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1-ATA DA 117" SFSSÃO, EM 1• DE SETEMBRO DE 

1.1-ABERTURA 
12-EXPEDIENTE 
1.2.1-A Yiso do Ministro da Fazenda 
N" 1324/94, de 23 de agosto Ultimo, encaminhando infor

mações sobre- oS ·queSitos constantes do Requerimento n° 462, de 
1994, de autoria do Senador João Rocha 

1.2.2-Oficios do 1• Secretário da Câmarn dos Deputados 
N" 222194. de 31 do corrente, comunicando a rejeição do 

Projeto de Lei do Senado n• 270, de 1991 (n• 4.103/93, naquela 
Casa), de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que torna dis
poníveis os veículos envolvidos em acidentes de trânsito. 

No 223194, de 3 I do corrente, comunicando que foi encami
nhada mensagem à Presidência da República, solicitando a retifi
cação da Lei n° 8.862, de 28 de março de 1994; Orírinda do Projeto 
de Lei do Senado n•140, de 1992 (n• 4.107/93, naquela Casa), que 
foi publicada no Diário Ojic[al da União, em 5 do corrente. 

Encarnjnh;mdo à revisão do Senado Federal autógrafos dos 
seguintes projetas de lei: _ _ _____ _ 

Projeto de Lei da Câmara n• 122, de 1994 (n• 4.714/94, na 
Casa de origem), que altera a redação do parágrafo do artigo 60 da 
Lei no 8.713, de 30de setembro de 1993.- -

Projeto de Lei da Câmara n• 123, de 1994 (n• 4.717194, na 
Casa de origem), que altera a redação do artigo 1• da Lei n• 6.463, 
de 9 de novembro de 1977. 

L2.3 - Ofícios 
N" 222/94, da Liderança do PFL no Senado Federal, de 

substituiÇão de membro nas comissões que mencíOii<i:- --- - · ·- -
1.2.4- Leitura de Projetos 
Projeto de Lei do Senado D0 57, de 1994, de autoria do Sr. 

Nelson Carneiro, que dispõe sobre a guarda e a educação de rtlhos 
menores, no caso de dissídio dos pais e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado no 58, de 1994, de autoria do Sr. 
Nelson Carneiro, que-Cria o cartão de identidade para os_ professo· 
res registrados no :Ministério da Educação e do Desporto. 

Projeto de Lei do Senado no 59, de 1994, de autoria do Sr. 
Dirceu Carneiro, que restabelece o abono de permanência em ser
viço e adota outras providências, dando nova redação a dispositi
vos das Leis D0 S 8.212 e 8213, de 24 de julho de 1991, alterados 

pela Lei n• 8.870, de 15 de abril de 1994. 
1.2.5- Requerimentos 
N" -677; de i994, de autorià do Senador R.onaldo Aiagão, 

solicitando ao Senhor Ministro da Fazenda as informações que 
menciona 

N" 678, de 1994, de autoriado Senador Gilberto Miranda, 
solicitando ao Senhoi Ministro di Fazenda providênciaS relaciona
das com as Mensagens nos 288194 (n° 688, de 25/08194, na ori
gem) e 289/94 (n• 689, de 25/08/94, na origem), sobre as operaçõ· 
Cs de crédito junto ao Banco Brasilian American Merchant Bank
BAMB Grand Cayman. 

N" 679, de 1994, de autoria da senadora Júnia Marise, soli
citando ao Senhor Ministro da Fazenda infonnações que menciona. 

N" 680, de 1994, de autoria do Senador Pedro Simon, de ur
gênCia para o Projeto de Resolução n° 122. de 199-3, que criii-a Co
missão de Ciência e Tecnologia. 

N" 681, de 1994, de autoria do Senador Júlio CampOS, soli
citando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Resolução no 
56, de 1994, que ratifiCá ã. incoxpora.Ção -de vantagens dos servido
res do CEGRAF e PRODASEN. .. . . . . --· . 

~ 682; de 1994, de autoria do Senador ~uãrdo SupliCj, 
solicitandO a inclusão, em Ordem do Día, do Projeto de Lei da Cã
inãra no 151, de 1992 (n° 1.002/88, na Casa de Origem), que dis
põe sobre a extinção $ contribuição sindical a que se referem os 
artigos 578 a 591 da Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943, e dá outras pro
vidências. 

1.2.6- Leitura de Mensagem Presidencial 
· N" 238, de 1994-CN (n• 698/94, na origem), submetendo à 

deliberação do Congresso Nacional o Pr_ojeto de Lei no 0~.- de . 
1994-CN, que estima a Receita- e fixa a Despesa da União, para o 
exercício financeiro de 1995~ 

1.2.7- Comunicação da Presidência 
Remessa à Comissão .Mis_tii de Pfaiios, Orçamentos Públicos 

e Fiscalização do Proj~to de Lei_no 03, de 1994-CN, lidos anterior
mente; abertura de prazo para a tramitação da matéria e ofereci
mento de emendas ao mesmo. 

1.2.8- Discursos do Expedfeiile 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Sucesso pelos dois 

meses da implantação do real e gela estabilização da economia 

'· 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGAC!EL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

SENADOR JOSAPHATMARJNHO - Homenagem ao Dr. 
Benjamim Alves Carvalho, eminente médico e político, pelos 90-
anos de seu nascimento. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Solidariedade à Confede
ração Nacional da Agricultura pelo comunicado à Imprensa no dia 
18108/94, responsabilizando o Governo Federal pelos riscos inseri-
dos no atual Plano de Safra 94/95. - ·--

SENADORA JÚNIA MARISE- Desconten\anlento dos pe
quenos e médios agricultores com as novas regras para o financia
mento das safras de 94195, divulgadas pelos Ministros da Fazenda 
e da Agricultura, no último dia !Ode agosto. 

1.2.9 - Comunicação da Presidência . 
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão. nos termos 

do artigo 174 do Regimento Interno. 
1.2.10- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR RONALDO ARAGÃO -Regozijo pela fuaugu

ração do abastecimento elétrico, da Usina de Samuel. no Municí
pio de Ar:i.quemes-RO. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY - Suscitando questões 
de ordem acerca da viabilidade da Comissão :Mista de Planos, Or
çamentos Públicos e Fiscalização apreciar os Orçamentos Gerais 
da União referentes aos anos de 1994 e 1995'. 

SR. PRESIDENTE- Resposta ao Senhor Edoardo Suplicy. 
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Críticas ao Plano Real 

e às comemorações de aniversário de dois meses de sua implanta
ção. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - En~o ao 
Tribunal de Contas da União, solicitação de informações sobre a 
aplicação do Fundo Social de Emergência _ 

SENADOR MA UR!CIO CORRÊA - Interesse do Governo 
Federal na votação e aprovação do OrÇam~to Geral da :Uni® re-
lativo ao exercício finanCeiro de 1994. ___ - _ 

SENADOR .nJuo CAMPOS- Defesa da soberania nacio
nal na questão do controle populaciona!_ bcasileiro. 

SENADOR MAURICIO CORREA- Realização da Reunião 
de Ministros da Educação dos Países de Língua Oficíal Portugue
sa. no período de 29 a 31 de agosto em Brasilia. 
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Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 
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Semestral -------- RS 23,53 

Tiragem: 800 exemplares 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Adoção, pelo ex-Mi- " 
i:iistro Jutahy Júnior, do Bem-Estar Socia1, do "Computador-Cida
dão", que permite o controle das verbas liberadas para obras nos 
Estados e Munícípios. ConsideraÇóeS-sobi:e Os mecanismos utiliza
dos na aprecíação daS Leis de Diretrizes Orçamentárias pelo Poder 

. Legislativo. Apoio ao projeto Orçamento-Cidadão. 
L2.11 - Comunicação da Presidência 
Término do prazo para apresentação de emendas aos se-

guintes Projetas de Resolução: -
N" 67, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos, que 

altera dispositivos do Regimento Interno do Senado FederaL 
N" 68, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos. que 

altera dispositivos da Resolução n• 58, de 1972 (Regulamento Ad-
mínistrativo do Senado Federal). _ _ _ _ _ - -

N" 69, de 1994, de autoria do Senador Juthay Magalhães, 
que altera dispositivos do Regimento Interno do Senado Federal. 

N" 70, de 1994, de autoria do Senador Julio Campos, que 
cria a Comissão deDesenvolvii;nento da CivilizaçãO Brasileira. 

L2.12 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal, a 

reializar-se dia 6 de setembro de 1994. às 15 hor~ com Ordem do 
Dia que designa. 

13 -ENCERRAMENTO . 
2- ATOS DA COMISSÃO DlRETORA 
-N"s 16 a 18, de 1994. 
3 -PORTARIA DA COMISSÃO DlRETORA 
-N"3,de 1994. 
4 --ATO DO PRESIDENTE 
- N" 290, de 1994. 
5-ATADECOMlSSÃO 
6- MESA DlRETORA 
7- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 
9- ASSEFE- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ELEIÇÕES 

Ata da 1173 Sessão, em 1 o de setembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Nabor Júnior, Júnia Marise e Lucídio Portella 

ÀS 14 HORAS E 30 MINU70S, ACHAM-SE-PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Aluízio BeZerra - César Dias - Darcy 
Ribeiro - Dario Pereira - Eduardo Suplicy - FlavianO Melo -
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Francisco Rollembe:rg -- Garibaldi Alves Filho - Guilherme Pal
meira- Irapuan Costa Júnior- João Calmon- João França- Jo
saphat Marinho- José Paulo Biso!- Júnia Matise- Jutahy Maga
lhães - Lourival Baptista - Mansueto de Lavor - Marluce Pinto -
Maurício Corrêa- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Ney Mara
nhão - Reginaldu Duarte- Ronaldo Aragão - Ronan Tito- Val
mirCampclo 

A SRA. PRESIDENTE (JúniaMarise)- A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 28 Srs. Senadores. Havendo núme-
ro regimental, declaro aberta a sessão. -

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

EXPEDIENTE 
A VISO DO MINISTRO DA FAZENDA 

N' 1324194, de 23 de agosto último, encaniinhandO irifor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento D0 462, de 
1994, de autoria do Senador João Rocha. 

As informações foram encaminhadas, em cópiãS, ão reque
rente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 

OFÍCIOS 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 

N" 222/94, de 31 do corrente, comunicando a rejeição do 
Projeto de Lei do Seoadu n• 270, de 1991 (n• 4.103793, naquela 

Casa), de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que torna in
disponíveis os veículos envolvidos em ãcidentes de trânsito; e 

N" 223194, de 31 do corrente, comunicando que foi encami
nhada mensagem à Presidência da República, solicitando a retifi
cação da Lei n• 8.862, de 28 de março de 1994. oriunda du Projeto· 
de Lei do Senado n• 140, de 1992 (n•4.107193, naquela Casa), que 
foi publicada no Diário Oficial da Uniã_o, datado de 5 do corrente. 

Encaminlumdo à revisão do Senado Federal au
tógrafos dos segui11:res projetas: 

. PROJETODELEIDACÂMARA 
W 122, DE 1994 

(N" 4.714194, na Casa de origem) 

Altera a redação do parágrafo único do art 60 da Lei n• 
8.713. de 30 de setembro de 1993. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. r· o parágrafo único du ar( 60 da Lei n• 8.713, de 30, 

de setembro de 1993, passa a vigorar com a seguinteredação: 

"Art. 60. ······················~··-··········-···-·-················· 
Parágrafo único. Nos bens cujo uso dependa da 

- cessão, permissão ou concessão do Poder Público é ve
dada a veiculação de propaganda. permitida esta nos 
bens que a ele pertençam ou nos de uso comum, exceto 
em edificações? desde que não prOvoque dano irrepa
rável." 

Art. 2-0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei: 

E.sta.be.lece normas para as eleições de 3 de 
outubro de 1994. 

O PRESIDENTJ;: DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saDCi.oao a a . · -r 

, ...... 
DISPOSIÇOES GERAIS 

.A.rt.. 1• As eleições para Presidcnle e Vic:e-Presi.dente da República.. Govauwtca •·· 
Vice-GOVCfnaâor de Estado e do Distrito Feder:aL. Senador .. Deputado Federal .. Deputado Fsndae' 
e Depm..ado Disaital serão realizadas simultaneamente .. em lodo o País. no dia 3- de outubro de 
:994. 

P::Jrágrafo único. Na eleiçi.o- para Senador. a. representação de cada Estac!o e do 
Distrito FederaJ .serâ renovada por dois terços. · 

ArL r Ser.;( considerado eleito o candidato a Presidente .. a. Vice-Presidente.. a 
Governador e a Vi.ce-Govemador .. que obtiver maioria absoluta de voros.. nl.o computados os ezD 
':>ranco e os nulos.. 

§ 1• Se nenhum candiclaJo ls eleições de que 1ra1a esre artigo ak:ançar .. 
nbsoluta na primeira votaç:io .. será realizado segundo turno no dia 15 de novembro de 19M,. 
::.>nc::>rrcndo. p=tr.:l as respectivas eleições. os dois candid3tos mais votados. considerando-se eleito 
.tque!e que obtiver a maioria dos votos válidos em cada uma das eleições.. 

§ 2° Se.. .a.ntcs de re.aliz:ldo o fo.Cgundo rumo.,. ocorrer mone. des;s,!ncia ou · 
impedimento legal de candidato a Presidente ou a Governador.,. convocar-se-á... dem~e'<'il[ir::_ 
remanescentes.. o de maiO!' vO!aÇ'ao. . _ _. · ·:::._-;s:t~~t"::o

§ r S... na hipótese dos ~os anteriores. _remanescer em segundo lu_. iiiiiF.:::'l 
de um candi.c1.alo com a mesma votaçao. quabf'x:ar-se-~ o IDDS idoao.. ~1 

~ 
ArL ~ A posse do Presidente. do V1ce-Presidente. dos G~ e~.=.;, 

Governadores ~lc::it-os nos termos desta Lei dar-se-~ no dia 1• de janeiro de 1995. ~ 
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. Par.lgrafo único_ Os Senadores e Deputados Fedcr.tis ser.10 empossados no dia 1• ela 
feveretr~ de 1995 e os Deputados Estaduais e Distritais tomar2.o posse na data indielida Iiii 
Cor.sutmção do respectivo Estado ou na Lei Orgànica do Distrito Federal. ·c.;· . 

. ~- .;.• N.as eleições referidas nos artigos anteriores ser.t ;:' 
eleitOI"al vigente.. ressalvadas as regras especiais estabelecidas nesu. l...ci. ;....._..·.:. 

DO REGISTRO DE CANDIDATOS 

Art. S" PodeTá panicinar das eleições previstas nes1a Lei o partido que. - S aa 
ouOJbro de 1993. tenha obtido. junto ao Tribunal Supenor Eleitoral.. regiscl'o def"JD:ithoo aa .. ." 
provisório. ctcsde que .. neste último caso. conte com.. pcto menos.. um representante tiUU8' -
CSmam dos Deputados. na data da publicaç>lo desU Lei. 

§ 1• Só poderá reg;strar candidato próprio à eleição para Presidenle e ,, ta • 
· Presidente da República: ,...._" 

·=·-• . f- o partido que tenba obtido. pelo menos. <:iDcO ~ceara da. voros ~dm ft-
e!cu;ão de 1990 para .a Cimara dos Deputados.. n;to computados os bnm-ços e os nulos.. liiF" 
~m. peio menos .. um terçO dos Esta.àos; ou -

II - o panido que conte. na data da publicaçJ.o dest3. Lei. com aepr u -
tüuiares na Câmara dos Deputados em nUmero equlvaJenre a. no mínimo. tn!s por· CCIUO da 
composrç.iio da C~ desprezada a fraçã.o resuitanr.e desse percentual; ou 

rn - coligaçao integra.da por. peio menos. um partido que pn:endut. : "1 fi;% 
prevtst.a em um dos incisos an~ores.. ou pmo parudoc que. somados. atendam .U.. !. _ M -
condições. • • ~-l- e= 

§r Só poderá regisuvaJXIidaros a Senado~". Govenw:!«e v~ 

I- o partido que tenba atendido a uma das ~diçOes indicsrt•s aos~ r·Ít-Jfê--· 
parágrafo anterior: ou 

II- o panido que. organizado na ctrCUnscrição~ tenha obtido na eleição de 1990 para 
a n:specuva AssembJéía ou Cãmara Lc!:giSlauva uC.s por cento dos VO[O$ apurados. excluídos os 
brancos e nulos: ou 

UI - cohga.çào iriregrada po,._ Pelo menos.. um partido que ~ena uma das 
condições prevlsr.as nos mctsos 1 e H acsre parágrafo. ou por pat1l.dos. que.. somados.. a.rendam as 
mesmas condições. 

§ 3'" AU! cinco dias a con!3r da data da publicaça<> desU Lei. a Presi_.,da 
Câmara dos Deputados infonn.ant ao Tribunal: Superior Elci[oraJ o número de Deputados F4' ' ·a 
!nlCgrantes de cada bancada pan.u::fária naquela da1a.. 

§ 4• AO! 31 de dezembro de 1993 •. o Tribunal Superior Eleitoral di~ a 
n:Jaçao dos partidos apms a reg15112r candida!os pn)prios as eleiçéle;s para Presidenre e Ví<:le
Presidcnte da Repúbhca. e ainda daqueles que. em cada Es1ado e no Oislrito Federal. IPodFodiG 
regísrrar candídatos péU3 Senador. GovcmadOI" e Vi<:e-Governador. 

Art. 6" É facultado aos partidos políticos c:elebnr coligações para eleiçliD 
majoritária. eleição proporcionai ou ambas.. desde que elas não sejam diferenteS de:mro da. tDCs:lll& 
ciR:umcnçlo. 

§ 1• A c:oü~ leR denominar;*> própria. que p<ICion ser a junç4o de ......a. a· 
.sigl&s dos panelas que a· t ...,.. -&e!&~ u ptez<ogaâoas e obrigaçOt:s do& -lli!l-
polllicos 110- oe a:fere., PI eleitánL ~ 

I r Na ~ paza ekiç5o ~..ama. a cotipçao usani. otmg • é}·"' 
sob sua dellomiJIIIÇio. as leJ!endas de todos os partidos - a ~ n& propaganda pua '>I;' •· 
propon:ional. caáa partido usará apenas :wa legenda sob o nome da coJipç;lc_ -

§ 3• Na f~ de coJigaç6es.. devem ser obse:z:vadas. ainda. as seg:uintes nonuaa: 

r - na chapâ di càligaç.;to podem ser mscntos candidaiOs filiados a qualquer -
polftico dela in~gr""''" 

n - o pedido de registto dos candi<btos deve ser subscrito pelos pn:si-
. putidos coligados ou por seus delegados. ou pela maioria dos membros dos ~- CX:C 

executivos de~; · 
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m- ospomidOII ink:glantt:s dacoliSJ~ÇAD- desizuar um 1ep1 ataDIIIO.-
atribuiçOeS eqnivalena:s b de presidenti: de partido político no traJO dos ir.IL1 ., filá' 
repn:senlaÇão da coli~. no que se rer...., ao prncesso eleitoral: 

[V - a coli~ será~ pennti: a 1ustiça Elcitoral pela pessoa-~ 
, na forma do inciso m ou poc delegados indi<:ados pelos partidos que a compOem. podendo -
~a:JI!: - • ~. ·"':-:•'"'>••!'~:: •,-;,;·:-·--•.. -;.-o~..n.....: 

i 
; 

a) tres 1 I s 1 
• pu- o Ju&B Eleiwal: 

.--.--~ -=-·'" "'~----~ -::·-:-.~...li.:i"-..r.;. -· 
bl·qa.aao E? 1 ·r r • .o-Tril 'P li '·.D - III: .. 

c) cinco delegados penante o Tribunal Superior Eleitoral: 
~-- _.. 

V -~ a coligaçio. os partidos que a integram passi&m a funcionm- .,.,._-
dnico partido duram= o psc n eleil0!21 no relaciomameDto com a JUSUça Eleitoral e no -de 
interesseS intcrpartictmos. 

AtL r As normas para a escolha dos c:arKiid•os c para a farm~ de cU- .• A. 
- es.bckriclaa no estaruto do partido. que podr:a1i f~Io de forma mais restritiva do .. ~ 
P<cvisla no caput do art. 6'" desta Lei. . ·-·· 

Panl~o dmco. Em caso de omisdo do esmmtn. Clll>ed. ~ órgao de cá )ij' ' 
na<:ional do p.nido eslabcleca as normas a que se refen:: esae arago. publicando-as DO ~ 
Drtci.al &Sé 2 de abril de 1994. 

