aJIII'mto. '-de. R~ns_~es '" uma,, Y~J!: ~-qu§'.,,as REÇ~ITAS _ DE . CONTRIBUI 
'-.. ~ ... ''!- ~ -' .:.-" .. ~ J...Q...; • .Jt1.::<J.L9--<~o -~.,-~.,.._-."'"" ... li _Í'd .• :- ;_ _l._·_· _.. -

Ç0ES e DE T.RAN_SFERENCIAS CORREt<:T;ES .. ;:- Contripuições Patronais .. ,.~,-,. .. _,.:.·r·--~~·"; ·,_,r_, .é:i.!::'JL"1,$'];':t;Ç•"'.)Qt) f!':'."!/ !..t ... ~;.~ .. ". ::.l• -·~-- .:'L ;,_. ... . r:-.··-" .. 

são insuficientes para à_cobertura da_referida Folha Çl.e Pensões • 
.... ~ · .•f-~_;._ccr ~..:_· 2.---~-,·~ (Jt" :·~iif:tiit..r.~c:--:.:·:f:-: :;;-:- --~ :.:: - _ -~ : _ ,_._ .._ .· --~-...:-· -_ 
. As RECEITAS PATRIMONIAIS destinaram-se, também , 

ao pagamento das Despesas apropriadas pos Gf~pos DESPESAS DE 
.. I ,I: L -~- ; '. ·..!-· ~ , - -- - • 

CUSTEIO e DE INVESTIMENTOS. 

As contas de Resultado demonstraram uma igualda-
.1b <":"F.~J ~-~;:,rr;~jl::.-.t<'1 :::~C<F1.0(?·0~~~- ;_'=i.':.1 :. - ·., -

de em decorrência da. co;nsti tuição de Reservas durante o mês ·_ de 
·:·· • ' ---·~ ~ .• -,.-~-~~:- ~') .-: .. · . ...l't'_~·. ~.r;-~->-:> ,_-- ' ,,J..; - '·' -· ,-,, '~· 

fevereiro de 1993, no valor .de Cr$ 207.054.512..365,31. 

~ O PARECER ! 

.-,. 
Brasí~ia,DF, 24 da março de 1993 . 

•. l-, ', 1 '•• ';,. '• O 0 ·-· .;;. :, '..i-' , •,-;; '" ._,_.' .:.;. -

1,; ~.-· 

"' ·. •' :: , ).{,\Nc<:L CJ;:i1/VJ 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Seção de Análise e Orçamento 

Sexta-feira 16 . 3345 

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS AO BALANCETE PATRIMONIAL DE FEVEREIR0/93 

1. O IPC tem a receber da Câmara dos Deputados os recursos con

signados a título de EQUIPARAÇAO DE PENSOES E RESERVA DA PRE 

VID~NCIA CONGRESSUAL nos valores de Cr$ 42.346.070.496,34 e 

Cr$ 17.298.244.916,27; e do Senado Federal nos valores de 

Cr$ 7.425.960.811,76 e Cr$ 1.399.461.846,10, respectivamen

te, perfazéndo um Total Geral de Cr$ 68.469.738.070,47 {ses

senta e oito bilhÕes, quatrocentos e sessenta e novemilhões, 

setecentos e trinta e oito mil, setenta cruzeiros e quarenta 

e sete centavos), sem atualização monetária, apropriados caro 

receita, na forma a seguir descrita: 

: CI!WIA DOS DEPlJ'.t:AIJOS 

- Equiparação de Pensões 

Exerc!cio de 1990 ~ Cr$ 258.338.261,16 
Exerc!cio de H91 • Cr$ 882.295,994,04 
Exerc!cio de 1992 • Cr$ 20,958,019.662,15 
Exerc!cio de 1993 • Cr$ 20.247.416,578,99 

- Reserva da Previdência Congressual 

Exerc!cio de 1992 •••••••••••••••••••• Cr$ 
Exercício de 1993 •••••••••••••••••••• Cr$ 