Art.. 8"' A es<:olba dos-C31ldidatos pelos panidos e a delibc~ sobre ..;nj ·f 1 -
de"oedo ser fei- ao periodo de 2 de abril a 31 de maio de 1994. lavraJido..se a aespecdoa --
livro aiJetU>.c:&~- peta Jusaça EleilonL poc!eiado sco: un•;:-"":.~.já ~':"'" ·---- ~~· 

§ t• Aoa que. na- de ~ desta Lei. forem c:leti:tUmes de m · · t 
DeputadO Fecleral. Esncinll' .ou Dislrioal. ~ assegurado o registto de candidawla para o .. ...
car20 pelo partido a que es~ejam filiados na data da convenç:Ao.. independena:mente de sua erofh• 
nesta. salvo deliberação em ccnrr.lrio do órgão de dinoÇao nacional do partido. 

§ r Para os fins do disposto no an.. 1 O .. não será computado no limite ali def"mido o 
nWner<> de candidatos da coligBÇm ou partido que. oa condiçllo do parágrafo anterior. supera- um 
"'rço dos lugares a preencher. 

~. 9"' Para concorrer às eleições. o ~didato deverá: 

I - estar com a filiação deferida pelo respectivo partido até cem dias após a 
publicação desta Lei: 

fi - possuir domicílio eleir:mal na circunscrição na qual pretende concorrer pelo 
menos desde 31 de dezembro de 1993. _ _ 

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporaÇão de panidos após 31 de dezembro 
de 1993. será considerada. para efeito de filiaçêlo partidária.. a da.la de filiaçáo do c;andidato ao 
partido originário. - - · 

Art. 1 O. O.da partido poder.!. registrar candidaaos par.o. o Senado FedeTal. Câmara 
dos Deputados. Câmara Legis.l.ativa e Assembl~ias L.cgislauvas até o número de Ju2ares a 
preencher-. -

. Parágrafo ~ único. ~c . caso de coligação . para as eleiç.Oes proporcionais.. 
1ndependentemen~e do numero de pantdos que a integram. só poderão ser regisa-ados candidatos 
até uma vez e meia o número de lugares a preencher. observado.. para cada parudo. o limite 
esaabelccido no caput. 

Art... 1 L Os p:z.nidos e coiigaçóes solicil.arão à Jus.tiça Eleitoral o restisuo de seus 
candidatos a~ às dezenove 1101'35 do dia 1 O de junho de .1 ~. -

§ 1• O pedido de ~ deYe ser instruído com os seguinr.es documentos: 

a) cópia. aulellócada pda JUSiic;a Elcitonal. <la ata a que se refere o artigo 8°; 

b) autorizaçao do candidato; 

c) prova de filiação partidmia: 



5020 Sexta-feira 2 DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IT) Setembro de !994 

d) certidão de quitação eleitoral: 

e) decJaração de bens.. assinada pelo candidato.. com os respectivos va!oces 
atua..lizados: 

f) cenidões criminais f<Wno:cidas ~os órg5os de distribuiçlo da Justiça Eleitoral. 
Federal e EstaduaL 

§ ? Na hipóle!le de o partido ou coli~ rW> reque.er o regisU'o de seus 
>Candidatos. esu:s ~ rue-lo peranre a Justiça Eleitoral em qumenta e oito ltor.Js a conuu- do 
enc:etrllllleflto do prazo previsto no caput.. 

A1't- 12. O candidalo à eleiÇ(Ies propo<cionais indic:lra. no J>l'dido de registro. ah!m 
de seu nome completo.. as variações nominais com que deseja ser ~o.. ~ o mhimo de duas 
opçãc:s. que podcrlio ser o p,.,...,....._ ~c--. nome aiXeViado. ape';ciP.ou """""' pelo 
qual t! maia E 4 ' - ..... clelil*t.que Ido e. ,~ • --..íf t:fd ft niD :alleiR. 
contra o pudor e n.Ao seja •idfcalo ou iJzew:zuate.· menciouaudo e::aii. que OEàc:m de pr'C{eteucia · 
-jarez;---

ao seguinte: 
f 1• Verif"u:ada a OCOU!iK!ia de homonfmia.. a .Justiça Eleitcxal p!"OCeder4 a<endendo 

r - havendo dúvida. poderá exigir do candidato prova de que e conhecido por -
opçliD de nome que indK:ou no pedido de reg;suo e que possa confundir o eleitor. 

II - ao candidam que. na data de publicat;Jo desta Lei. esreja exercendo mandato 
eletivo ou o renha e:xerddo nos últimos quatro anos.. ou que nesse mesmo prazo renha cotx:::oa:lido 
em eicí~ com um elos nomes por ele indi,__ será deferida a sua ulilizlçlo no registro. ficando 
oulrOS candidatos imJ>I'diclas de f"az>er propaganda·.com eae mesmo IIOIRe; 

m - ao .,....... .. o que. peta sua vida polfti<:a. soc:ial ou prot-..ssional. seja ídentif""rcado' 
por um dado nome que tenha indicado. seR. deferido o registro com esse nome .. observado o 
cüspos>o na pane final do inciso .uerior; 

IV - em se uu.ndo de c:aadidatDs cuja ltomonfmia nAo se resolva pelas "'gras -
dois íncil!os ameriOI'eS. a JustiÇa Eleitoral as ~ pano que em dois - ~ a .cardo 
sobre os tespectivos DOIIIeS a ser:ern utiliz:adc:Jc; 

V - no caso do inciso ;mlel'ior. rdo havendo acon10. a Justiça regi- cada 
, candidato com o nome par ele indM ,~ ~ no .-tido de tegisüo., - a ordem de pref~ aü 

def"uúd.o.. . 

§ ? A Justiça Eleito!':ll podcr.t exigir do candid:uo pn>va de que e conhecido par 
determinada opç.lo de nome que renha indicado. quando seu uso puder confundir o eleitor. 

§ :3- A Justiça Eleitotll.l organi:r.ar:L para auxiliar os escrutinadores na ap~. e 
publicará.. a~ o dia 1• de setembro de 1994 .. as seguinleS listas: 

I - a pr:imei:a. ~ por panid<>s.. ter.11. a. n=lai;Jio - ._,.;vos cancüdldos '!"" 
- O'l"deeD: ucau6:k:a.. c:o. •·duas '\i&Ji&Ç6e:l de nome~ a cada um. na ordem escoibída 

pelo c:andidatD: 

U - a ""'Poda. com fndic:e ODOIIIálico e ~ em ordem alfabo!llca. nela 
consranc1o o nome complero de cada candidato e cada variaçto de nome. tilnlbem em ordem 
alfabetica. seguidos da >espectiva legenda e número. 

§ 4"'" ~a apuTaÇáo serão anulados os votos dados a nomônimos em que não se possa 
:dcnu ficar com exaudão a vontade do e!citor. 

§ 5° Ao decidir sobre m; pedidos de registro. :1 Jusllça- Eleüoral publicar.;i 
obrigatonamente as vanac;óes de nome defí:iidas aos candidatos. 

... § 6"'" A Justiça E!eitora.J indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com. 
nome de candidato a eieiçi.o .ma.JOnWl.a. 

Art. :3. É facultado .10 partido ou coligação substituir .c::.ndidato que for 
consider.!.dO inelegível ou falecer após o termo final do prazo do regastto ou .. am.d.a.. que tiver sca. 
registro Indeferido ou cancelado. 
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§ 1 o A escolha do substituto far-se--4 na fonna estabelecida no estatuto do partido a 
que pcncncer o substituído .. e o regLSttO deverá ser requendo ~ otto dias contados do fato que deu 
origent à substitutÇ:io~ 

§ 2" Tratando-se de- elf!i.;ões inàjãrit.lriãs: se o candidato for de coüpçlkr. ~ 
subStituição deverá ser feita por decisão da mmona absoluta das comissões executivas dos 
parttdos coligados. 

§. ~ Nas eleições proporcionais. a substih.Jição só se efetivar.ll se o novo pedi~~~· 
a observincia de IOdas as formalidades exigidas ~ o n:~P=G._far apresentado ~ -
antes do pleitb.. · ~· -~ · , -- - . :.1 _ ~ 

ArL 14. Se a convençao particl*ia regional se opm;er.: na deüba..,... -~
...:oliga.ções. U direai.u=s ~limai -rabe:' 'de• pele& dl'xtíD&.Sllpu:ioce~ do pwnida e-=-. 
pod.enlo. nos termos do respectivo estatuto. anular tais dcei..scles e os aros delas ~JCA~ __ ... :.:: .-:.:-f ... 

.An.. !S. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatOs que.~ a data. da i 
eleição. forem expulsos do partido. em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam -
observadas as normas estatutárias. • · · f 

Parágrafo único. O cancelamento do ~gisu:o ser:l 4kcretado pela Justiça .Ele:i-.1.. ~1• após solicitaÇ;Jo do partido que ft:gisaou o candidato. - - -- - -

An. 16. cabe à Justiça Eleiumd.dixipl"- z-I<I<Mtlfto ;•: dos parlido& c~ 
candidatos no processo eleiumd. - _ - - _ -. . . . . - . 

§ 1• Ao panido fica assegmildo o dileiiO de - o astlaai.v IUrit-41:: "1\1 j 
lc:geoda - cleiç:L wial .. e ao candidalo. uessa hipófese... o direito de JDallll!:l" o uWIKSO 
foi atribuído na eleiçJ.o aJJu::rior para o mesmo ca:rzo. --"' · · - · · ·· · · · -... -· · 

' ' ' 
t 2" Os candidalos de coligaçlles. nas e~ majoritbias.-re~ ...,_o 

número da legenda de seo partido. e. nas eleições ptopeici.....US. com o nl1men> da legeada do 
respectivo pM1ido acrescido do mlmero que lhe couber no sorteio a que se refere o § 2" do IIIL..l~ 
do Código EleitanL o' 'ir"'ldo o m ao~ ana:aica. - =-~· - ~-=:· 

-,_~"' 
-....-:"' . 

DACÉDULAOF.ICIAL ....... -~,-, _-,~.-: ~-,~~:~~~-:;j 
Art. 17. As ~las oficiais par.a as eleiçCiea preYislas no:saa Lei ~ 

confeceio..- pela Justiça Eleitoral. que as imprimira com exclusividade pant disaib · r -. 
Mesas ReocptOias. sendo sua impJ slo feira em pape! opa:o. com: tiDta preta e em tipae. ..a~:"' 
de letras e números.. 

D
J:Oli>Oir<:i. _ § r• HaWZ: ;;.,uas =~u distimas. uma pant -,s eleiçl!es majoriWUs e oaaa-z P'!: 

profXJICioam&r. a :!left!ID c31JDdo m~ c • ••• aea do~- ""'~ .• ~- . 

§r Os capdidarOE pa111. eleiçao majoritária. sedo identif"~ ~lo·~ i?-iJj- ~ 
~":,0,... de i~ e:.!" o~~..:=.=::::.: 1~ ::;, no an. 1~ ~.fi& .. · 4h_j 

~-...:.:. ~ 

_ ~ -z- Para as eleições rea.li.zad.&s pelo si suem• p:op:nciioaaL a a!dula tem espeç ( j 
que o e~ esc:reva o IIDIDe ou o l1liJDI:Eo do ondjd?:!O cscotbido. ou. a si&ia do panida. *f. b ! 
Pft:[erencia ou o n11mcn> deste. · " - - .. ~ · · ___ , ..:...,.._. 1 

.. -:_~-i 
§~Às eleiç&:sem e&\Wdü- "Piic--~c9 !li _z ~-... *.,:Z:~~ , • c..: - _:-:f.a-::.1 
I s-No- de qtiÍD3Ie w-~ a real~ do saneio a que se ft:fe... cri r-· ~ 

Tribunais Regionais Eleirorais divul~ o modelo da cedula COGipleta com os ...,..__- -i 
candidatos majoritmos na ordem já delmida.. - . 

Art. 18. As votaÇões serlo feitas ein dois momentos distintos. -·na mesma uina. 
devendo ser entregue ao eleitor~ primeiramente. a cédula destinada às eleições proporciona:is. de 
cor branca.. e .. em seguuia.. a cédula destinada às eleições majoriúrUs,. de cor aman::J.a.. 

§ t• O eleitor dirigir-se-á à. cabina duas ve2'J::S... sendo a primeiril. Para pzmrbea a j 
~~ula--~'7leiçóe:s..ptupcx ·onaisea~papr '!:nin?'ar~:~~~rt · 5!11_b 
ele1çl!es ma)OI'Idriu. - - -·- ---- --- • --- "" 

~-=-~-:-·:-· ~ 

§ 2" A Justiça Eleitoral fixal1l o tempo de ~ e o nilmen> de eleiWies pcir ' 
Seç.ão... de modo a garantir a rea.J..i.z.ação das vouçOes no prazo lcpl n ''rio ao exea , -- do · 
VOtO~ 
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DA FISCALIZAÇÃO DAS ELE!ÇOES 

. ..ut. 19. É defeso ao Julz Eleitoral nomear para ~esa Receptora. Tunna ou Juna. 
Apuradora. fiscaiS e delegados dos Pan~dos Políticos. ou menor de dezoito anos. 

An. ZO. É vedada a panteipação de parenteS. em qualquer grau. na mesma Mesa.. 
Turma ou junta Apuradora. ou de .sen.·tdores de uma mesma repartição publica ou empresa 
?rivaàa. 

An. 21. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras serlo- no·
seguinte ao da eleição e ao do eventual segundo turno. dispensados do serviço sem prejuízo do 
salá.rio. venc1mento ou qualquer ouua vantagem. mediante comprovação expedida pela Ju.sbça 
Eleitoral. 

.~ 22. A e.o:;coiha de fiscais e delegados pelos pan1dos ou coligações n.l.o ~ 
recarr em quem. por nomeação do Juiz Eleitoral. já faça pane de Mesa Receptora.. ou em = • ç W f 
deZOito anos.. · - -

§ 1 .. O fiscal poderá ser nomeado para fiscaiiT.ar mais de uma Seção Eleitoral ao 
:nesmo loc:U de votaÇão. mesmo sendo eleitor t.1e outra Zona Eleitoral. porém seu voto será ! 

adm1udo somente na Seção de sua inscrição. • 

·~~---·-·~·--·-~·-~=l partidos ou coligações e não necessitam de visro do JuiZ~ . . .. _ - • 

§ 3"" Para efeito do disposto no parágrafo anterior.· o presidente do pZil"tido oe·~
re~tante da coügaçio áeYe!":i regiSU'U' na Justiça EleitiJI'al o nome das pessoas au~a 
expedir as credenciais dos fiscais c delegados. · · 

Art... 23. Fica vedado aos juízeS que sejam panes em açoes judiciais que envolYam 
..:anduiatos 3.s ele1ções de 1994 parucipar de qualquer das fases do processo eleitora! aos diYe1'30S 
pleitos de que trata esta Leí. 

Art.. 24. Os paitidos c coligações podcrSo fisçaiizar Ioda.-; as fases do:p:•:• :::de;l vot.ac;ao e a.pur.;ura.o das eleições. inclusive o pt"eenchimento dos boletins de uma e o ~ • 
. ek:uOuico da tol&li~ das resultados. sendo-lhes ganncido.o acesso anfi:Cip8Cio
~de computador a sen:m utiHzados na :opunçilo. : . -- - . -· 

t f 1• Os r..,.;a e de:lepdiJs - partidos c c:oli~ ""'*" posici_.,._ a. 
•disdncia:idosupuic.a-meaoda-~ I a..cle-qa& _ _. 
•a abertUn da ama; a allemift e COII1ll~ das ~ulas e o pn:encliimemo elo boletim. 

' 

! § r Os tr.lbalhos de apuração nlo podulo ser ~- sem que seja --"'·ii 
cumpriJnento ao di.~pm;u> no par:lgrafo anrerior. sujeitos os responslveis is penas previstaS -

.347 elo COdigo Eleitoral. 
:t . . . ··-'""·- . 
.;. § ~ o nlo !hiLi*' .., di ...... na • .... ........ • 5 á. ;• .......... .. 
{uma..-que- --de-~ ..... ---· _ · . 
f ·- f"~,._....,..,..._aeom:ardoconbec:· · ·--. .. --* 
·.a que se refere o -t.. o panidO ou colipçm ~........,.._impu_.., 
·a. Justiça Eleitor"lll.. . .. -· . " ·- . . - -

. § s• Os pan.idos concorrentes. ao pleito poderAo constituir sisrema 
fiscatizaç:lo .. apuraç.lo e totati7.açilo dos n:suttados.. c:-ontratando inclusive empresas de 
~.sistemas.. que .. CYedenciadas junto o\ Justiça Eleitoral .. recebe:rc1o. previamente .. os 
computador e. sim.ulraneameme. os mesmos dados alimentadores cio sisrema oílcial 
to!Ali~. · 

• _ u ~""'- 25. Os &gaos encarregados do pc : ._._ elt:trOnico de -
obrigados a rornecer aos parti- ou colisaçi:ies. no ..........., mcxnenm da enuep -
~ c:ópUs dos dadas contidos em fira maptica ~ pc uemo pardal de cada 

Art. 26. O boletim de uma_ cujo modelo ser>~ aproY2Klo pelo Tri- S--:!:;)1 
~itoral. contenl itupam a. u4uenw dos candjdelfM c::uca::cazm . 
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§ 2" A~ elos ft:SU!Iados apundos DO boleliJD deveft cr feita
de riSCais. de~ e lld~o~ elos partidos e colipç&!:s. que_ ao rmaJ do PIX~-c:1111i·IIIÍ!--·-=· 
boletim. recet>eno imediatamente exemplar ii2D!íc:o. expedidO pela J- Ek:itcxal.. 

§ ~ Para os r!IIS do dispostO no pangrafo ana:riol". cada partido - c:ai41i'slllll..., ... 
..credenc:iar.l dois lascais perante a Jwua EleillllaL. fncrion do lMD de-cata ve::& 

• §4• 0 ....,.,..-.. • LID •- -.....-~-... a=:.:~==~:== ...Juizouq ·L da "L ' L ...-.ele c 
-pcraz11e a Junr.a tO••Iizwkwa apuradan.de VOIOL- .•. ___ _ - -~- :. ... ;;-.·-~ 

Art- 27. O Juiz Presiden"" da Jun1a Apuradora ~ obrigado a •ecOI!Lti a - CllljD 
resultado apresen~ no Boletim inc:oincidenci.a com o númer'U de voum~ ou houver dis:t z · -
com os dados obudos no momento da apUI11ÇSD. 

Parligrafo único. Os Tribunajs Regionais Eleitonis também sllo obri~ a 
proceder l contagem de votos sempre que os c:mtdidatos apn:senta!em boletins de -
inCOIIJCldentes.. . 

Art.. 28. Antes de concluir a expediç50 do Boletim de Apuraçao. o Juiz e ca 
membros da Junta não poder.to passar a apurar a uma subseqUente. sob pena de incorrer no c::::zim1= -
prevtsto no an.. .3 13 do Códi~ Eieiwral. . 

Art. 29. A impu~açAo nllo .-ec:ebida peta Junta Apw- pode...,. ajX , · -
quarenta e oito horas._ acompanhada de declaraç5.o de duas t.estemunbas ao Tribunal R a· ' 
Eleitoral. 

Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em quarenta e oito ......_ 
publicando o acórdao na própria sessM> de julgamento e lnlllSIIlitindo unediatal!leD!e :l J- .wia 
telex ou fax. o inteiro rcor da decisio c da impugnaç:Ao.. 

An. 30. Nos municípios com mais de uma Zona Eleitoral. a ap~ das -
correspondentes a cada uma sem reali7.ada em locais distintos.. 

DAS PESQUISAS E TESTilS PRÉ-ELElTORAJS 
·• ----~:- -~=-------"'---~ -=~:;:.~· ~-

~ JUt. 31. A pmtjr de 2 de abril de 1994. as en.i±rt . oa .,..._ - a C . ~ zê 
pesquisas de opinilo públíca relativas U ek::içae::s oa aaa cancfidatns para serem 1e e 

7 

• -

. c:cmhecímeDto p!Íi>lico do -· 1'" & <eeiSUVs jUDIO ~ Justiça Elcitmal, ale CÚ!CO - ---
divulgaç:lo. as infonnaç6es a ""sWr relacionadas: · . . · .... ~ -.:_.. 

I - quem contratou a realizaç:S.o da pesquisa: 

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho: 

m - a metodologia e o periOtlo de reali7~ da pesquisa; 

IV - o plano amostral e pondcnoçjlo oo que ""' n:fe.-e a sexo. idade, as--•· 
; nstrUÇão. nível cconOmico e ~ ffsica de realizaç;to do trabalho; ·-

V- o nome de quem.,._ pela real~ do .-lho; 
. . ~ . 

VI - o si~lcma interno de controle e verificação. conf~a e íiSCa.li~ da~
de dados e do trabalho de campo. 

§ 1• As infonnaçOc..o; relativas à eleiç2o prcsidcnciãl devem ser registadM _, . 
Tribulml s: .. umpuoe:riioriorEieitoral. e- n:lativas ~ demai& C'ciçÃ" -· T~ ~ EleiaonL. ---- .. 

t 2" A Jusa;çá Eleitoral ;ifixarli. imediatamente, ~ ÍOC21 de costun..,;.:• = 
~"**" , ·-~---..;o-aqooe-reM:Ia.esoc.JII'Ii-c 1 ra•to as;l~==== · pa:rtidos ou colipçacs a.a cwwt· E os., pteito. qae-......._...,....ti,... --=-o pelo • 

dias.. 

§ ~ tmedi-'"'""' apó!< a di,.,lgaçllo da -.,;,.._ as empresas ou enlidadeit a ~ _. 
se refere este artigo colocar.lo .l disposição dos. pacudos ou coligaçócs que possuam can r E • 
rcgtsaados. para as cleiçõe$ a qoe se R:fere a pesqutsa Iodas as informações. resultados obtjrlgs c 
demais elementos atincntes .a. cada um dos ·trabalhos cfetuadOS-
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, f 4"' us ·---pela empresa ou=-ele~ pelo órgtlo .•ein' 
: .--... col~.,.. - -"'"""- i p ··...,~..-ao su~ JL 
· · i" no .n. ;\23 do C6dip> E' 'IIWai e a muita de ~ia-i __ CCIIIInlado pela 

P"""PÜM 

. Ait.. 32. O& ... tidos, ~-~ & J..,..;Çá EÍeita<al.. que =~· ~==~ ~~----a .... ~ele diii..-..o- ledo acesao _, siSiem& iD..,..... de ccwOCI'Oie. w.rüi __ 
fi:;;;;;-~ co~ dadas .:;'~mtos ou eatidodes qDe derem ao ~to IA;' 71 
_.;-ele ap;n;.., ...- b '·;-.., e podctAD, --da acolha tn:re e ---~!i" 
pl•nilh•s individuais. m.apu, ou~ con~ e confenr os dados publicadOS.. , ~ ~ 

,. J'l~ A-·., cw..P.• · do eispoan- .U.., ou qulllquer aro qur: _ 
reua'dar.· irÍipecflr'.Qü"'4IRcult:lir. ~ n .... ljzN"an dos· pas:tidt&_ ... , ....... ---'VeiS- . 

· euddlide au eu&jHCS& 4e · ·wj · A ~ 4le I ; '" de seiS meses a um ano e 
: vaiCX" isual ao I~ ' ido pela ....,ti=r"Çio·da pe3qUISL 

! § Z" A comprovaç\k> de irregularidade ou dcssemelhança entre as dados publ- t= 
. e aqueles aferidos pela dili~a do partido politico tomará os. responáVC<S pela . enu-. ~ 
· iDslituto de pesq11ísa e os .-esponsaveis _pelo órglo divutpc~or su)e<tos àS penabdadcs mcücada ..._ 
, parágrafo anterior, sem preJUÍZO da obngatoried&dc de publicação dos dados corretos, · ··~· ,. 

DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DF RECURSOS 
NAS CAMPANHAS ELEITOR.A.IS 

ArL 33. As despesas da campanha eleiooral serão realizadas sob a responsabilidade . 
dos partidos ou de seus candu1aJ.os.. e por- e.ies pagas.. 

Art. 34. Alé cinco_. ciias úteis após a escolha de .seus candidatos em conv~~ o 
. partido constituirá Com•~ Financeiros.. com a finalidade de arrecadar recursos e aptiQ-los nas .j 

campanbas eleitorais.. • 

§ t• Os Comi~ devem ser vinculados a cada uma das eleições para as quais o 
partido apresente candidato próprio. podendo haver reumão. num úmco Comttê. das atnbmçll5es _ 
n:llauvas às eleições de uma dada circunscrição. 

§ Z" Na c~ pn:sideneial <!! obrigatória a criaç:k> de Comirl! nacional e facaltativa 
a de Comitb nos Estados e no Distrito Federal. .. 

§ ~Os Comites Financcims :ocn!lo rcgislrados: 

I - no Tribunal SuperiCX" Eleito~. o nacional: 

n --nos Tn'blmais Re&i<mais Eleitorais, os__...,ic e o dislritaJ, 

~35.0--·aaqoek:ti,.,f~dil • oa por-ode~! 
. por ele dcsi_,.-, a lldJnifti.!Uaça financeira ele sua própria am~ba. ulilizande recursos que lhe 
: scjmn pcto.C..m.!.. - 011- * coca do Fundo Pllrtid>lrto, recursos próprios· 

ou ctmçOes de l c •• .fisica& ou.jlrácliev aa...fDrma eslabe1ecida nesra Lei. 

Par;tgrafo único. Os Comil!:s respondem solidariamente com os candidatos pelos 
recursos que repassem a estes. 

. ArL 36. É obrigatório pua o partido c facultali,., pua o candidato abrir coni&S < 
l>iu>clirias cspecíf'JCaS pua ~todo o movimenlO rmanccin> da can:i~ · 

ArL 37. O c:mdjdetp t! __ o t!oiC!» rec>ponc;t~l peJa ~ das infmmwçaes !I 

fiDaaceins e COildbeis ...Caaoes *- camp31Dba. dcveodo liSSiDar a tespectiva prestaç:lo de coa
soziDI>o ou, se for o caso, em conjllllfO com a pessoa que tcnha dcsigtlado par:a essa tarefa. 

.Art, 38, A. pmtir da escolha dos candidatao ent COIIU ; •• i ras ffsicas 011 
jurídicm podcs1io ·razer do-r6c5 cm dinheiro, ou cstim4'11eis em dinheiro, pua campanhas 
eleitorais.. obedecido o disposto nesla Lei. 

§ 1• As dowç6es e c:oa.Iribuições de que ""'-&este anis<> ficam limitadas: 

,··1---,.,. -:-.. ' .-:'!: . __ :_4, *'<.JI!QI:ceDIOdos"" r -~110 liDO de 1993; • 
n- oo caso cm que o candidato ulili:ne tCCiii- jW<Ipios.. ao valor múimo de~ • 

-·bcS!!P.~.!"!'""'~~-Lei; . ~ J 
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M- np caso ele- juddica.. a dois por cea10 ela receita opcrKional bnJia elo-
ele 1993. 

§ z- Os pen::ennulis de que ttaiJUD os incisos I e m do § 1• podedlo ser excedidoL 
desde qDe as contribuições e doaçoes nAo sejam superiores a sea:nta mü UFIR e trezenlaS mil 
UFIR- respec:Uvamente. 

§ ~ As COOIIbi'•dçOe' e do"(:&"~ as I.'IOCCilaS e os ft'll ,- "" de que !rata esta Lei 
sedo convenidas em UFIR. pelo valor dcaa DO mb em que ocotiCienL 

· · Art. 39. AI*' cinco - ~ a escolha dos candiclaios. os 6rgftos de din:ção regional 
c:omani<:ado-~ de ditcçlu II8Cional elo panido o númen> de candidalcs e o limite ele pswa 
estabelec-ido para cada eleiçfo na 1 1 âva ~-

Art. 40. o ~ de ~ naciooal consoüdai:l <>:> limiu:s ele gasr.os esta!>":Jecicfns 
para cad&ciz ~,z · ·dD,lilaite que fixar pan. a eleiçlo pr"esdeno=ia1 e sol~-~ 
~ d&.F t•a · de ~us Eleitol'a:is.., pon.adac em vaiai" ~&e ao IIUW 

de J:8SIOS i*Lt" peto paz lido pua IOdas as e'riç&-s de qzetrala esu Lei. . "' . 
; '- - . . . . - - -- : ~ 

Att.. 4L O Miaial!rio--cla FUJ:Dda emitir.!. os B&ws Eleimnis ao ·portador. os quaia 

I - indicar o valOI" em moeda da doação. convertido em Unidade Fl.SC3l de 
Refen!ncia (UFIR.): 

n - ser prcviamenre numerados.. para fins ele identificaç2o de sua distribui~ 
poae:rioraos ~-- · 

••• ~.:....... • • • • ----o-

:..::- . ..oL..~-7"'1.·~·;:~= -· ~~~ ... a 

Art. 42. 0 e!opia de dil ;• nec=jonal do partido ICj ... aos re~ OS ~ 
ceai ·1 V' p•it."J. f ';aeit l;F_-c:.qa.ialledo~aaa.crv'id•!IWDOlimiiD 

--m&'ltt"''llaf pc!llhiüdO t=• s:w g 

Art. 43. Toda doaç:io a candidato específico devett ser feita mediante r:roca por 
Bônus Eleitorais~ c~Dte ao seu valor. 

Parágrafo único. Os recursos próprios do çand:idafo podedo ser uulizados em. .sua 
cam:panha. desde que sejam JnEegralmente converudos em BOnus recebidos do C omite Financeíro. 

.Aa.rt. 44 .. Os panidos e os candidatos manter.lo em seus arquivos.. duran~e cinco aaos. 
ll disposição da Jusuc;a Eleitoral. a .-ela.c;ao completa de todas as doac;Oes recebidas com 
1denuticação dos doadores. -

. . Art. 45. É vedado. a partido e candidato. receber direta ou indiretamente doao;:6o em 
dtnheu-o ou esumável em dtnhetro. mctuszve através de publicidade de qualquer esp6c:ie.. 
procedente de: -

I - entidade ou governo estrangeiro: 
11 - órgão da adminisu'ac;!o pública direta. ressalvado o Fundo Partidmo. indiieta 

ou fundaç.ao insumída em vinude âe lei ou mantida com tec:IUSOii pi'Ovenieuses do Poder Pdbtico;. 

rn - concessfonário oU -pcnriíSsioilário de serviço público federal. estadual. distrital 
ou muntcipal: 

IV - entidade de direito privado que receba. na condição de beneficima.. recww · 
provenientes de conllibuição compulsória em virtude de d~ legal; 

v - eolidade dc:clarwla de ntiJjdacte póbliCa fedel'al. es&adual. distrital ou muuici:pwl: 

\11 - entidade de classe ou sjgdjçal; 

vn - pessoa jurídica sem fins lucnuivos que receba recursos do exterior. 

A.rt. 46. O partido que receber TeCursos de origcn vedada nesta Lei ou gastar ai~·· 
dos lim iu:s estabelecidos na. forrna dos ans. 39 e 40 perderá o direito ao Fundo Partidário do aoa 
segutnre. 

ArL 47. Sllo considendos gastos eleitonis e. como t1lis. su~ a registro e
limites fixadOs na forma desta Lei: ........ ~. 
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I - coafecçAD de material impresso de qaalqaer nanm:za e tamanho; 

II - propaganda e publicidade di.reu ou indileta.._p:~~r 'P'•Jqnrr meio de divulpçiiq l destinada a coaquisUir vo<os; . · · · • . · ~!!!< • 
. - - .. ,, .- ~·-··-- --- . m - aluguel de l()ci;s pua a promoçSo de """' de campanha eleiton.l; 

• IV - =le'P'tis coai. II"UL'EPPO'te ou des'c ; nto de p • .,...,. ... , a scniço dii.~· 
candidaturas; · 

i-- &~ :. ~-~ .. ~-,.-.. '._•4 
• VI - d<"''les• n::bcd:was t. tRi*' ·,•jlo c., fifi-•cil ___ ..,_ de._c • . , e .iiiCiu·; g •· ! 

nuoeaoss~1rios U: eleições; 

• vn- maa.._ e~ de.......,.. de som. de pn>pep-e • !hw!m; 
- -- - -:- - .. ·. --~ -; 

candidalura; 
VIU -~ ou pattocfnio de espedculos ou =ms pn:IIIIOCi...-r··• 

IX.- prodiiÇilo de programóiiS de rádio. relevU;Io ou vídeo. inclusive os desri.....,.. ~ 
propaganda gnuuua; . --~- I 

ea de ee"''"""'"•o•a •'w=WDW' ' .... _, 
--- . i 

; ... 
. ·--, 

Art. 48. Qn-'1ua- elettor poclerl( rea!i%ar gasms · - &111! um mU UFIR em.......-. ' 
- candidalos de - pn:fereucia do:5de - ..-s sasa- nao ..;.m sujei- a """"'-bobo~ ·1 
candidato ou pe.tos Comi•_";' !!" panidas:_ -~--i 

An. 49. A infraç:So ls nannas que regem a adm.inisttac;Jio financeira da campaaba 
e!eitma.l sujeita o candidato * casseçilo do repstro ou. se eleito. t 1l"f"da do mandato. decretada pela 
Justiça Eleitora! ... nos 'te!'lllOS das disposições constitucionais e lepis em vigor. 

Art. 50. A presmçao àe contaS dos Comi~ Financeiros eLe tm.bito nacional e 
regional deve ser elaborada de acordo com os princípios fwaclamenuus de COOtabilidade ~ 
pelo Conselho Federni de Coníaffílidade e a.sslnada por profissional habilitado. pelo presidente do 
respec::tivo Comttê ou pessoa por eie designada.. - · . .._ __ 

·. :·- - . - ~ --=::;:· -'-'· -~- .. -~-
Art. !51. AU! 30 de novembro de 1994. os Comit<!s Fin• · as ~ .,.,.;.r .à... 

Justiça Eleitoral as prestaçoes de contaS refen:a.tes a çada. campeoh• para. c.:ad& um& das -· · ;=es 
previstas nesta. Lei.. . - - . ----

Partgrafo único. Da pre stoçSo de c:onaos do pariiilo ..,._ cansar a numerar;:ao e 
valor tocai dos BOnus <iistnbuidos para cada uma das deiçOes.. 

f\.rt. :52. Em anexo às prestaÇões de contas devem ser apresentados-: 

I - os extratos das contas bancárias abenas pelo Comitê e. se for caso. pelo& 
c.:and.idatas para a movlmentação dos recursos tlnancetros utilizados na campanha; 

II ~ relação dos cheques recebidos~ tndicando seus res:pectivos números. --

Parágrafo uruco. Os candidatos e partidos conservarão a documeruaçAo 
..;omprobatória de suas prestaÇões de contaS até cinco anos após a posse dos carididatas eleitos.. 

........ .,. 
-~- 53. O candidato_ que usar a faculdade p-revista no an.. 36 deve apa ..., 

Cortlité Financeiro de seu ·parudo a prestação de conras dos recu:rso$" .arrecadados e aplicados em 
sua campanha. devendo dela constar as :i.nfonna.ções exigidas nesta Lei. 

A.rt.. 54. Ao receber as prestações de contaS. e demais informações dOs ca.n<tidato« 
r~pcComjre· 

-.-::........;,.-.;...,.. t ·. 'veriflC2J:" SC OS valot"eS dec!arado:s pelo C~-~~ 'tfE ' 
através do próprio Comitê conferem com seus próprios regisrros financeiros e conábeis; 
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II - n:sunur as mfonnaçóes contidas nas pres<..;ócs de conUIS- de forma a - J 
dem~vo consolidado elas cunpantJas de todos os candidatos; _ _ '<:. ~: .• d: 

.• _,; >-.s m - • .r.Dça Elei- o c:oej - .. " • ~· de ·uz·-
e do própno Comife. de forn. cw ' ~ "'* ·= f*=íl •• f! .. 
...ua corao +' E ,., de dia::• ••e trm -ew efrmectn -~-· 

.....,._., - 0.-...Gd • <! - .. .s·p· _.,: .... pela~-- ·. ,_' ·"'--&&-o ..•A O I j 
aprescn.-s na presuç*> de con-de sua cun..-aa. · __ ...,._ 

An.. S!S- A Justiça EleitDI'al ram o exame da pa r.lk'a de contas da. '*''.r e~ 
candjd•ros :eferente a c.ia eJeiç:lo.. devendo verif"~Car a sua rezut.aridade e corft:ta apt • !: 

das coacas. assegurado aos partidos pmncipuues da eleiçiiD o direiu> de IICOIIIJiaohameftCo. . ,. • J 

DOS CRIMES ELEITORAIS 

l • daw. din:la cm iu&tiac 2 r~. a penido. a:tU& •• da. cm 1· deto 
sup:riar., dr:& "1 ~ lei ,....u .... aa r -. •ai: 

Pena: miiJ1a de- ipaiM> doCODIZ:I-·~wa.:riitifl ... iclld'&o:' !· - ·. 

D- p:IIW ICCWW -=--· .._.. del"'mido _..Lei ... .... i" 
- . --------~ ,- ....... - ···- . - - . 

.,. ... ....... -, • ._. .. &JI!IIar.fi'àPIIII'~--~.-<II .. iiiii•III!•!>I!.IIIC~ .. !III:~:~~~tll.~i -·--,- . ,~T, ·-

-....a:.~m.:..at a 
volantes e oarras impt 
propapDda; 

f t• CoDSidl:ram.-se recur:tOS para os fins dcsle ani~ 

I -quantia em c:liDbei:ro. seja em moeda nacional ou esuancetna: 

....... _,..-<!! 
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U - UlUlo ""'*"""""''"'•tiôvo de valor mobilürio; 

m - :; ~cp..,. -=••larliaia - ee.- - cocmiiC"IIIÍfco: 

IV- a pt s•;M ~ou pc:wpreç:o sipUCICaliw; rote inferior ao do nw:a * 
qualquer serviço. ressalvada a arena de ndiHic-oOra por pessoa física; 

V - a utüiz:lçio de qualquer o:;ui~IO ou-maoorial; 

. VI • a dif • • de I* 4 1 .. pcw qualquer - de--co-oaicaç;•two. ou o ~PI••• 
das despesas nec:essMias -..sua~ oa ve:icalaÇaO; 

VlT - a cesslo de ímóYel. tempodria ou def"mitiva; 

vm - o pa1em mo de salúio ou qn••qcrr oaaa fOI"'Da de remtmeniÇio a eewpmtllft•• 
ou pa •••• aasvir;o a pu + -.:a · , ' ' .,,. 

· .IX- o ii+oqe:--- a • .,.,.....,-,..._., *'"'_.,...,r <1 ..... -...-... lti-~ k hip 1? • _ .. . I 
nesre ani&CL ·--..L.-.. ~ . 

..,_ --··· . . - •• :--"'l :-()õl'1'!~ _.. .. 

l r As _.. ;,...,- ' - mc:;.,_u elo -.-. - ap'· -· - ':===~ parti<Urios ou membros de comiê de partidos ou coligaçOes c. :oe o n:spcmsável for o c 
ser-lhe-Ao apltc.d:ls as peaas oem prejuizo elas prev1slas na lei complemenrar def"IDldora de -
de ineiegibiJidadc-

' 
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§ '2:'. Os locaJS desUnados à propaganda clciloral dcver.lo ser assim dístribufdas: 

a) trinta por cento ena-e os parudos e coligações que u:nham cancijd.ern a Presiden-. 
da Republica: 

b) uinta. por cento en~ os partidos c colig:aç(les que tenham candidaiD a 
Governador e Senador: 

I~ Para efeito do 3DI'1I!:io. a colipçSD ~ cquãtw , a11111 pBtida.. qnehJ 
o número de '*" l:idaa cpc a i e c wa.. · ' • 

§ ~ Após a rea•i....,..., do .saneio. O& i*itidcw e c:otia-çaea dem.,. CUUJ lia i 
em~porea:rito.os.perfoclaaea~deq-..ouF · •· ---~·; 
que se refere o § z-. Os que nlia Can:m ,.;li- Ido podeRio ocr .--entre os · · 
concorrentes. liber3n<lo-sc a venda desses .....,..os. nos intervalas dos pu- esripu•- • 
somente par;t publ~ """' t",_ eleíl<ldis. 

§ &-Opn:çocobndope!Uempn:supuaa o. "wçl«>da- I -de; 
que o:rara este -BD Ido pootem ..,.. supeiicw *!aeJe par elas 1M · .. - pMa a 1 
publicidade coamc:ial.. 