9.374,688.901,85 
7.923.556.014,42 

~ DA CI!WIA DOS D~ ••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 

- SI!IIAIJO FED!!RAL 

:: Equiparação de Pensões 

Outubro a Dezembro/92 •••••••••••••••• Cr$ 
Janeiro/93 ." ••••••••• , •• , •• , , , • , • Cr$ 
Fevereiro/93 ••••••••••••••••••••••••• Cr$ 

- Reserva da Previdência Oongressual 

Dezembro/92 •••••••••••••••••••••••••• Cr$ 
Janeiro/93 ••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 
Fevereiro/93 ••••••••••••••••••••••••• Cr$ 

3,340.903.580,14 
1.990.420.480,60 
2.094,636,751,02 

278.707.672,41 
557.415,349,85 
563,338.823,84 

T07AL DO SENADO FEDERAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 

TOTAL GI!RAL: CI!WIA DOS DEPlJ'.t:AIJOS + SI!IIADO FEill!RAL ••••••• , Cr$ 

42.346~070.496,34 

17.298.244.916,27 

59.644.315.412,61 

7.425.960,811,76 

1,399,461.846,10 

8.825.422.657,86 

68.469.738.070,47 
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Ressalte-se, ainda, que o IPC tem a receber _ da 

Câmara dos Deputados a título de RESERVA. DA. PREVID!NCIA .. S:ON -
.. -

GRESSUAL os valores de Cr$ 108.877.231,76, relativo ao exerci 

cio de 1990 e Cr$ 449.263.522,02, relativo ao exercíci~_ de 

1991, perfazendo o montante de Cr$ 558.140.753,78, sem atual.:!:_ 

zaçâo monetária, não apropriados na equa,ção patrimonial. 

Portanto, o total geral a receber da Câmara dos 

Deputados é de Cr$ 60.202.456.166,39, elevando o montante glo 

bal a receber (Câmara dos Deputados + Senado Federal) para: 

Cr$ 69.027.878.824,25, nao atualizados monetariamente. 

De acordo com o Demonstrativo em anexo, o rnontan 

te. a receber da Câmara dos Deputados, até o exercfc:i.Õ' ante····

rior, a título de EQUIPARAÇÃO DE PENSOES e RESERVA DA PREVI -

D~NCIA CONGRESSUAL, corrigido monetariamente pelo Índice ofi

cial de inflação INPC/IBGE,até janeiro/93, atingiu o valor de 

Cr$ 223.765.015.858,62. 

O Senado Federal também deixou de repassar para 

o IPC, no exercício anterior, recursos a título de EQUIPARA -

ÇÃO DE PENSOES e RESERVA DA PREVID~NCIA CONGRESSUAL, no valor 

total de Cr$ 3.619.611.252,55, que atualizado monetariamente 

pelo índice oficial de inflação INPC/IBGE, até fevereiro/93 , 

remonta em Cr$ 7.387.064.527,61 (vide quadro demonstrativo em 

anexo). 

2. A aplicação em •oEB!NTUREs•, equivalentes a títulos nao con -

versíveis da •A RURAL COLONIZAÇÃO S/A•, pertencentes ao Grupo 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, representando à época 45% do Ativo 

Contábil, acha-se SUB-JUDICE, em virtude de irregularidades 

constatadas na emissão dos títulos e à falta de documentação 

hábil, conforme Processo nQ 14.322/89, da Câmara dos Deputados. 

3. A Rubrica •RESERVA MATEMATICA DE BENEFICIOS A CONCEDER• 

do Grupo EXIGÍVEL ATUARIAL, tem corno finalidade atender a 

cobertura de Benefícios a Conceder, de acordo com a orienta -

ção da Empresa Atuária - STEA, nos termos do Contrato firma~~ 
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entre o IPC e aquela empresa em 1990, sendo que estamos aguaE 

dando os cálculos atuariais resultantes do referido contrato, 

para que possamos proceder aos lançamentos de ajustes necessá 

rios. 
Brasília,DF, 24 de março de 1993 

::;;:?::r- ....... ··--. --. ----
• ( . !' ·' •• :i ~ 

,:._~,;,;t.J.~,;~r·,:. C~ Cr.>l•1i>b~l 
Co~o\<O..;;.~o.or C!-",;;;-tJr: 4%6 