§ 9" Nos aiiC diaS que n • 01 a n:alizaçau elo piei-. alo<! _pamitida a alb~ i 
de mensagem --ao&..-... paiDI!ia de pubfiridade e a a • a. sujeito o iafnlor *"' pea. ~ 
~~~®~BD~ I 

DA PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA 1 

e.:rtm. ele ~63$ S::~i=•~-~e':-=:;·.,:,~.P?fl.aa: ._
1
: 

-~ .,..- ou coli_.... de um oitno de pqiBa de,.._ .......,_ e de - ~ 4lt 

~-~-~de i 
Pu:tgmto 11nico.. A vioài;So do di,.,...., ~ anizo siajeicad O. a ; r seis prdaa i 

veículos de divuJ~ .. bem como a.. partidos.. coli&aÇOe:s ou nrctid-uw • rc·wtcw ~ DUilla de~ 
cinco mil a dez mil UFJR.. -- - · 

Att. 64. A partir da escolha de candidato pelo parti.oo. <! as.w:IUflldo o exercício elo; 
direito ele n:sposta ao panido. coligaçio ou candidalo alinpdo por a1ümaçAo calnnj<Ma l 
difamatória. ou injuriosa publicada. em veículo de imprensa. · 

'~ f t• 0 oCeDdido... ou seu itpi ~:ante lep1. poder:' lELil&iU O e:xercfcio do dia~ 
Ue resposta ao Juiz Eleimnl. dcnlrO de trü dias da data da publicaçtn iDslrWDdo o pedi®=- am1 
.exemplar da pub'icaçto e o teXtO para resposr·· 

' § z- A J..-iça Eleitaral !Wiíx:.á im r'"'emen'C o _. det---IIC -~ 
·~ta e oito hora&. de wendo a <'eci:sAo !!JII!::r protar.lll. DO pnzo DWximo de cinco dias a CC)IIc:.' da I 
1!!! .. da formalaçlo elo > ,- ' _ f 
_ - § 3• Deferido o pedido. a dlvutgaç.Ao da resposta dar-.se-4 no mesmo veículo..~ 
~ espeçn local.. página. qm•ntao. caracteres e OUD"'S elementoS de destaque usados na ofensa. em ati!: 1 
t; z mta e oi10 hoals após a c1r:c=isAQ ou... por so.ticitaÇAo do ofendido .. no mesmo dia da semana ea:t ~ 

que foi divulgada a ofensa, ainda GUC fora clcsse prazo. . · 
4 
; § 4• Se a ofensa ÍOI' produzida em dia e hora que inviabilize sua teparaç.clo denlro • 
dos pnlZOS eslabeleci:dos nos parágrafos anteriores .. a. Justiça Eleitorn.l detenrunará que a resposta 
seja divulgada imediatamente. 
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DA PROPAGANDA ELEITORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃO 
• 

ã • ~ 6~ eleitora.l no rádio e televisão \1! !1eStrita. a.;) hor.úio ~ :-..,.....Lei.··=- . laçm de prupag:anda- . l 

Í Aft. 66. A patir da escolha de .,..,_em eonveuçau. I! - 1. emislora: _,i 
., sua i*08I ; • • aonnaJ.: , 

· . ~ - transmitir pesquisa ou consulta de natureza eleitoral em que seja possível ou 1 
. erideDre a mampulaç.ilo de dados: ~ 

II - uuh7..ar truca:eem. monta:e:em ou outro recurso de :iudio ou v1'deo. ou oroduzir ou 
veicuiar prog:ranta.. que possa digradar ou n-dicutan.zar cand'idalo. parttdo ou coligação:· 

Ill - vetcuiar propaganda política ou difundir opinião favorável ou coi'ltr:iria. a 
canciida.to. parudo ou cohgaçã.o. ou seus órgãos ou representantes. 

Parágrafo üoico. A não-observância. do disposto neste artigo enseja a suspen_são das 
IX'3DSIDISSiles da emt.ssora por uma hora no mesmo horário em que a uifraçào foi comeuda. dobrado 
o 1empo em caso óe rezncu:ténc1a.. 

A.rL 6 7. .As emissoras de rádio e televisão ficam obrir.tdas . a dar tr.J.tamento 
equãnim.e a todos os canaidatoS em sua programação nonnal e seus noticiáiios. 

§ 1 o A manifesta preferência.,._ na programaç;lo nonnal de emissora de rádio ou 
televisão. em f..avor de algum candidato ou -em detrimento de outro~ acanetar.t a suspens.lo das 
tnmmíssOes da ennssont por um dia.. por determin~ da Justiça Eleitor.Ll mediante denúncia de 
partido político. de candidato. ou do Ministério Pllblico. ficando~ o responsável pela empresa 
SUJeito às penaJidades pn:VlslaS ao an.. 323 do Código Eleitoral. e multa de cinco mil a dez mil 
UFIR 

§ z> A reincidt!ncia implica a dupli~ da penalidade aplicada nos oennos desre 

Aft. 68. A pulir da C11:0i11A de <:aDdidalos em cou•eDÇAo. é • gwWio o exercfcio 
do din:ito de tesp ~sta ao parado. coü~ ou candidato atingido por ar~ ,..,._ 1 
djfama«'ria ou. iujuriosa pnW:ada DOS bodrios destJnadgs • prOSIW eç'o normal das emissoras de · 
rádio - oeJevisAD.. 

§ t• O ofendido .. ou seu i cpu::sentante legaL poder.t formular pedido para o exerctc:io 
de direito de n"SJ""S3 denii'O de qu.area11.a e oito horas da veicutwç"n do programa. dirigido ao 
tespc::cuvo Tribunai Reg,onai. Eleitor.ll.. no caso de uansmisslo local .. e ao Tribunal SuperiCK 
Elcir.oat. no caso de tranSIIlissAo nacional ou interestadual. devendo a decisllo ser pmlatada 
iwp;:tw rugavetmeuz:e em setenta e duas horas. 

§ -r Par.a efeito de~ do ezercfcio do diteito de tespos<a pnovisto ...,_ ' 
:a:ti!:ft. a Justiça Eleiuxai. I. vista do ped;do.. deverll. notificar imediaran-te o responsável pela \ 
cmi-- que R:OIÜZOU o progtaau.. pana que eDtre3'JC em vuu.e e quatro hemos. sob as peuas do llrt. 
347 do Códip> .EJeitoal. cópia da fila da tr211S11lisdo. que sen devolvida após a decisAo. • 

. § 3'" Deferido o ~ido. a ~esp !h sen dada em aro! qwaeata ;-oito ~ ~a ' 
ddec"""'i:do."""' 

Par.tgrafo único~ Sendo o nome do progTama o mesmo que o do candid..ato.. ~ 
pnribida a sua· divutgaç;io. sob pena de cassação do TeSpectivo registro. 

• 

Art. 71. Independentemente da. -u:u~aç2o de. i>roJ>aganda . ~torai gramita DO ! 
bor.irío definido nesta Lei. é faculmd.a. a transmissão. por emiSSOI'll de radiodtf~- de deiP- . 

t eutte candidatos a eleiç5o majoriária. assegurada a partici~ de todos os partidos que ten- • 
camctidarcs 
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a) em conjunto. eu-ooo presenleS todos os candidams a um mesmo cargo e.leti,.._ l 
reat;zwb num meszno dia: 

b) em grupos. em dias diferentes. de modo que em cada sessliD estejam PP"'' ... ....,,.,,K"j 
dois ou mais canclid.saL l 

§ r N-o caso da alínea b. os debates deYenio ra:z:er pane . de p.ognmaçm 1 
previ2&mente estabelecida e divulgada pela emissora. devendo a escolha do dia e da ordem de fala ' 
Stter feita mediante: soneío • .salvo se for ceiebrado acordo entre os partidos e coligações intei sados 

Art. 72. Independentemente da veiculaçllo de propaganda eleitoral . grnmira no 
horário definido ~ta Lei .. é. Eamtk!m iacuitada a transm~. por ema.ssora de radiodifusão .. de 
debates en~ candidatos a eletção propon:~onat. assegur.u:ia a parucipaçao de IOdos os pa:m.dos que .-.~ 

tenham candida&Os. . .. . . . . _ . . ~ 
t 1• Os +1 h•ces sedo cwg · ....,. de modo a as.e:~ tubDer'O eqai~ de t 

caodidatos de todos os panidos. podendo desdobrar-se em maJS de um dia. j 
j 

§ r ~ admitida a n:al~ de debaie sem a pr :• de· caodidalo de aipml, i 
partido .. desde que o vefculo de comunic:açSo ~vel compn>ve ha-ver coavidado o candi<'•ro 
do partido ausente com. a anux:edenc:ia mínima de 3CtCl'lta e duas horas c1a realiz=çM do debate. · 

§ 3• ~o caso de de.o;dobramento do debate em mats de um dia. a escolha do dia. e da 
ord.em da f.ala dever:t ser feita mediante sone1o. sa.tvo se houver acordo entre os cand.ida.tos 
Interessados. 

§ 4° É vedada a realizaçã.o de mais de um debate pela mesma emissora com a 
presença do mesmo canaidato. salvo se ior. para LSto. indicado peto seu pa.rndo • 

. .!U1..-73. As emissoras de radio e de tetev1são rcservar.!.o em sua programação. nos 
sessenta dias antenores 3. anEevéspera das eleições.. duas horas diárias para a propaganda eleitoral 
grarutt.a.. sendo uma hora para a eleição presidencial e uma hora para as eleições federais. estaduais 
e dtsU"Itais. 

§ 1 o A veicula.ção de propaganda com vistaS à eleição presidencial será feita em 
cadeia nacional. das 7h às 7h30 e das 20h30 às 21 h na televisão. e das 7h às 7h30 e das 12h às 
12h30 no rádio. 

§ T Para as eleiçoes feder.ús. estaduais e distritais. a prop21ganda será feita em rede 
es<adual. das 7h30 às &h·e das 2lh às 21h30 na televtsáo. e das 7h30 às Sh e das 12h30 às 13h no 
rádio. 

§ 3 ... ~ terças-feirãs.. quintas-feiraS e" sábados. o bor.lrio definido nos§§ 1° e r será 
inteiramente destinado a divulgação das propostas partid;lrias ou de dndidalos quanto à~ na 
camara dos Depurados. nas A •Se&Db~ Legislativas e na CAmara l...egislati'YL 

§ 4° Haveudo segunào turno. o tempo destinado ao horário gratuito Jl<1'VÍSlO no 
c:aput. ficará reduzido a trinta miiluros cfu1rios para cada eleiçao e :sed. dividido igualmente entre os 
candidatos.. 

§ s• No caso do par.! grafo anterior. a propaganda de rádio e tele~ será realizada 
nos vinte dias que anteeedem a antevéspera da eleição~ observados. quanto ao início da 
programação. os horários t1xados para a propagaitda presidencial. seguindo-se imediatamente a 
propaganda para governador. 

§ 6• A emiSsor.a que Ido ·pennanec:cr em rede ou cadeia no bor.lrio p!'eVisto nesza 
Lei terll suspensas suas transmissões por vinte e quauo horas. por ~ da Justiça 
Eleilot'al. a vista de reclamaçllo de partido. coligação ou candida&O. dobrando-se o pedodo a cada 
reinc:i~nci& 

§ 7" Na hipórese do po&dgrúo antmior. a emissora penalizada divulg1U'á. a cada 
quinze minucos. mensagem inf0i'&D8Ddo que :oe encoatta fora do ar pao- deienDi&mçlio da Justiça 
Eleitoral .. por ter ...,. • .a " ido :l lei eleitonl. 

!i 8'" A fi&a o:nn a P"lvaÇao teferen&e a cada pcoguua.a elei&orai dimo deve ser 
entregue. pelo partido ou coligação. is emissoras genodor.&S da ttansmissao: 

a) no primein> tm'DO, ~ oei& bana- do iDício da f""""eçl'o daa .-e-"'~· 
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b) DO .......- -- ilall - - -·da J11bt<IIJIIJII!i;llsiD - - ---· -

Aft. 74. A Illlliça Eleilmal clisllibuim o tempo em cada am - pu' ha --elo 
honirio • - &· _,._ ' ·IIJial ~ entre os pailidos e eoHgaçl!es que tr:nbam 
CU>didalo a cada eleiç;lo de que 1n11a esa. Lei. obse<Yados os seguiu..,. crit<!rias: 

I - na eleóç*> p~widcncial: 

a) dez minD1Dadivididos i~ emre os~ecolis-.;""• 

b) vinte- di'lrididos piOpiiWC. " - DliiDen> de llie:pccgo..,..,........,. de cada 
partido ou colipçi«> - Clmua-~ obset ....to o dispostO ao f l'"; 

WU ... na eleiçlo para Sa •cr. dez minur.os diVididos pelo a:abwav « pw:âdm oa 
·cotipçees que - f'3tyticlpt0 propriD; 

m -·na elciçao para GoYenmdar e Vl=·GovemadoF de Estado ou do Dislrito 

a) dez minUIOS divididos ipaüw WÚCnoc enii'C .,.. ,...tidos e coli..-ç&s. 

b) dez minutos dividido& pmpooci<>aalmente ao rimnero de ~ de cada 
partido ou coligaçk) na CSmara dos Depus::adts:s. obs::r"v11do o disposto "Do §. t•; 

IV - nas eh~ições pt opotcionais. o horário def"ulido no i ~ do artigo .amerior ser.l 
assim distribuído: 

a) vinte minutoS divididos igualitariamenle enae os partido&. iiEDIC~h'li""xlo"""'""""ueueilniiCIC de 
estarem coligados ou não: 

b) qJWI -.di~~- Jl!l!i$_...,0 de 1'iepieplretl ... -- de 
;:ada partido na <:anun dos Depmadas. 

§ t• Na diVido preYisla ,_ .u- lo elo~ I e--;elo -DL o D1iiDen> 
de tepiescntantes da colipçlo sen. ipal A soma daa &epa laDIE& cm. jWUc:lc. que &CC"Dp5ent . 

§ r Pm2 os efeitos <1es1e aniso. o uówero dé ~·será o exi....,,. na daS& 
da publit:aÇm- Lei. 

::> 3~ Para o oarudo aue tenha resultado de iu.são ou a ouc se tenha mcorporado 
, ~utJ"o. o m..imero cte rt::Jrese!n.anteS CorT"CSponue_ ~o somatono uos rcpn:Senuuncs que os pan.J.dos 
vngmários possu1am n.ci. dami1x3.da-no paragrafo anu:nor. - -- - -- - --

.·\.:rt. 75. Em nenhuma hipóteSe e sob nenhum prete~to serão admitidos os cones 
o:-:stantãneos ou qualquer upo de censura previa aos programas eleitof'als gratuitos . 

. -u-t. 76. -os programas dcslinados ~ veicutaç~o no horário gratuito pela tei.e~_:;ã.o 
..!cvem ~r reaii:z.ados cm cstti.dio~ ~Ja para transrn1ssào ao v1vo ou pré-gr.:tvad.os. podendo uulizar 
musxca ou jingte do- parudo. criados parcs. a campanha eleitoral. 

9 1° ~os ?rogramas a que se refere este artigo. é vedada a uulização de gravaçOeS 
e-,;.t.ernas~ montagens ou uucagens.. 

§ 2o A violação do disposto no p~o azrteri~r sujeita o candidato ~ snsp-nseo 
por um programa.. duplicando-se a penalidade a. cada re1netd~C1a.. 

• .3o,.n.. 77. É .::sssegura.do o exercício do direito de resposta a qualquer ç o: 
::andidaro ou não. partJdo ou coligação. em reraçào a quem sejam feitas at1nnações ou transmitidas 
;.magens caluniosas. difamatórias ou injuriosas no horário grawito da propaganda eleitoraL 

§ I" O · ofendido utilizar.!.. para sua defesa.. tempo igual ao usado para a ofe:us&. 
:;endo nunca inferior a um minuto. deduzido este do r.empo reservado ao partido ou colig8ç:lo em. 
::ujo honirio foi CQmenda a ofensa.. devendo neccssanameate responder aos falos nela vei~ 

§ ? Se o tempo reservado ao pan.ido ou coligação a que pertencer o ofeDSOI' for 
:nferior a um minuto. a resposta sera".-levada ao ar tantas vezes quantas sejam neces.soiri&S para a sua · 

--.:.'Ompiem:entaçãõ~- -- ------------

§ :;e o ofendido. ou seu representante lega.!:. poderá formular pedido para o exercfcio 
.lo direito de resposta a Jusuça Eleitoral. dena-o de vtntc e quaD"O horas do lénnzno da transmíssio.. 
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§ ~o ~ prazo não superior a vinte e quatro horas. será notificado o ofeasar para 
que exerça seu dtretto de defesa.. tambl!m em vínte e quatto horas. após o que. no mesmo prazo. 
devem ser proterida a dectsão. - -

. § 5" Deferido o pedido. a emissora geradora do programa eleitoral gratuito deYenl. 
;;cr unediatamentc nout::icaDa da decisão. na qual devenlo estar indicaáos quais os pertodos.. diunlo 
ou . noturno. para a YelCuiaç*> 4a res1>051L A fita referente à <esposla deverá ser encreauc A 
emtSSOra geradora. pelo ofendido. ati! tnnta e seis horas após a ci<!ncia da dec:islo. e transmitida ao ~ 
programa subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa.. 

§ 6• Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparaçao derrtro 
dos prazos. estabelect&?os nos parágrafos ante:nore.s.. a resposta será d.ívulgada nos norários que a 
J~ Eleitoral defenr. mesmo sendo nas quarenta e oito horas anteS do pleito. em termas e rarma 
prevuunente aprovados. ele modo a n.1o ensejar trq>lica. · 

§ r Da decisiD sobre o deferimento do exes:cício do direiiD de 1 't «• ca.t:IB 
às instancias superiores.. em vince e quauo hc:Jr3s da data de sua publicaç;le... as gw ., 
recorrido oferecer conD'a-razóes em igual prazo. 

§ 8"' Os Tribunais devem proferir suas deeisOes no prazo mllximo de vinte e q-.. 
horas .. observando-se o dispostO nos§§ 4° c 5° para a resntuic;ao do tempo em caso de provimelnD 
..1e recurso. 

§ r;r Se o ofendido for candidato. partido ou coiigação que tenha utilizado o a:mpo 
concedido sem responder aos fatos veículados na orensa. tem sublraído tempo iden.tico de .eu 
:especti.vo programa eleitoral. Tratando-se de outra. pessoa: ficar.il sujeita a: su.spenÃD de ir;al 
temoo concedido em eventU&Ds novos pedidos de d~ito de resposta e a muita de duas mil a ci111C0 
mll UFIR. 

!J 1 o. A requerimentO c1e partido. c:olipçao ou canctid•tn a Justiça n 7 · T· 
inlpedirá a ~t.aÇão de propapnda. ofensiva à honra de candidatO. à moral e - -
costumes. 

An. 78. Na ~ eleitor.a.l no. horário gratuito. são aplicáveis ao ... ·" 
coligaça<> ou candidato as~ indicadas no an. 66. I e 11. 

Parágrafo único. A não-observância do disposto neste artigo sujeita o pu-tido ou 
coligação a perda.. ao período do horário gratuitO subseqüente.. equivalente ao dobro do r..mpo 
utih7.ado na prática do Hfcito~ dobf'ado o tempo a cada reincidi!nc:ia. 

-~- 79. E vedada às- emtssoras de televisão c. radiodifusão a veicuiaçio ou 
divulgação_ durante o perfoclo da propag:mda eleitoraJ gratuita.. de filmes.. novei.as:- miniss!ries_ou 
1-iUa.tquer ouuo prog:r:una.. que faça alusão ou cntica que preJudique qualquer candtdato ou parado 
poliuco ... mesmo que de manctra subjetiva.. 

Parágrafo unico. O partido político que se julgar ~Judicado pcx&en. solicitar ao 
Tribunal. que suspendetá ele uneáiato a progr.uoaç*>. devendo em cmc:o dias julpr a q em 
..ieiin1ÚVO. -

Art •. 80. o Poder Executivo editani normas regulamentando o modo e a rà<ma de
ressarcimento fiscai às emissons de rádio e televisao. pelos espaços dedicados ao h«*m de 
propaganda eleitoral gratuita.. 

D!SPOS!ÇÓES Fl~AIS 

.-\.rt. 81. .~o -.ervtdor pUblico da. administra.ç.:io dircta. cu mdtreta da C'"riião~ dos 
Es[adO!':~ do Oist.nto Federal e dos MuntC1ptOS é garanudo~ no período compreendido entre lo de 
Jllnnc> e 31 de de7..embro de 19Q4. pcnnanecer na c:trcun~nção Uo oletto e em seu cargo ou 
::mprezo_ r.ão ooctendo ser ex officio removtdo_ transfcnd.o ou e:tonerado- ou .l.tnda ser demitido 
.;..;::m .=u~"'-ta ~.:1usa ou dispensado. ter supn..nudas ou readaptadas -..anr.ag:ens_ ou por o urros meiOs ter 
Jificultado nu ímpedido seu exercício funetona.i ou perrnanéncta na o.rcunscnção d.o pieito. 

§ lo. ~ão considerados nulos de pleno dirctto. não gerando qu.a1squer obrigações 
para a_ pessoa JU~dtca mreressada e nenhum. din::::rto para o servidor_ os ato5: praucad.os sem 
·lbservaneta do dtsoosto neste arngo. bem como aqueles que trnoonarem nomear-. ..::onir:a.tar ou 
.lamtllr s.ervtdores. -

§ zo Excerua-se do dispostn neste an.igo: 

.J.) a nomeação dos aprovados cm concurso público: 
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bl a nomeação ou exonerac;ao de cargos em comissão e designação ou aispensa de 
funçãú d-e! c;onliança: 

c·, a nomeação para cargos do Poder Judiciário. do Ministério Público e dos órgtos 
de assessor.unenro supenor vtr.cu•ados .a Pres1dê:nc:1a da RepUblica: 

d) a transferCncia ou remoção ex ol1lc:io de policiais civis e militares e de agentes. 
pen1tencx:á.rios.. 

§ 3• Os aiOS indicados no parágrafo anterior devem ser fundamentados. e .s.erão 
publicados no Diário Oficial denu:o de quarenta e oüO horas após a sua assmar.ura. 

§ 4"' O ~uaso na publicação do Diário Ofic1aJ~ reJattvo aos quinze dias que 
anteeedem os prazos tmclats prev1stos neste anigo~ imphca a nulidade automauca dos aws 
:-ctatnros a pessoal nele :nsendos~ salvo se o atraSO for provocado por caso fortuxto ou força masor. 

ArL .. 82.. Par:a as eleições previstas nesta Lei. os pedidos de alistamento e de 
transferência de eleilores serão recebidos até 31 de maio de. 1994. 

. Ar't •. 83. Aos crimes previsl:os nesta Lei apJica-.se o displSIO nos ans.. 287 e JSS a 
364 do Cócltgo Elenoral_ 

Art. 84. Salvo dis~ especff"teas em conmirio mencionadas nesta Lei ... as 
reclamações ou tepzcscnr.a.çoes reiauvas ao seu descumprimenr.o devem ser dirigidas: 

I - aos Tribunais Regionais E1eitor2is_ nas eleições fe~ estaduais e distritais; 

ri - ao Tribunal Superior Eleitoral. na eleiçao presidencial. 

§ 1• 0:> TribDJUiis Eleitonús designaria_ pano a apn!!C'iaç;tD das r=lwmoçi!e'l ou 
represencações_ !nOs JUizes awuüares. que sobre eias decidirio.. 

_ _§ r Os ~ contta as decisões dos juía::s auxiliares serão julgados pelo 
P!en.uio do TnbunaJ .. cm sessáo a que esteja pn::sente a malona de seus membros. 

An..._ 85. O .Tribu~ SuPf!!i:or. Eleitoral. por meio de insauç;to. redu.zir.l os prazos 
pn:V1stos nesta Let p~ o exe~eto _do duetto de resposta na imprensa. no rádio e na ~leY"ido .. 
para garanur sua efictcza nos c1nco d1as que an&eeedem o pleito. 

A.rt.. 86. ~as eleiçl3es de que D"3la esta Lei.. ser.( p::a:nitida a utiliz"'Çio de 
insaumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a vocar. 

Pang:rafo único_ Os. insaumea.O. de que mua esse ani&O n&> serao fon>eeidoS pela 
Justiça EleitoraL 

An- 87. No prazo previsto no § 1• do anigo 200 do Código Elcitor.Ll- os partidoa 
podem a.prc:scntar Unpu~ ao n::.suhado de boletins. de urna. 

§ 1• O pedido deve ser fundamenUido em pelo menos wn dos seguintes motivos: 

I - rda-fechamento da coarabilidade da urna.; 

II - apresentaÇ2o.. quanto a votos nula:s- brancos ou válidos.. de totais desloances da 
m~ia. geral verificada nas- demais Scçóes do mesmo Município ou ZOna Eleitoral:. 

§ :z- Evidenciada a ocom!ncia alegada no pedido. é assegund& a recontagem da uma 
pelo Tribunal Regional EleitoraL 

. . . An.. gg_ Nos quinze dias anteriores à data das cleiçOCS a que se ref~ esta Lei. os 
TnburtalS ReponaJS Eleirorats esc.larecerto o eleitor so~ o oreenchimento da cêdula elei:taral no 
m~mento da volaÇão... medaanle qlUII"O mserçoes daMi.as. nO radio e na te.ievtSio. de aré dois 
m1nuros cada UJDL 

. . Par:igrafo único- As inserçOes sedo veiculadas no período de uma llors antes do 
tnfcto e ama hora detJois do final dos bonrios de prupapnc1a eleitor.al definidos no an.. 7 4. 

!-
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An. 89. O Tribunal Superior Eleitoral expedirt instrUÇOes para o fiel cwn~ 
·1esta Lei. 

An.. 90. Esta Lei en[l"a em vigt::'lr na data de sua publicaçlo. 

"1:--:,,. 

Brasflia. 30 de setembro de l!l'n. 172" da lndepend!DCia e IÓS" dlo.; ··. 
RepUblica. 

ITAMAR FRANCO 
Maaricio Corna 

ANEXO I 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

PARA DEPUTADO FEDERAL 

~ OU M.*ERO DO c.&HDIIlAJO OU PAilnDO 

PARA DEPUTADO ESTADUAL 

MowE OU ~ DO c..t..JCliClA TO OU PAATIDO 

ANEXO Ir 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

•. _.,j-·. 

. !:.··':o j 

-~~·-· 

PAJU: PRESIDENTE PARA SENADOR 

~ REGINAJ..DO FARtAS 

I 00 I CCRIOL;NI)O $;..L \I .:.DOR 

-~STUART Su.tOI:S 

:{ 00 fR08ERTO S1LVA . . 

ltALB 

PCL 

POL 

~CHICO AtlAPOl.INO 

~FONSECA UMA 

~J~OPALILO 

~SANTOS~VA 

~RICARDO APOC:Ô 

~LevH,LIUA 
,, ~ ~ ........... .!: . .:..: ... 

:• ... 
-=---~ 
-~c-tr~ 
<:~ 
~-· ~~;: 

• --IIII!' 1,!1_ ... 
__ ..::"~.Z.'-lt:-: • 

.. ~:;iS I 

-- -~ --·---J; ...... "'"' 

(À Comissão de Constituição. Justiça e Cida- a 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• U3, DE 1994 

(N' 4.717194, na casa de origem) 

Altera a redação do art. 1° da Lei n• 6A63, de 
9 de novembro de 1977. 

O Congresso Nacional degeta: 
Art. lo O art. 1• da Lei D0 6.463, de 9 de novembro de 1977. 

passa a vigorar com a $eguinte redação: 

"Art. lo Nas vendas a prestação de artigos de 
qualquer natureza e na respectiva publicidade escrita e 
falada será obrigatória a declaração do preço de venda à 
vista da mercadoria, o número e o valor das_ prestações, 
a taxa de juros mensal e demais encargos fmanceiros a 
serem pagos pelo comprador, incidentes SQbre as __ vendas 
a prestação. 

Art. 2°-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o RevogamMse as disposições em contráiiõ. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

LEI N" 6.463,DE 9 DE DEZEMBRODE 1977 

Toma obrigatória a declaração de preço total 
nas vendas a prestação, e dá outras providências. 

O Presideote da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Art. 1° Nas vendas a prestação de artigos de qualquer natu

reza e na respectiva publicidade escrita e falada será obrigatória a 
declaração do preço de venda à vista da mercadori~ além do nú
mero e do valor das prestações mensais a serem pagas pelo com
prador. 

Parágrafo único. É obrigatória a emiSsão de fatura nas ven
das de mercadoria a prestação, da qual, além dos dem.als requisitoS 
legais, deverão constar, separadamente, o valor da mercadoria e o 
custo do financiamento, de fonna a documeilta:r o valor total da 
operação. 

Art. 'r O valor do acré$clmo cobrado nas vendas a presta
çãO-, em relação ao preço de venda à vista da mercadoria, não po
derá ser superior ao estritamente necessário para a empresa atender 
às despesas de operação com seu departamento de crédito, adiciO
nada a taxa de custo dos financiamentos das instintições de crédito 
autorizadas a funcionar no País.. 

Parágrafo único. O limite percenmal máximo do valor do 
acréscimo cobrado nas vendas a prazo, em relação ao preço da 
venda à vista da mercadoria, será fixado e regulado através de atos 
do Ministro da Fazenda. 

Art. 3° As empresas e casas comerciais que infringirem as 
disposições desta Lei serão impostas multas nos valores que forem 
fixados pelo Miriistério da Fazenda. 

Art. 4° Dentro de 90 (noventa) dias, o Ministério da Fazen
da expedirá instruções regulando a fiscalização e o comércio de 
que trata esta Lei, bem como fixará os valores das multas _a que se 
refere o Art. 3° 

Art. :f Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 9 de novembro de 1977; i56° da Independência e 
89° da República. 

(À Comissão de Assuntos EcQnômkoS.)--

A SRA. PRESIDENTE (Jún\a Marise)- O expediente lido 
vai ,à publicação. 

Sobre a~ oilcio que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

OF/GL/PFl.JN" 222/94 

Brasília. 31 de agosto de 1994 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excel~ncia para, na 

qualidaçle de Líder do Partido da Frente Liberal. indicar o nome do 
Senador AIRTON OLIVEIRA; a fim de, em substituíção ao Sena
dor HENRIQUE ALMEIDA. ora licenciado, integrar as seguintes 
Comissões Permanentes da Casa: 

1 - de Assuntos Econômicos 
-Titular 
2- de Constituição, Justiça e Cidadania 
-Suplente 
3 -de Educação 
-Titular 
4- de Serviços de- Infra-Estrutura -
-Titular 
5- de Fiscalização e Controle 
-Suplente 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 

protestos de estima e apreço.- Senador :Marco :Maciel, Líder do 
PFL no Senado Federal. 

A SRA. PRESIDENTE (JúnlaMarise)- O expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1994 

Dispõe sobre a guarda e a educação de filhos 
menores, no caso de dissidio dos pais e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo No caso de dissídio dos pais, sejam cônjuges ou 

comp'anfieirà~ a guarda e a educação dos filhos prefereitcialmente 
caberão à mãe, salvo se esta não corresponder aos padrões corren
tes da moral. 

Art. 2° Em defesa. principatmente, da criança e do adoles
cente, fica vedado o interrogatório em juízo, de filho menor, seja 
sobre fatos da vida do casai paterno. ou para que declare, ao Juiz, a 
que escolhe, entre o pa:; e--a mãe; pata suã guarda e educação. 

Art. 3o A presente lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A narureza. ela mesma, indica a mulher para a guarda e 
criação dos f"Ilhos desde o aleitamento até a educação. Psicólogos, 
em unanimidade, reconhecem a dependência materna eJil que vi
vem as crianças. Por outro lado, a própria organização--da socieda
de - o homem obrigatoriamente aplicadO ao trabalho -, retira dele 
a preferência para o encargo, salvo se a mulher não atender aos pa
drões da moral corrente. 

Igualmente convém fazer cessar, por lei, a prática antinatu
ral e malfazeja, que se inicia. de interrogãr ·os filhos. em Juízo, 
desde que com mais de três anos, para que declarem qual, entre o 
pai e a mãe, preferem, para sua guarda. Esta prática é de efeitos 
traumatizantes na personalidade do menor, coagido a declaração, 
para a qual não está preparado, e nem é ele pessoa indicada para 
dizê-lo, o que não te~ apoio em qualquer disposição legal. 
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Sala das Sessões, 1° de setembro de 1994.-- Senador Nel~ 
son Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CiTADA 

LEI N" 6515, DE 26 DE DEZEMBRO DE I 977 

Regula os casos de dissolução da sociedade 
conjugai e do casamento, seus efeitos e respectivos 
processos, e dá outras providências 

(À Comissão de Assuntos Sociais- Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 58, DE 1994 

Cria o cartão de identidade para os professo
res registrados no Ministério da Educação e do Des
porto. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I o O Minístério da Educação e do Desporto expedirá. 

na forma do Decrero no 29.079, de 30 de dezembro de 1950, cartão 
de identidade, com validade em todo o território naciriiial, para os 
professores ali registrados. 

Art. 2° A presente lei entrará em vigOr na data. de sua publi
cação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contráriO~ -

Justificação 

Visando atender antiga aspiraçãO dos educadores, apresen
tamos o presente projeto, criando o cartão de identidade para os 
professores registrados no Ministério da Educação e do Desporto. 

O novo documento, com validade em todO o território na
cional, será expedido com base no Decreto n° 29.079, de 30-12-50 
e conterá todos os elementos que permitam a perfeita identificação 
do seu portador, complementando~ assim, o cartão de registro de 
professor também expedido pelo MEC. 

Sala das Sessões, lo de setembro de 1994.- Senador Nel
son Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CiTADA 

DECRETO N"29.077, DE 30 DE DEZEMBRO DE I950 

Aprova as alterações introduzidas nos Estatu
tos da "Novo Mundo" Companhia de Seguros de 
Acidentes do Trabalho inclusive mudança de nome~ 
aumento do capital social e estornado das operações 
aos seguros dos ramos elementares. 

(À Comissão de Constituição, Justiça -e Cidada
nia- Decisão Tenninativa.J 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 59, DE 1994 

Restabelece o abono de permanência em servi
ço e adota outras providências, dando oova redação 
a dispositivos das Leis n"' 8.212 e 8.213, de 24 de ju
lho de 1991, alterados pela Lei n° 8.870, de 15 de 
abril de 1994.. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O § 7o do art. 28 da Lei no 8.2 I 2, de 24 de julho de 

199I, alterado pelo art. lo da Lei n° 8.870, de IS de abril de I994, 
passa a vigorar com a se_guinte redação: 

"Art. 28 ................................................................ .. 
§ 7o O décimo terceiro salário (gratificaÇão natali

na) integra o salário de contribuição~ na forriia eStabele
cida em regulamento". 

Art. 2° O § -3° do art 29 e o art 82_ da Lei no 8213, de 24 de 

julho de I99I, alrerados pelo art. 2° da Lei 0° 8.870, de 1994, pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 29 ................................................................ .. 
§ 3o Serão considerados para o cálCulo do salário 

de benefício- os ganhos habituais do Segurado emprega
do? a qualquer título, sob a forma de moeda corrente ou 
de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição 
previdenciâiia". ------

_,Art 82. No caso dos incisos I e ll do art. 81, o 
pecúlio consistirá em pagamento único de valor corres
pondente à soma das importâncias relatiVas às contnbui
ções- do segurado. remuneradas de acordo com o índice 
de remuneração básica dos depósitos de poupança em 
data de aniversário no dia primeíro." 

Art. 3° Ficam revigorados o inciso n do art. 81 e o art 87 e 
seu parágrafo único da Lei no 8.2I3, de 1991. . 

_ Art._ 4~_0 Poder Ex_ecutivo regulamentará esta lei no prazo 
de noventa dias a partir da data de sua publicação. 

Art. SO Esta Lei entra em vigor na data. de sua publicação. 
-An. 6° Revogam-se as disposições em contrário, especial

mente os arts. 1°, 'Z' e 29 @.Lei no 8.870, de 1994, naparteemque 
mencionam, respectivamente, o §-r do art. 28 da Lei no 8.212,. de 
I99I; o§ 3o doart. 29eo art. 82daLei n°82I3,de 199I;o inci
so TI do art. 81 e o art. 87 e seu parágrafo único dessa mesma Lei. 

Justificação 

A Lei n° 8.870, de IS de abril de I 994, promoveu alterações 
na Lei Orgânica da Seguridade Social e no Plano de Benefícios da 
Previdência Social. Diversas destas mudanças encontram razão de 
ser naS dificuldades orçamentárias que envolvem tOdo o sistema, 
ou seja. a Saúde, a Previdência e a Assistência Social.-Não consi~ 
deram os. entretant(), justificável a extip.ção do ~no de permanên
cia em serviço e do peCúlio pago aos segurados que, já aposenta
dos pelo Regime Geral da Previdência Social, retomam a wna ati
vidade abrangida por este, e posteriormente dela se afastam nova
mente. A exclusão do décimo terceiro salário do cálculo dos bene
fícios, também, em nosso entendimeD:to, não é justa. 

O abono de permanência em serviço representa um estímu
lo à continuidade da relação de emprego, forma de inegável valori
zação do ·trabalho das pessoas mais idosas. Com a sua extinção. a 
maioria dos trabalhadores de baixa renda, preenchidos os requisi
tos para aposentadoria, não terá outra alternativa a não ser a ocio
sidade com proventos insuficientes ou o Salário baixo com poster
gação do usufruto do direito de aposentar. Por outro lado. ao indu
zir a aposentadoria. a Previdência pode estar apenas criando novas 
dificuldades fmanceirãs para si própria. - - -

A extinção do pecúlio citado representa, também, uma per
da para os segurados, na medida em que se mantém a contribuição 
incidente sobre o salário daqueles que voltam a trabalhar, retirando 
deles o direito de receber em devolução as contribuições pagas. 

Mudando o cálculo do valor dos benefícios pela exclusão 
do décimo terceiro salário da base, bem como extinguindo as ou
tras vantagens referidas, consubstancia-se verdadeiro aumento da 
contrapartida oferecida pelos segurados em relação aos benefícios 
oferecidos pela Previdência. - -

A pretensão governamental de reduzir os benefícios com o 
intuito" de resolver as deflciências de caixa. analisada politicmien
te, colide de forma frontal com a concessão de prazos lOngos para 
pagamento, pelas empresas, dos débitos previdenciários em atraso. 

Estas medidas, acrescente-se, vêm sendo questionadas judi
cialmente quanto à sua constitucionalidade, não bastassem os efei
tos citados. prejudiciais à grande massa de segurados da previdên-
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cia social. 
Por todo o exposto, apresentamos esta proposta que. além 

de incluir o décimo terceiro salário no cálculo-dos-benefícíos, res
tabelece o abono de permanência em serviço e o pecúlio previsto 
no incisoll do art. SI da Lei n" 8.213. de 24 de julho de I991. 

Em face dessas considerações, esperamos dos nobres cole-
gas seu apoio e aprovação a nossa iniciativa. -

Sala das Sessões, I • de setembro de I 994. - Dirceu Car-
neiro. 

(À Comissão de Assuntos SOCiti!S..:.. decisão terminativa.) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Os projetos serão 
publicados e remetidos às comissões conipetentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário_ 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 677, DE i994 

Com fundamento no art. 5°, § 2", da Constituição Federal e 
no art 216 do Regir.i:t.ento lntelno, solicito a V. Exa que seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Fazenda o seguinte_Qedido de in-
fu~es: _ 

1. Quanto foi arrecadado, até a presente data. com o Fundo 
Social de Emergência? - - -

2. Demonstrativo da distribuição dos valores arrecadados 
com o Fundo Social de Emergência 

Sala das Sessões, 1° de setembro de 1994 . ..:..-Senador R,o.. 
naldo Aragão. ·· ·· 

(À Comissão Diretora) 

REQUERIMENTO N' 678, DE 1994 

Requeíro, nos termos dos :artigos 507 § 2°, da Constintição 
Federal, 216 e 217 do Regimento Interno, sejam solicitadas ao Ex
celentíssimo Senhor Mfuistro de Estado da Fazenda as seguintes 
providências, relacionadas com as Mensagens noS 288/94 (n° 688, 
de 25-8-94, na origem) e 289/94 (n' 689, de 25-8-94, na origem), 
do Senhor Presidente da República, para que seja autorizada a 
contratação de operações de crédito externo junto ao Banco Brasi
lian American Men:bant Bank - BAMB - Grana Cayman, desti
nados ao financiamento para aquisição, pelo Exército Brasileiro, 
de bens e serviços no metca.do internacional dentro do "Programa 
de Modernização da Força Terrestre,.. 

1 - encaminhamento de cópia da tradução ofiCíal do contra
to firmado pelas autoridades brasileiras com o Brasilian American 
Mercbant Bank; 

2 - esclarecimento sobre a existência de concorrência para a 
aquisição dos bens e serviços objeto do referido financiamento; 

3 - eisclarecimento sobre a referência. no coq)o das Exposi
ções de Motivos noS 262194 e 263/94 da alínea q do§ 3°_, do art. 4o 
da Resolução no 96194. tendo em vista a inexistência da menciona
da alínea no texto do Diploma legal. 

4- encam:inbam.ento de análise dos custos e benefícios econô
micose sociais do projeto a ser financiado pela operação de crédito; 

5 - informação sobre a data do início do programa do proje
to e se o mesmo acha-se previsto na lei orçamentária anuaL 

Sala das Sessões, 1° de setembro de 1994.- Senador Gil~ 
berto Miranda Batista 

(À Comissão Diretõra) 

REQUERIMENTO N' 679, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no ari. 5°, § -2", da Constituição'Federal e 

no art.. 216 do Regimento Interno~ solicito a Vossa Excelência seja 
encaminhado ao Senhor Ministro da Fazenda Rúbens Ricupero o 
seguinte pedido de informações: 

_ A Lei Complementar no 77, de julho de 1993, que institi..li o 
Imposto Pro..qsório Sobre Movime:l}taÇ'ão Finariceíra ou a trans
missão de valores e de créditos e direitos de nature~ ímanceira -
IPMF, detemrina_ que os -.recursos arrecadados corii-0 IPMF- (.ãrt.i
go 20) - serão aplicados em programas habitaciOnais de interesse 
social, e destinados prioritariamente a programas permanentes de 
educação fundamental e a programas de atenção integral à criança 
e ao adolescente (art. 22). 

Julgamos necessário contar com os· seguintes esclarecimen-
tos e informações: -

a) O quanto foi arrecadado até a presente data com a co
brança do IP.l\1F; detalhar o valor em cada Estado. 

b) Qual o destino dado aos va1ores arrecadados com a co
brança do IPMF? 

c) O quanto do imposto arrecadado com o IP}VIF é destina
do à Educação? 

d) Quando foram repassados os recursos para a educação? 
e) Quanto do imposto é destinado aos programas habitacio

nais e a quais 6rgãos estão sendo liberados? 
Sala das Sessões, 1° de setembro de 1994.- Senadora Ju~ 

niaMarise. 

(À Comissão Diretora) 

A SRA. PRESIDENTE (Junia Marise)- Os requerimentos 
lidos serão despachados à Mesa, para decisão, nos termos do inci
.0-m do art. 2I6 do Regimento Interno. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 680, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência. nos termos do art 336, alínea "c". do 

Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n-o 1227 de 1993. 
que cria a Comissão de Ciêncía e TeCnologia. -

Sala das Sessõe5,-1° de setembro de 1994 . ..:.. Senador Júlio 
Campos - Senador Marco Maciel - Senador Epitáclo Cafeteira -
Senador Irapuan Costa Júnior- Senador Ney Marimbã.o- Senador 
Eduardo Suplicy - Senador Mauro Benevides - Senador Mário 
Covas- Senador Magno Bacelar- Senador Jonas Pinheiro- Se
nador José Paulo Bisai-Senador Francisco Rollemberg - Senador 
Pedro Simon. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - De acordo com o 
disposto no art. 340, m, do Regimento InternO, o ·requerimento 
que acaba de ser lido figurará na Ordem do Día da sessão seguinte. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 681, DE 1994 

Nos termos do art 172. I, do Regimento Interno, requeiro a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Resolução no 56, de 
1994, de iniciativa da Comissão Diret.Ora, que ratifica á- incorpora
ção de vantagens dos servidores do CEGRAF E PRODASEN. 

Saladas Sessões, lo de setembro de 1994.- Júlio Campos. 

REQUERIMENTO N' 682, DE 1994 

Nos termos do art 172, inciso I, do Regimento Interno, re
queiro a inclusão, em Ordem dQ Dia, do Projeto de Lei da Câmara 
no 151, de 1992 (no 1.002/88, na"-Casa de ofi"geJn), que dispõe SO· 
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bre a extinção da contribuição sindical a que se referem os arts. 
578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de lo de maio de 1943, e dá outras providên
cias, cujo prazo, na Comissão de Assuntos Sociais já se acha esgo
tado. 

Sala das Sessões, lo de setembro de 1994. --Eduardo Su· 
pHcy, 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Os requerimentos 
serão publicados e incluídos em Ordem do Dia, Dós iertri.os do dis-
posto no art. 255, II, c, 3, do Regimento Interno. - -

Sobre a mesa, mensagem presidencial que será lida pelo Sr. 
1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

(*)MENSAGEM N"238, DE 1994 
(N" 698/94, na origem) 

PROJETO DE LEI N" 3, DE 1994 - CN 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1995. 

(*)Será publicada em supicmento à preseote edição. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- A mensagem que 
acaba de ser lida encaminba o Projeto de Lei n• 03, de 1994-CN, 
que estima a receita e fixa a despesa da União para o exerCício fi
nanceiro de 1995, e será encaminhado à ComissãO-Mista de Pla-

população, principalmente os assalariados, os desempregados e os 
subempregados, pagando a grande parte do ónus dessa inflação. 

Sr. Presidente, Sou um dos que mi:tis têm aplaudido O Plano 
Real, e acredito nos seus efeitoS benéficos e duradouros para a re
tomada do nosso desenvolvimento. 

Entretanto, não estou convetlcido da eficiência da política 
de juros altos para conter o consumo e repritnit ·a inflação, sem 
prejudiCar Os irivestimeritos e 3. CoD:ienÇão ~dos p:ieços à priZO~ -

Quando a inflação -de junho, medida pela TR, estava a 
44,65% ao mês, a taxa de juros reais rondava os 20%, isto é, cerca 
de 64%~ ou menos de 50% da inflação. - -

Agora em agosto, com uma inflação de 5,46%, conforme Ii 
nos jornais de ontem, um banco oficial, que cobra juros mais bai
xos do que os particulares. opera com taxas de 1 O% para emprésti
mos, 9,8% para cartão de crédito e 9,9% para Cheque especial; 
mas, ocorrendo atraso ou excesso, esses juros vão para cerca de 16%. 

Ora, Sr. Presidente, isso que está ocorrendo hoje significãria 
uma taxa de juros mensal da ordem de quase 100% sobre a infla- · 
ção do mês de agosto; e. anteriOIIDente, nunca ocorreram taxas de 
juros correspondentes a 100% da inflação do mês. E veja que, 
ocorrendo at:rasos ou excessos, atualmente, os juros ficarão Cm tor
no de 200% da inflação, o que é um absurdo. 

Isso me parece - no meu diagnóstico de médico. JMlÍS não 
sou Doutor em Economia - uma incoeréncia que -âeve Ser -cOrrigi
da. sob pena e risco de continuarmos inibindo os investimentos e 
estimulando o próprio processo inflacionário que queremos com
bater. nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. · 

Nos termos da Resolução no 1, de 1991-CN, a Presidência Temos que observar, Sr. Presidente, que nem: todas as pes-
estabelece o seguinte calendário para tramitação do projeto: s~ que recorre:n ao crédito bancário têm objetivos consumis.tas. 

Até 06/09 _Publicação e distribuição de avulsos; V~vemos numa epoca em cpze a e~sez ~ recurs~_ financcuos 
Até 11/09 ....: Prazo para apresentação do parecer preliminar atmge todos os setores da Vlda nacional ExlSte, em mvel governa-

perante a Comissão; ~ ~ - ~mental, mna dívid~ externa que também alimenta a dívida interna, 

Até-16/09- Prazo para votação do parecer preliminar pela quecrescecomosJmoS. . ~ " .. . 
Comissão; · -- · -=----As_- empresas e as pessoas físicas também tem défiCits nos 

Até 26109 - Prazo para: -apresentação de emendas perante a seus orçamentos e, quando recorrem aos bancos e financeiras, têm 
Comissão·- - o objetivo apenas de rolarem dívidas para não comprometerem o 

Até 06/10- Prazo para publicação e distribuição de avulsos; patrimô~o já adquirido, ~ente de ~or superior a. essas dí~i-
Até 15/11 - Prazo para conclusão da votação dos pareceres cta::; asSliD, qualquer que seJa a taxa de Juros~ essa clientela nao_ 

parciais setoriais e final pela Comissão· · - · -- -deixará de recorrer aos ~cos. 
Àté OS/12- Prazo para a sistem;tização do parecer final so- ~ess~ forma, Sr. Presidente, acredito que a polítí~ dejuros 

bre o projeto e as emendas, e encaminhamento do parecer final à al~s nao atmge apenas a feb~ d~ consumo desnc:_cessário; ela sa-
Mesa do Congresso Nacional. ~ca ~m parce~a con~eravç~ da po~f!O, que recorre, 

Há oradores inscritos. - obrigatonamente, ao Sistema financeJIO __p~~ equilibrar s~as Íman-
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. ças e salvar o patrimônio empenhado. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o se- O Sr- Ney Maranhão- Permite-me V. Ex" um aparte? 

gujnte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com prazer, eminente 
Srs. Senadores, hoje faz dois meses da vigência da nova moeda, o Senador Ney Maranhão. 
real, e com ela um sucesso extraordinário no processo de estabili- O Sr. Ney Maranhão - Senador Lourival Baptista, estou 
zação da economia e no controle da inflação, c:jrie vinha, anterior- acompanhando atentamente o pronunciamento de V. Er com ces
mente. atormentando a vida do brasileiro e inviabilizando o plane- peíto à defesa do Plano Real. Todos nós, brasileiros, que deseja
jamento e a execução de projetos, tanto no setor P!íblico quanto na mos o bem deste País e a tranqüilidade social desta Nação, torce· 
área privada. mos para o sucesso do mesmo. V. Ex• alerta para alguns aspectos 

A inflação vinha sendo a grande responsável pela retração do Plano que precisam ser corrigidos, como o problema do crédi
dos investimentos produtivos, pelo aumento do déficit público,- to, da falta de dinheiro. No Nordeste, dizemos a respeito do di
pela perda do poder aquisitivo dos salários, o qiie exigia uma per- nheiro -curto que: "Quando a gente coloca o cobertor na cabeça, 
manente correção, que. por sua vez, estimulava o aumento dos tem frio noS Pés, e_ vice-versa". Concordo Com V. Ex• nessa ques
preços e a inflação, além de alimentar a especulação e a constante tão. Fiz parte da Comissão do Congresso que esttJdou o Plano Real 
alta na taxa de juros, que, por sua vez, aquecia a alta das taxas de e da Comissão que o aprovou. Em todos os meus prOnuncíamen
juros e engordava o déficit público, quando o Goverrio reCoiriã-ã.os tos, como Líder do Partido do ex-Presidente Fernando Collor, digo 
bancos. que todos os brasileiros desejam que o Plano dê certo. Poréni,- Se-

A nossa economia vinha funcionando num "salve-se quem nadar Lourival Baptista, é preciso que cinco pilares estejam finca
puder", alguns ganhando uma fortuna, especulando parasitaria· dos no chão para que esse Plano tenha sustentação, e o Congresso 
mente num processo inflacionário ascendente, c a maior parte da Nacional tem responsabilidade sobre três desses cinco pilares. Da 
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mesma forma que eu. V. Ex* conhece o art. 171, que define empre
sa estrangeira e empresa nacional- perdemos a sua regulamenta
ção por dois votos. Este Senador, após seis anos, conseguiu aprO
var, por unanimidade- 16 votos a O-, na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado, um projeto, em caráter terminativo, que 
disciplina o art. 172, e determina que precisamos investir e quanto 
os investidores podem remeter para o exterior. Nesse projeto, Se
nador Lourival Baptista, que se encontra dormindo nas gavetas da 
Câmara dos Deputados, copiei exatamente o que existe em Formo
sa e na República Popular da China, que hoje está dando um 
exemplo, recebendo os maíores investimentos do mundo, que está 
surpresa com o seu desenvolvimento, da ordem de 11%, com a sul:! 
abertura ao capital estrangeiro-- que, como V. Ex.• sab~ não tem 
pátria. está onde hoü.ver vantagem. Mas a questão principal, nobre 
Senador, é o ajuste fisca:I, para que todos possam pagar imposto, 
porque, como V. Er sabe muito bem, é impossível que se pague 
essa carga tributária. O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, numa reu
nião que teve com o meio empresarial, em Belo Horizonte~ reco
nheceu aquilo que, há dois anos e meio, tive coragem de dizer: que 
todo empresário sonega, porque a carga tributár:fa é imensa e, prin
cipalmente, o micro, o médio e o pequeno empresário. O grande 
empresário, o cartel, talveZ não sonegue, porque senta na mesa e 
estabelece o preço sem se importar com mais nada. O Lula afir
mou que este Senador tinha razão quando fez_ tal afirmação. Eu até 
concordo que seja melhor o empresário sonegar do que fechar a 
empresa. jogando os operários na ma. Por isso, é necessário que -
aprovemos rapidamente o ajuste fiscal e o Governo privatize o 
mais rápido possível. porque o dinheiro do povo está sendo carrea
do para essas empresas que vivem "mamando no peito da vaca 
MÕCoca" do Governo. E, por últirriõ~CrpreciSó(JU.e segaste-menos 
do que se arrecada. A arrecadação hoje é em tomo de 19%, en
quanto que a despesa é de 37%. Senador Lourival Baptista, esses 
cinco itens têm que ser aprovados - e vamos_ torcer para que isso 
ocorra - a fim de que o Plano Real possa dar certo. Era a contri
buição que queria dar ao importante discurso que V. &:• está fa
zendo neste momento. 

O SR. LOURIVAL 5API1STA- M11ito grato a V. Ex', 
eminente Senador Ney Maranhão, meu amigo de muitos anos (já 
nem sei há quantos anos nos conhecemos!). O seu aparte muito 
emi.quece o meu pronunciamento. Foi V. Exa objetivo e tocou nos 
pontos necessários. Senador, posso lhe assegurar que, após pro
nunciar este discurso. pedirei cópia à Taquigrafia. com o aparte de 
V. Ex', a fun de encaminhá-lo ao Senhor Presidente da República 
e ao Ministro da Fazenda. para que eles tomem conhecimento do 
que foi mencionado neste plenário, na tarde de hoje. V. Ex• foi ob
jetivo, preciso, chegou no ponto certo; não exagerou; falou a ver
dade. Como um conhecedor da situação nacíonal, prestou o seu
valioso depoimento que,. digo-lhe mais uma vez, muito enriqueceu 
o nosso pronunciamento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para uma bre
ve comunicação. Sem revisão do orador.) -sr- Presidente,. Srs. Se
nadores, coínpleta 90 anoS de idade, amanhã, 02 de setembro, na 
cidade de Araclgu, onde reside, Dr. Benjamin Alves de Carvalho, 
nascido na fronteira, entre Babia e Sergipe, no Município de Rio 
Real Pela Faculdade de Medicina da Bahia tomou-se médico; por 
sinal, diplomou-se numa das turmas de maior fama na Bahia- a 
tunna de 1927 -, inregrada, entre outros, pelos enrinentes profes
sores José Silveira, Carlos Moraes, Thales de Azevedo, Luís Ro
gério, tendo sido este também político militante na Bahla. 

Diplomado, o Dr. Benjamim de Carvalho flxou-se em Ser
gipe, contrariamente ao que, então, muito ocorria.. que era de Sergi
panos se situarem na Bahia. Ali começou a desenvolver suas ativi
dades médicas e constinri.u fann.'lla. casado que é com Dona Hor
tênsia Rollemberg da Fonseca Carvalho; do casal resultou wna fa
mília numerosa entre homens e mulheres. 

No Estado de Sergipe não se limitou ao exercício da profis; 
são de médico; o clínico se especializou. conquistando renome. 
Foi diretor do Hospital de Cirurgia e um dos estimuladores da 
criação- da Faculdade de Medicina de Sergipe, onde também se 
tornou Professor de História da Medicina. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex' tem o aparte. 
O Sr. Lourival Baptista- É com muita satisfação, eminen

te Senador Josaphat Marinho, que estou a ouvir o seu discurso. O 
Dr. Benjamin Alves de Carvalho, como disse V. Ex'\ nasceu na 
sabia e foi para Sergipe. Como médico, lá casoU~se com dona 
Hortênsia Rollemberg Fonseca de Carvalho, filha de um consagra
do médico. Dr. Francisco FQnseca Além de colega dos professo
i:CS-JáSé-SilVerra;-carlOS Mórus-foi-tambêm ·coleg-a- de-tutma de 
um cunhado, casado com minha irmã.: Dr. Arnaldo de Assis Tava
res, que ficou clinicando na cidade de Alagoinhas, onde me criei. 
Por uma dessas coificidSncias do destino, eminen_te Seriador Josap
hat Marinho, também nasci na Bahia, terra de V. Ex'. E como dis
se, hii pOucos dias, conheci V. Ex• em sua vida acadêmica como lí
der estudantil e eu aluno de ginásio. Benjamin Alves de CarvaJho, 
médico em Sergipe, também Deputado Estadual na época em que 
eu também o era., é um profissional competente. humano: Foi da
queles médicos que dava toda assistência ao doente.- não só ng 
Hospital de Cirurgia, como nas i"esidências e em seu consultório. E 
um homem estimado, querido, que tem uma prole numerosa; seus 
filhos também são conhecidos e admirados por todos naquele Es
tado. Quero felicitar V. Ex* pelo seu pronunciamento hoj~ refe
rente aos "90 anos do Professor Benjamin Alves de Carvalho, ami
zade que muito me honra, amizade de priscas eras. Como dizia 
aquele grande coronel baiano Marciom1io de Alcântara Reis, avô 
de um eleitor de V. Ex•, Raimundo Reis, Benjamin Carvalho é wn 
nome aureolado em Sergipe que, hoje, através da palavra de V. 
:sr. está sendo consagrado no Senado da República. Meus para
béns, meu caro Senador Josaphat Marinho, pelo seu pronuncia
mento, e ao meu querido amigo Benjamin Alves de Carvalho, pe
los seus 90 anos. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Pela felicidades de suas 
expressões, nobre Senador Lourival Baptista, poderia eu" conside
rá-las o fecho do pronunciamento que faço. Devo, porém. em jus
tiça ao Dr. Benjamin de Carvalho, acrescentar, como dizia há pou-

Com essas observações, -quero chamar a atenção do Gover
no para este problema diretamente relacionado com o sucesso do 
Plano Real, pois todos desejamos intel!S_amente que as medidas 
nele contidas, que até agora ·conseguiram realizar a estabilização 
da economia, a queda da inflação e dos preços, também contri
buam para a retomada do nosso desenvolvimento, reabilite a nossa 
capacidade de investir e promova novas oportunidades de empre
go, que geram renda, riqueza e outros benefícios ao progresso. 
(Muito bem! Palmas!) 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Peço a palavra para 
uma breve comunicação, corri-a devida licença que já solicitei ao 
eminente Senador N~y M<U<!$ão. 

-- co.,-que além das atividades propriamente profissionais de médico, 
ele participou da vida social e cultural de Sergipe, onde sobrevive, 
atento a todos os deveres com a comunidade._ Ali também foi Pre
sidente do Instiwto Geográfico e Histórico e, no Governo do Esta
do, participou comO Secretário da Saúde. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Com a palavra o 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

Fiel ao destino que adotou, permaneceu em Sergipe. ali 
continua, onde a família o envolve num justo clima de apreço e es-
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tima. com a participaçãO da sOciedade Sergipana. 
No momento em que, ainda válido, completa 90 anos de 

idade, quís ter a satisfação de assinalar o fato no Senado da Repú
blica. e o faço com alegria tanto maior, porque um: de seus filhos, 
o advogado Francisco Benjamin de Carvalho, dá-me a satisfação 
de ser meu primeiro suplente. 

Eram as palavras que queria proferir, Sr" Presidente, agrade
cendo a atenção com que me pernlltiu falar, antecip"ãndá ao nobre 
Senador inscrito a quem também agradeço. -

O Sr. Ney Maranhão - V. Ex- pernrite um aparte, nobre 
Senador? 

OSR-JOSAPBATMARINHO-Ouço V. Ex". 
O Sr. Ney Mara:Õ.hão - Para mim é uma honra ouvir as 

palavras de V_ Ex" _ Quando V_ Ex" assoma a tribuna do Senado, 
Senador Josaphat Marinho, nós o ouvimos cóm ateriÇão, -porque 
todos aprendemos. Neste momento, damos todo o apoio a home
nagem que V. Er presta a uma das pessoas ilustres de sua terra. 

O SR. JOSAPBAT MARINHO- Sou-lhe ainda orna vez 
grato, nobre Senador, pela atenção que teve, penniti.ndo que fãlas
se antes de sua inscrição e, em verdade, para nóS, -políticos, é sem
pre mna oportunidade de grande satisfação saber fazer justiça aos 
que têm prestado ou continuam a prestar bons serviçOs -à sociedade. 

O Sr. Ney Maranhão- Muito obrigado a V. E,..... 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Concedo a pala

vra ao segundo orador inscrito. Senador Ney Maranhão. 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Proimiicia o seguin-c. 

te discurso.)- Sr- Presidente, srs e Srs. Senadores, ocupo a tnOu
na do Senado Federal para me solidarizar com a Confederação Na
cional da Agricultura a propósito do "Comunicado-à Opinião Pú
blica"~ distribuído à imprensa no dia 18 de agosto. 

Esse comunicado foi fruto da reunião das Federn<;ões da 
Agricultura quando os Governadores dos Estado~ do Rio Grande 
do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e Pernambuco decidiram responsabilizar o Governo Fede
ral pelos problemas de volume de abastecimento e de preços dos 
alimentos que vierem a ocorrer. comprometendo irremediavelmen-
te o plano de estabilização econômica. _ __ __ 

O documento da Confederação objetiva "alertar o produtor 
rural quanto aos riscos contidos no atual plano de safra, que con
substancia regras que poderão colocar em risco seu patrimônio, fe
rindo de morte sua capacidade de produzir e abastecer a Nação." 

Sr. Presidente, a propósito. quando tomei conhecimento do _ 
Plano de Safra 94195, teci os seguintes cometários~ ettr artigo no 
Diário de Pernambuco. sob o tínllo: ~ 

AGRICULTURA DESEJÁVEL 

Os agricultores vão ter acesso a 5 bilhões de l-eais 
para o fmanciamento da safra agrícola do próximo ano. 

Diferentemente de _outros países. a agricultura 
brasileira não recebeu nem está recebendo o tratamento 
financeiro que lhe possibilite dobrar ou até triplicar a 
produção de alimentos. 

Se o Brasil tivesse adotado políticas- ãpropriadas 
para o setor agrícola, muitas das _li.iores ~aga:s qUe hoje 
caracterizam o País não estariam infelicitando a nossa 
gente. 

Os 32 milhões de brasileiros na miséria absOluta, 
a desorganização da ocupação espacial do _solo, provoca· 
da pela migraÇão do campo e das pequenas cidades em 
direção aos grandes centros urbanos; a Illa!ginalidade e a 
violência. o gigantismo e a corrupção do Estado, são to~ 
das conseqüências naturais de políticas <\:,O'fÍcolas equivo
cadas eiou manipuladas. que contribuíram decisivamen-

te para o quadro de inflação. desemprego e fome. 
Lamentavelmente, agora como antes, a política de 

. crédito para a agricultt.tra está baseada em um modelo 
que não reverterá a gravíssima situação do País, pois ela 
não garante a produção em níveis compatíveis para tal. 

Para a próxima safra está previsto que os produto
res pagarão a TR mais 11% ao ano. Todos sabem que os 
produtores nãct _podem arcar com juros sujeitos às Oscila
ções de um mercado inflacionário e muito a fudices que 
flutuam diferentemente do preço dos produtos. 

O ideal seria conigir-se esse modelo e introduzir 
uma antiga reivindicação dos agricultores: a equivalên
cia-produto nas operações de crédito rural. 

O débito do produtor, no momento ela contrata
ção. seria calculado, conforme a proposta, em quantida
de de produto~ à base do preço mínimo vigente. quanti
dade que seria entregue ao banco credor no momento da 
liquidação, acrescida dos juros devidos. 

É inconcebível que os bancos privados. que lu
cram somas fabulosas, não sejam engajados em uma po
lítica de crédito voltada para a solução dos graves pro
blemas do País. 

Para se ter uma idéia da desastrosa política econô
m.ico-finan~ os indjc_adores demonstram que a inter
mediação financeira (ciranda financeira) passou de 
-6;8%, em 196o, para niaiSde 20% do PIB, em 1993. En
quanto a agricultura, setor fundamental paxa estabiliza
ção ela economia. despencou de22,5 para menos de 18% 
do PIB brasileiro. considerando os mesmos anos. 

Também não é compreensível que o Tesouro Na
cional continue pagando aos bancos mais de 500 milhõ
es de dólares/ano. à tírulo de equalização entre custos de 
cap~ão e taxa de juros cobradas dos agricultores, visto 
que é fáCil perceber que os banqueiros ficaram milioná
rios_ ~ o setor f"manceiro cresceu. Ao revés, os agriCUlto
res empobreceram e a participação da agricultura no PIB 
diminuiu. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, como se vê, este Sena
dor por Pernambuco está perfeitamente identifiCado com as causas
da agricultura brasileira. Aproveito para pedir ao Presidente Itamar 
Franco e ao Mínistro Guaz:z:elli que atendam aos apelos da agricul
rura. 

Para que fique regi.~o e sirva para um aprofundamento 
da questão, passo a ler o documento referido: 

COMUNICADO À OPINIÃO PÚBUCA 

_Reunidos em Brasília. em 18.08.94. os Presiden
tes das Federações do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas 
Gerais., GoiáS, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Per
nambuco analisaram o Plano de Safra 94/95 anunciado 
pelo Governo e aprovaram as seguintes resoluções: 

Considerando que: 
1_) O GoVerno FedeTal assinou documento intitU

lado Memorando de Entendimento, representado pelos 
Srs. Ministros da Fazenda e da Agricultur~ Abasteci

. mento e Reforma Agrária, juntamente com a Comissão 
de Agricultura e Política Rural, da Câmara Federal, na 
data de 08 de junho último, determinando: 

- pagamento imediato dos débitos federais refe
rentes ao PRO AGRO; 

- correção dos débitos junto ao FINAME Rural 
oriundos dos critérios viciados de cálculo; 

- suspensão das execuções dos débitos de fman-
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ciamento agrícola pela rede bancária; 
- continuação das negociações das dívidas agrí

colas anteriores face aos problemas de descasamento de 
índices originários dos pianos de estabilização econômica 

2) Até esta data, o Governo Federal não cumpriu 
nenhum dos itens acertados no acordo mencionado; 

3) Tais fatos retiram do Governo Federal qual
quer credibilidade que ainda lhe restasse no que tange à 
política agrícolã; -

4) O recente Plano de Safra é inadequado pornor
matizar taxas de juros e correção monetária no crédito 
rural. que totalizarão encargos anuais da ordem de 22% 
a 34%. impossíveis de serem quitados pelos devedores, 
segundo estudos de organismos do próprio Governo Fe
deral; 

5) A própria conduçãO do Plano de Safra 94195, 
afasta:da da realidade, demonstra que os volumes de re
cursos citados não possuem qualquer veracidade; 

6) As supostas vantagens do sistema de equiva
lência-produto destroem-se pela falta de credibilidade do 
Governo Federal, além de serem aplicáveis Somente a 
seis produtos que. somados, representam menos que um 
terço do Pm agrícola. 

Resolvem: 
1) hnpetrar em jufzo, no foro apropriado, as ações 

cabíveis na defesa dos agricu1tores em débito com a rede 
bancária. enl faCe da mudança indevida das regras conM 
tratuais, o que fere o ato jurídico perfeito. 

2) Alertar o produtor rural quanto aos riscos con
tidos no arual Plano de Safra. que consubstancia regras 
que poderão colocar em risco seu patrimôniO, ferindo de 
morte sua capacidade de produzir e abastecer a Nação. 

3) Responsabilizar o Governo Federal pelos pro
blemas de volume de abastecimento e de preços dos aliM 
mentos_ que vierem a ocorrer, comprometendo irremeM 
diavelmente o Plano de Estabilização Econõmica. 

4) Reiterar sua posição de total consciência quan
to ao compromisso social da produção agrícola e colo
car-se à disposição das autoridades brasileiras para solu
ção destas questões. 

Brasília, l S de agosto de 1994. - Confederação 
Nacional da Agricultura 

Sr. Presidente, neste meu pronunciamento, mostrei os dois 
lados da questão. Quando aparteei o Senador Lourival Baptista, eu 
disse que tod_os nós estamos preocupados com a estabilização eco
nômica do nosso País; todos nós estamos torcendo para que-o Pla
no Real dê certo. Mostrei também, em meu pronunciamento, as 
cinco pilastras que temos que construir, como base, para que o 
Plano dê certo. 

O grande líder da Revolução da China Popular dizia que 
povo de barriga cheia não pensa em revolução. A China, um país 
do tamanho do nosso, mas com uma população dez vezes maior 
do que a nossa, tem apenas 18% das suas terras agricultáveis. E 
65% da ProdUção chinesa éleita riã muriíieca; ria mão, no braço do 
camponês; apenas 35% da agricultura chinesa é mecaruzada. No 
entanto, esse país produz 650 milhões de toneladas de grãos por 
ano. 

Conosco ocorre o contrMio.: as nossas terras sãó maravilho
sas; as terras mais cansadas do nosso País estão no Nofde.Ste, onde 
se planta cana-de-açúcar há somente 400 anos. As terras da China 
são cultivadas desde 3.000 a.Dos antes de CriSto. 

Conheço a China tanto quanto o Brasil. Viajei oito vezes à 

China Popular e a Formosa, sem ajuda do Estado, a convite dos 
dois governos. Conheço tudo lá. Fui àqueles brejos, àquele fim de 
mundo. Estradas péssimas, mas estradas de ferro em todo canto. 
Aqui, tudo é na base da gasolina e do pneu. As nossas estradas de 
ferro, Presidente, são ferro-velho. 

Enquanto produzimos de 60 a 70 milhões de toneladas de 
grãos, a China produz 650 milhões de toneladas e abastece 22% da 
população da terra. Lá, não tem ninguém mOi:rendo de fome, nem 
pedindo esmola, nem pés descalços. No Brasil, temos 35 milhões 
de brasileiros, a maioria nordestinos., morrendo de fome. E ainda 
temos o desprazer de ver mandarem, para os Estados de Alagoas e 
Pernambuco, um milhão e meio de toneladas de trigo, um trigo 
que só porco come. O Governador de Periia:mbuco está mandando 
para o moinho, para a Paraíba, para salvar não 80% desse trigo, 
mas 20%, para fazer macarrão. Macatrão para dar ã quem? A esses 
miseráveis. -- - -

Sr. Presidente,. temos que dar um basta nisso. Sem agricul
tura, sem alimentação. não vamos conseguir nada. Vimos o que 
aconteceu com a União SOviética~ um país -que tiOba um exército 
de Primeiro Mundo, não deu _alimentação a seu povo, caiu como 
um castelo de cartas. -

A democracia de um país se sustenta com o povo de barriga 
cheia, dando aos camponeses,_ aos agricultores, aquilo a que têm 
direíto. No Brasil, hoje, todos os produtores estão com suas má
quinas, suas terras. suas fazendas hipotecadas. 

V. Ex•, Sr. Presidente, que é do Acre, sabe muito bem que 
se o agricultor vai ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Fede
ral tomar dinheiro emprestado para plantar mil sacas de feijão, ele 
paga as mil sacas e fica devendo dez. Não podemos continuar com 
isso. Além da nossa produção ser insuficiente, 30% da safra se 
perde nos campos e nas ladroagens dos armazéns. E ninguém, até 
hoje, meteu na cadeia essa gente. 

Na semana passada, num gr.mde comício na cidade de Vitó
ria. eu disse uma coisa, que repito aqui. e sabe V. Ex• que não te
nho medo de assombração: neste País, boje, Sr. Presidente, só vão 
para a cadeia pobre, preto, prostituta e PC Farias. O resto está sol
to. É isso que não podemos aceitar;"-é isso que precisamos colocar · 
nos eixos. 

Mas vêm aí as eleições, que darão o troco, coiiljurõs e cor- -
-reção monetária, daquilo que não pudemos e não tivemos coragem 
de co:D.sertar: as leis que são feitas e não são cumpridas. A atual 
Constituição, Senador, cujo processcfâe revisão foi evitado, tem 
78 attigos de cfueitos., 46 de garantias, quatro de deveres e apenas 
um de produtividade. Temos que aumentar os deveres e a produti
vidade para que as garantias e os direitos sejam cumpridos. Te
mos, por exemplo, o INSS, que o trabalhador paga a vida toda.- e 
quando chega na doença, nem uma cama no hospital ele tem. Por 
quê? Porque a produtividade não existe e nem os deveres. 

Isso tudo quem fala é um homem que tem 40 anos de vida 
pública. Fui Deputado Federal por 16 anos e trago comigo aquilo 
que nieu pai me ensinou: ter palavra, ser grato e não adular macho. 
Digo o que sinto e faÇo o que desejo. - --

Precisamos dizer a verdade, fazer urna autocrítica em rda
- ção às _leis e fazer com que o povo nos ajude e nos apóie, porque 

eSte CongresSo é do povo, que tem a esperança de Sua melhoria 
com a fortificação da nossa democracia. para o bem do povo brasi
leiro. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, a Sr' 
Júnia Mari.se, 3a Secretária, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupado. pelo Sr. Nabor Júnior, 2" Secre
tário. 

O ·sR PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra 
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à nobre Senadora Júnia Marise. uma taxa inc6gnita. capaz de levar de roldão os seus lucros e os re-
A SRA. JÚNIA :MARISE (PDT-MG. PronuD.cia o segUinte sultados de todos os seus esforços. 

discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se- Querer que os piudutores rurais se sujeitem~ a aicar com 
nadores, ocupo a tribuna, neste momento, parn fazer coro ao pro- esse compromisso é a prova Cabal de que nem a equipe econômi-
nunciamento do nobre Senador Nê Maranhão, que faz aqUi o seu ca. nein o Governo acreditam no Plano que impingiram ao nosso 
protesto com relação à questão da agricultura. País com a finalidade de estabilizar a economia e tirá-lo da crise. 

Também em nome das reivindicações do meu Estado na A própria taxa de juros a que estão SQjeitos os médios e 
área da agricultura, quero fazer algumas considerações a respeito grandes produtores rurais já é. de per se, exagerada e escorchante. 
desse Plano de Safra 94/95. - - - Onde já se viu, numa economia pretensamente estabilizada, um se-

No dia 10 de agosto último, embora com algum atraso tor primário e essencial sujeito a riscos de todos os lados e pagan
quanto à expectativa dos agricultores, os Ministros &Agricultura, do juros de 11% ao anO? O mais estranho -é qUe não são s6 os ju
Synval Guazzelli. e da Fazenda, Rubens Ricupero, anunciaram as ros: há também a TR, uma taxa desconhecida que reflete todos os 
novas regras para o Plano da Safra de Verão 94/95. altos e baixos da economia, que transfere para-os débitos todas as 

Em linhas gerais, não há que negar, esse plano traz alguns variações inflacionárias que porventura ocorrerem! Não bastasse 
beneficies para os pequenos e-ininiprodutores e é melhor do que o isso, ainda existem as taxas de cadastro, as taxas de registro de 
plano de safra do ano passado. Para os xninip.rodutores não há cor- contrato, o PROAGRO, que, ein alguns casos, pode chegar a 10% 
reção pela Taxa Referencial de Juros (IR), e O:SJW:<fs são-de 4%, do Valor do contrato. Segwido um levantaniento do econoniista 
se estiverem agrupados em organizações associativaS~ e -de -(5% nos- Mauro de R.ezende Lopes. os financirunentos agrícolas podem ser 
demais casos. Para os pequenos produtores, os juros foram reduzi- encarecidos em até 11, 7%, em ~êndi deSsas taxas e dess~ se
dos de 9% para 6% ao ano, acrescidos de 50% da 1R:-Para os de- guro. 
mais produtores, os juros diminuíram de 12,5% para 11%, man- Reconhecer a importância da agricultura em nosso País é ta-
tendo-se a variação plena da 'IR. refa de todos, princiPahrieD.te do Governo; maS esse Plano não ofe-

A política de preços mínimos e a equivalência-produto, prá.- rece tranqüilidade para quem planta no Brasil, pois s6 wn negócio 
ti.cas já usuaiS em nosSa agriCUltura, foram conservadaS, rd.D.Cluin- altamente lucrativo, e com resultados certos, poderia assumir tais 
do-se a soja no rol dos produtos amparados pela Política Geral de encargo~. Como sabemos, não é esSe o- citso da agricultura, que 
Preços M:ínimos- PGPM. sempre convive com a incerteza e com os riscos. 

Com essas medidas, espera o Governo obter um incremento Com bã.se nisso, é possfvel entender a posição daquelas Ii-
de 6,4% na área plantada e de 10% na produção. Em verdade, essa deranças do setor agrícola que estão a recomendar aos seus lidera
seria uma meta bem auspiciosa- e·rouito benfazeja pãra a economia dos e aos produtores em geral que não se utilizem desses emprésti
do Brasil. se ela fosse efetivamente alcançada. mos. Não adianta dizer que pequenos e miniprodutores estão tendo 

Entretanto, pela reação das cooperativas, das lideranças ru- benefícios nos juros, -quando se sabe que -70% dos torruid.Ores de 
rais e dos grandes produtores de grãos é a de que não será fácil empréstimos têm que se sujeitai-aos peitentüãis mais elevados e à 
atingir tais objetivos. Para_ os produtores, a incidência da TR sobre correção integral pela TR. 
os empréstimos não atende aos interesses da agricultura brasileira, Causa-nos estranheza, ainda, Sr. Presidente, srs e Srs. Se~ 
e já há mn movimento no sentido de orientar os produtores a não nadares, verificar que o Governo trab-aThe para reâu.zir O preço dos 
contraír empréstimos rurais, pois no futuro poderão resultar em alimentos da cesta básica e para que haja mn acréscirriO de 10% na 
grandes prejuízos e dívidas. produção de grãos. Como será possível compatibilízar esta receita 

O Plano de Safra 94/95 não atende às expectatiVas dos pro- se 70% daqueles que se responsabilizarão por essa produção deve
dutores de café do Sul de Minas. Ao contrário, cauSoU Urila grande rão também arcar com juros dessa magnitude? 
decepção. "O novo Plano de Safra divulgado pelo Goveino, cOiõ.-o É preciso que o Governo se cOnvença de que, apesar de 
objetivo de apoiar o pequeno produtor, não corresponde às neces- toda a tecnologia, a agricultura. continua a ser uma _ati.vídade de ris
sidades do produtor sul-mineiron, afirmou o Presidente do Sindica- co-e-; corilo -tal. precisã receber um tratamerito diferenciado. Em 
to Rural de São Gonçalo do Sapucai e da Associação dos Sindica- outros países, essa diferencia-ção se dá na foima de subsídios, con
tos Rrnais do Sul de Minas, Paulo Henrique Pereira Nogueira. Ao cedidos nas mais variadas formas, pois chegou-se à conclusão de 
desaconselhar que os produtores se utilizem desses empréstimos, que mais vale conceder subsídios e benefícioS a quem se dispõe a 
enfatiza a indignação que atingiu os ProdutorCs do Sul de Minas. enfrentar os rigores do campo para produzir mais, lá permanecen-
"lsso pode ser um plano eleitoreiro, pois se acreditassem na con- do, do que vê-lo miserável nas cercanias daS cidadeS, clamando 
tenção ou extinção da inflação, -Como ai:mndam aos quatro ventos, por emprego, por comida e por moradia Talvez seja por essa ra
não hesitariam em extingúir a TR. Afinal, parn que ela serviria?"· · - iãO que a ãgrfcultura nesses países seja nlaís mOdema e mais pro-

O Sindicato Rural de Uberlândia, seguindo a mesma linha, dutiva "Enquanto em todos os países do mtmdo", como constata o 
aconselha os produtores rurais a não tomar empréstimos para o Deputado Ca.rrion Júnioi, "se subsidiei a agricultura de forma es
custeio da safra 94/95 e a plantarem unicamente aquilo que os re- cancarada, aqui o Governo a penaliza, seja através de correções 
cursos próprios penniiliem. "Quando o Governo sentir, ati:avés das fraudulentas, seja por meio de duplos juros, o que toma a nossa 
vendas de adubo, sementes e insumos, que a safra será" .riiU.itO -pe- agricultura depauperada e subdesenvolvida." 
quena, ele terá que rever a sua posição", afinnou o Presidente do Qual é a solução, Sr. Presidente e Srs. Senadores? 
Sindicato, Luiz Humberto Carneiro. Resumindo a desalentadora e Reconhecemos que, a cada dia que passa, fica mais difícil 
frustrada expectativa, os produtores do Triângulo Mineiro enfati- escoimar o Plano de Safrã ·94195 desses equívocos. Se. riO entanto, 
zam que "as regras do Governo-deveriam ser para todos: mini, mé- houver vontade política do Governo, ainda há tempo de corrigir. 
dia e grande produtor, responsáveis pelo abastecimento do merca- Fica. pOrtanto, lavrado o meu--apelo ao Presidente da Repú-
do que atende à população". blica. ao Ministério da Agricultura, Abastecimento e da Reforma 

Efetivamente, Sr. Presídente, Sr"'s e Srs. Senadores, não se Agrária e ao Ministério da Fazenda para que revejam a proposta 
pode pretender que os agricultores, que já estão sujeítOS a tantos de financiamento da safra agrícofu para o próximo ano e conceda 
riscos, fiquem expostos a mais um: ver o seu débito agravado por aos médios e grandes produtores as mesmas condições de Íman-
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ciamento colocadas à disposição dos pequenos produtores. 
Se a meta é obter uma supersafra no próximo ano, esse é o 

passo mais importante a ser dado para que esse objetivo seja atin
gido. 

Para ilustrar o descontentamento generalizado da agricultu
ra no nosso Estado, o suplemento da região do Triângulo Mineiro 
e Alto ParanaJ."ba do jornal Estado de Minas, traz _em manchete: 
"Não à TR. Produtor deve evitar empréstimos para ã. safra-94/95". 
Ainda o mesmo jornal. expressando o sentimento dos produtores e 
dos sindicatos rurais do sul de Minas, publica entrevistas mediante 
as quais os pequenos produtores alegam que o Plano não lhes atinge. 

Por essa razão, entendemos que o Governo, apressadamen
te, sem demonstrar sensibilidade em relação à realidade da agricuJ
tura do nosso País e certamente movido, como _denunciam os pro
dutores rurais, por wn sentimento eleitoreiro, lança mão de um 
plano que, na realidade - é preciso que se diga, com todas as letras 
-, não atende às necessidades da agricultura; ao contrário, compro
mete a safra do próximo ano, que se espetava grande. 

Ai está a responsabilidade de quem antm.cia o Plano de Sa
fra de Verão 94/95, mostrando à opinião pública a iniciativa do 
Governo de dar as mãos à agricultura e demonstrãr, em relação à 
safra do próximo ano,. números e promessas que não serão 
cumpridas. 

Se. neste final de pronunciamento. apelo ao Governo Fede
ral, é porque entendo que, apesar da exigüidade do tempo, ainda 
temos condições de reverter esse quadro. O GovernO Pode fazê.. lo 
im.erliatamente. se tiver vOntade política e sinceridade de propósi
tos, amparando a agricultura, apoiando os produtores rurais, os tra
balhadores do campo. 

Enfatizo, Sr. President~ Srs. Senadores, mediante estas pa
lavras, que é chegado o momento de o Governo, através dos seus 
órgãos, tratar com mais sinceridade as prioridades do nosso País. 
Não adianta o Governo estabelecer planos emergenciais., não 
adianta enganar o nosso povo neste momento em que se vive o 
processo eleitoral, porque as manifestações em todo o Pais de
monstram que os produtores rurais não se sentem satisfeitos com o 
Plano de Safra 94/95; ao contrário," o-anúncio- do Plano provocou 
indignação, perplexidade, protesto e revolta. 

É chegado o momento de se refletir sobre essa questão. Es
pero que o Governo determine imediatamente que a área econômi
ca e o_ MinistériO da Agricultura, Abastecimento e da Reforma 
Agrária revejam o Plano. para que possamos dar oportun.idã.de aos 
produtores rurais e à agricultura do nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabar Júnior)- A Presidência. nos 

teiiDos do art 174 do Regimento Interno, dispensa na sessão de 
hoje o período cOirespondente à Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr*s e 
Srs. Senadores, registro. nesta tarde, um acontecimento que nos 
leva a crer que o Estado de Rondônia começa a sair da escmidão e 
a dar os primeiros passos para o desenvolvimento. Trata-se da 
inauguração, ontem, do sistema de energia elétrica da Usina de Sa
muel, no Município de Ariquemes. fato que representa a realiza
ção de um sonho. 

Pode parecer estranho àqueles que já dispõem de energía 
elétrica durante as 24 horas do dia, mas para aquela regíão o fato é 
de importância vitaL A cidade de Ariquemes, com cerca de 120 
mil habitantes, sofria com um racionamento de energia de 15 ho
ras por dia Felizmente, a inauguração da Hidrelétrica de Samuel 
acaba com esse pesadelo. 

É uma conquista de toda classe politica, de todos os seg-

mentos da sociedade civil organizada. Não podemos deixar de di
zer do esforço feito pelo Governo do Estado, que.· Cõm a responsa
bilidade que tem nos destinos do estado, não mediu esforços para, 
junto ao Governo Federal, com a Bancada Federal: Senadores, De
putados Federais e Estaduais, Vereadores e Prefeitos, fazer com 
que o Governo Federal se sensibilizasse, agilizando o envio de re
curso para a construção do chamado sistema de transmissão ou "li
nhão", que foi projetado desde a Usina de -Samuel até os Municí
pios de Cacoal e Pimenta Bueno. 

Portanto, Sr. Presidente e Sr"s e Srs. Senadores, quero para
becizar a todos, principalmente a população do Estado de Rondô
nia que, com esse primeiro passo, terá o fornecimentO de energia 
durante 24 horas no Município de Ariquemes. Hoje, naquele Mu
nicípio, a população tem outras perspectivas de crescímento e de 
desenvolvimento. Acredíto que esse "linhão", até o mês de ouru
bro, chegará a Ji-Paraná, a maior cidade do Estado, tirando tam
bém aquela JX'Plllação da escuridão em que se e"ricontra até boje;. 
Tudo isso ocorre porque o parque energético de Ariquemes, de 
Jaru, de Ouro Preto, de Ji-Paraná, de Cacoal, de Presidente Médi
ci, de Pimenta-Bueno, enfim, de quase todo o Estado é obsOleto, 
com máquinas contando mais de"3Cfãnos~ ·-

Em virtude disso, foi planejada a Usina de Samuel, ·que boje 
já. não atende às necessidades do Estado de Rondônia É preciso 
que os Governos Federal e o Estadual tenham um plano, um proje
to de pequenas centi:aiS bidroelétricas, as chamadas PCH, para que 
se possa suprir o déficit en-ergético qué tem o Estado e, com isso, 
possamos alavancar o progresso, que, mesmo com todo o déficit 
energético do Estado de Rondônia continua lento, na verdade. mas 
continua. 

Sr. Presidente, s.rs e Srs. Senadores, repito, parabenizo to
dos os segmentos da soei~ o Estado e também o Governo Fe
defai, que trabalhou para a liberação de recurso para que esse so
nho pudesse se concretizar. Sonho que temos desde a criação do 
Território Federal do Guaporé e qUe Ontem tornou-se realidade 
com a inauguração da primeira parte do "linbão", que vai desde 
Samuel até o Município de Pimenta Bueno, passando por todos 
aqueles municípios citados anteriormente. · 

Sr. Presidente, expresso minha alegria como representante 
do estado. de também termos colaborado para a realização de tão 
importante acontecimento. Era ess~ Sr. Presídente, o registro que 
gostaria de fazer com relação ao Estado de Rondônia 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr. 
Nabor Júnior, 2° Secretário, deim a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucúlio Portella, Suplen
te de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Concedo a pala
VIa ao nobre Senador Eduardo $uplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e 
Srs. ,Senadores, inicio Com UIIl3. questão de ordem à Presidência do 
Senado Federal. 

Ontem, o .Ministro do Planejamento, Beni V eras, encami
nhou à Presidência do CongressO Nacional, ao Senador Humberto 
Lucena, a Lei Orçamentária de 1995, que foi lida hoje, no início 
desta sessão. Logo, hoje, inicia-se a tramitação da apreciação da 
MenSagem Orçamentária de 1995. 

Os episódios ontem re&istrados na· sessão do Congresso Na
cional preocupam sobremaneira a Nação. Pela primeira vez na 
História do nosso País, especialmente a partir de 1989, quando o 
Congresso Nacional passou a ter o poder de influenciar no conteú
do da lei orçamentária, deixamos de votar essa lei, que já conta 
com praticamente oito meses de atraso. 
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Agora estamos tendo a consciência, dado que ontem não 
houve quorum para a votação da Lei OrçamentáHã-de 1994, de 
que está praticamente consolidado o fato de que o Presidente Ita
mar Franco passou quase todo o ano de 1994 sem que tenha sido 
aprovada essa lei Isso é da maior gravidade para o nosso País, 
para a própria História do Parlamento. 

É fato conhecido que o parlamento surgiu como instituição, 
na Inglaterra, sobretudo com fmalidade de analisar o conteúdo dos 
gastos públicos, a fonna como se itriecada e se destinam esses re
cursos. E é da história de todos os parlamentos, nos diversos paí
ses do mundo, que a missão de se examinar a proposta orçamentá
ria do Poder Executivo constibJi numa das atividades mais nobres. 
Isso está na nossa Constituição, temos esse dever. E este ano, infe
lizmente. não o cumprimos adequadamente. 

A minha preocupação, Sr. Presidente, tendo o fato incidido 
sobre problema tão sério que, como sabemos todos, foi de respon
sabilidade do Executivo e também do Legislativo, qual seja, o fato 
de não termos aprovado até agora o Orçamento de 1994, a minha 
preocupação, repito, é como evitar que isso Ocorra ho\iãfi:J.(::life enl 
1995. 

Sr. Presidente, faz-se necessário que ã partir de hoje come
cemos a apreciar a Lei Orçamentária de 1995, rcillizando todo o 
esforço, apesar, inclusive, da dificuldade gerada pelo período das 
eleições de 03 de ourubro e, possivelmente, de um segundo nuno, 
em 15 de novembro. 

Todavia. precisamos ter a responsabilidade de dar os passos 
no sentido de apreciar a mensagem orçamentária. realizando todo 
nosso empenho para que até dia 15 de dezembro seja aprovado o 
projeto de Lei Orçamentária para o ano que vem. 

Assím, Sr. Presidente. a minha indagação é se a Presidência 
do Senado está tomando as providências necessárias para nOmear 
uma Comissão Mista, que examinará a Lei Orçamentáiia ae 1995~ 
porque, do contrário, OOnio é que, ordenadamente, o Congresso 
Nacional vai examinar esta proposta? E-claro- vem uma indaga
ção: duas comissões conviverão ao mesmo tempo"? Como funcio
nará a assessori3.? Está a COriiissão que "examinava o orçamento de 
1994 já desfeita, já que riem relatório produziu? Esta é uma segun
da indagação. 

Trata-se de uma decisão da maior importância da Presidên
cia do Senado, como Presidência do Congresso Nacional. Gostaria 
de ter isso esclarecido, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEJI.'TE (Lucídio Portella) - A Presidência 
esclarece ao nobre Senador que, nos termos da Resolução n° 1, de 
1991, do Congresso Nacional, o mandato da alllal Coroi$$ão so
mente se extinguirá coril a- instalação da Comissão subseqüente. 
Portanto, a amai fica prOrrogada. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - FaNe necesliário, portan
to, instalar a nova. até porque a Comissão que -existia praticamente 
abriu mão de sua atribuição. O pr6piió relator da Cori:iissão Mista 
do Orçamento, Deputado Marcelo Barbieii;- de certa maneira disse 
que não teria condição de apresentar o seu relatório, apenas um 
rascunho. Porém, dados os conflitos, as tensões exiStentes, não 
apresentou relatório, tanto é que o Presidente Humberto Lucena 
resolver designar para dar o parecer sobre o orçamento o próprio 
Líder do Governo. 

Então, a fase de tramitação e de se dar um parecer foi reali
zada. O parecer da ComiSSão não existiu. O Relator desistiu de dar 
o parecer. O Presidente da ComiSsão não nOmeoU- oU:trORelator 
para, em seu lugar, dar outro parecer. Quem o fez _f_oi o Presidente 
do Congresso.Portanto, aquela Comissão não tem mais por que 
existir e se reunír. - -- -

Se o próprio Presidente do Congresso já desconsiderou o 
Relator da Comissão, então aquela Comissão, :tta prâtf~".ilão tem 

mais por que estar existindo. Mas é muito importante, para não se 
repetir o dramático erro, a gravidade do episódio, que comecemos 
bem, para o exame do próximo orçamento. Claro que poderá V. 
Exa, Sr. Presidente, refletir com os demais Membros da Mesa. com 
o Presidente Humberto Lucena, com o Secretário Júlio Campos, 
que está no exercício da Presidência, dada a viagem à Panuba -
sW estado natal - do PrC!sidente Humberto Lucena, mas esta é 
uma questãO-da maior importância. 

Considero que a Presidência em eXercício deveria solicitar 
de cada uma das bancadas, de seus líderes ou seus representantes 
vice-líderes, que designem de pronto Membros de cada bancada 
para comporem a nova comissão, e que esta inicie -o seu trabalho. 
Porque se formos espetar as eleições de 3 de outubro; depois, uma 
semana a mais para os resultados; em seguida, mais uma discussão 
sobre o Orçamento de 1994, quando vamos nomear uma comis-
são7 Em 20 de dezembro? - -

Então, já podemos concluir, se for porvenbJia este o cami
nho, que vamos adentrar 1995 com o mesmo problema, ou seja, 
sem Lei Orçamentária aprovada, pior, sem até mesmo a comissão 
que a examinará. O Congresso não pode, por um segundo período 
conseqüente, abrir rnã.o"-de apreciar a Lei orçamentária. - --

Considero esta uma questão grave-e prOponho à Mesa que, 
dialogando com os Srs. Líderes, com os Srs. Senadores e Deputa· 
dos, chegue a uma conclusão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de dizer breves pala
vras sobre uma estranha comemoração de aniversário. Eu hoje te
lefonei para o M:in.istro da Fazenda e sua secretária informou-me 
que S. Ex• estava concedendo entrevistas às emissoras de rádio e 
televisão para falar sobre o aniversáriO -ao_-Real. Ainda hoje, no 
Jornal do Brasil, o Artur Xexéo, diz o seguinte a respeito: 

Quem define é o Aurélio: "Aniversário - diz-se do dia em 
- que faz um ano, ou mais;-que -se deu certo aconteciinento. 

Por exemplo, tenho cinqUenta e três anos de idade e não co~ 
memoro todos os meses o meu aniversário. Ontem, o pt6prio can
didato Fernando Hemique CãrtlosO parece que resolveu até come
morar, acender uma vela em bolo de aniversário. Será que já se 
pode comemorar com tinto entusiasmo? Seiá qUe as bases do Real 
estão tão sólidas que já se pode acender vela em bolo de aniversá-
rio, com apenas sessenta dias? - -

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. Ex- um aparte7 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Sena

dor Jutahy Magalhães. 
OS<- Jutahy Magalhães- Não admite V. Ex" que eles já 

estejam considerando que o Real está envelhecendo rapidamente e 
por isso estão querendo comemorar a cada dia o seu aniversário? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Esta é outra inteipretação. 
Quem sabe eles estão tão Preocupados com o envelhecimento pre
coce do Real, que é preciso comemorar o aniversário todo o mêsJ! 
Considero que a observação de V. Ex a deve ser ouvida com muita 
atenção pelo Ministro Rubens Ricupero, pelo Presidente Itamar 
Franco e pelo ex-MinistrO Fernando Henrique Cardoso. 

O :M:inist:rO Rubens RiCupero. no seu balanço do real - eu 
estava aqui examinando- fala de alguns dados relativos à arreca
dã.ção tributária, que em afiosto coriespóndeu -ã um acréscirrio de 
40% sobre o mesmo mês dõ ãno passado:Fala que os dados da po
lítica monetária não trazem preociipãÇão, pOrque a velocidade de 
crescimento do papel-moeda em poder do público e dos depósítos 
à vista é menor hoje; que o processo de moneti.zação, que levou as 
pessoas a ampliarem largamente a demanda pela nova moeda, já 
está praticamente concluído. S. Exa regiStra que houve o aumento 
do saldo da base monetária, -que inclusiVe já ultrapassou o limite 
que havia se estabelecido para 30 de setembro, agora já se está uti
lizando a margem de 20%. Ele registra que a posição de 29 de 
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agosto era de 7 bilhões de reais. 763 inilhões de ~s. Mundial, que tenho em mãos, já traduzido para o português, da 
O mais interessante que agora ·eles mudaram a forma origi- F11nd.ação Getúlio Vargas. que acredito seja o de 1993. 

nai de se medir, porque estão vendo em termos de média dos sal- Nesse relat6rio, refiro-me à Tabela 30: Distribuição de Ren
des ctiários do- trimestre entre r• de julho e 30 de setembro, quando da e estimativas do PIB pelo PAM:. Nela, o Banco Mundial com
originalmente se falava nos números para 30 de setembro. para a distribuição da renda e a estimativa do produto interno bru-

0 MiniStro também diz que o movimento do dinheiro no to de todos os países membros do Banco Mundial e do Fundo Mo
mercado financeiro não assusta, e que os- dados divulgados pelo netário Jnternacional. Há uma lista de 127 países e outra com paí
Banco Central mostram que os saques em caderneta de poupança ses menores, o que dá um total de quase 150 países. 
atingiram 567 milhões até 24 de agosto, que tem havido aplicação Sr. Presidente, os dados referentes ao Brasil são de 1980, 
em outros instrumentos, como fwxios de curto_prazo e de renda mas. como se sabe. os dados de 1990 e 1991 só fizeram agravar 
fixa, que a política cambial tem se mantido fume. dentro dos pro- esse quadro. 
pósitos do Plano, que o Banco Central continua sem interferir, sem Aqui está a distribuição ~tual de renda ou consumo. 
comprar dólares, desde_1° de julho, que os fechamentos de contra- Os 20% inferiores, os 20% mais pobres no Brasil, têm 2,1% da 
tos de câmbio e de exportação em agosto estão mais elevados do renda nacional; o segundo quintil, 4,9%; o terceiro quintil, 8,9%; o 
que em julho, que foram fechados 3 bilhões de câmbio de exporta- quarto quint:il. 16,8%. Os 20% superiores, portanto, os 20% mais 
ção este mês. contra 2 bilhões, 752 milhões em julho. ricos., têm 67,5% da renda nacional. Dentre todos os pafses do 

Constata ainda que estão crescendo os contratos de câmbio mundo, em nenhum deles os 20% mais ricos detêm mais do que os 
de importação. pois já chegaram a 2 bilhões, !53 milhões de dó la- 20% mais ricos do Brasil. · 
res, acima do valor de 1 bilhão, 878 milhôes de dólares em julho- --Aqui estãg também os 10% superiores, ou seja, os 10% 
portanto, em termos relativos, as exportações cre5cciam mais. Ob- mais ricos no Brasil, que detêm 51,3% da renda nacional, segundo 
viamente. as importações estão se tomando relativamente mais ~os de 1980. Portanto, os 10% mais ricos do Brasil, com 51,3% 
barru:a.s. da renda nacional, detêm mui!O mais do que os 20% mais pobres, 

Entretanto, a situação cambial começa a causar preoctipação que- têm 2,1 %. 
e, por isso, o Governo entende como necessária a adoção de medi- O mais grave é que, se somannos a participação doS 20% 
das complementares, abrindo perspectivas para maior âemanda inferiores com a participação do segundo quintil, ou seja, aqueles 
por dólares no mercado e mellior equilíbrio na fo:rn:iação da taxa também mais pobres, mas que estão no segundo quinti.l, e mais os 
de câmbio. _do terceiro quintil- portanto, se somarmos a participação dos 60% 

Não há, nessas considerações de balanço do real- que S. ___ mais pobres-, vamos termnapa!'Qcipação da ordem de 16%, infe-
Ex- chama de "segundo mês de aniversário do ieai" -~referência à rior à participação dos 10% mais ricos. Infelizmente, os 1% mais 
evolução dos sa1ários versus preços, nem ao problema de distri- ricos, no Brasil, detêm uma parte da renda maior do que os 50% 
buição da renda mais pobres. 

Será que o Plano Real e as preocupações do Ministro refe- Onde existe uma distribuição de renda pior'? Há poucos paí-
rem-se apenas à questão da estabilidade de preços? ses que registram uma participaçãO -na renda ri:tenor para os- 20% 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex-- um aparte? inferiores do que a que existe no Brasil. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muiiã homa. Sena- Botsuana registra um percentual de 1,4%, dados de 

dor Jutahy Magalhães. 1985/86. Entretanío. naquele pais, onde os 20% inferiores têm 
O Sr. Jutahy Magmhães- V. Ex" está se esquecendo de 1,4% da renda nacional, os 10% superiores têm49.6%; ou seja, os 

uma declaração do ex-Ministro Fernando Henrique Cardoso, que 10% mais ricos no Brasil têm mais-51,3%- do que os 10% mais 
deu um belo conselho aos assalariados.,. dizendo que eles não deve- ricos na Botsuana. um país relativamente pequeno, com uma po
riam se preocupar com a in.flação. porque o salário seria reajustado _pulação da ordem de 1 milhão e 200 mil habitantes, na África. 
na data base; não impol"ta: a S.~ saber c~~~ conseguirão viver - Portanto, seria adequado que tanto nós como ·o- Ministro d<i 
antes da data base, com a in.f.lação que aí está._ . --;--- Fazenda estivéssemos examinando se estaria havendo ou não pro-

. O SR- EDUARDO SUPLICY - O ex-Mimstro Feman~ gresso a cada ano com a situação da eqUidade. É preciso que o Mi
Hennque Cardoso, hOJe candidato, parece que avaliava que, de 1 nistro da Fazenda esteja imbuído no sentido de que se faz necessá~ 
de julho_ até ~data base,~ o _P~o. Real asse~ ~camente rio não apenas a_ estabilização,. 0 crescimento; é necessário que 
~ de ~çao, _pelo J?!OPn_:> mdicador ofi:W. considerado para haja distribuição da renda, maior eqilidade, combate~ -~séria e 
efc:'to dos ~aJ.culos da inflaçao, o IPCR, o xndice acumulado de defesa da soberania como objetivos impõrtantes. E para isso, Sr. 
doiS meses Já está em cerca de 14%. Presidente, falta muito ainda no Plano Real Falta um melhor pa-

0 Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me V. EX' uma expli- drão de financiamento do gasto público definido de forma dura
cação: essa declaração não foi feita antes da entrada em vigor do doura; falta a execução responsável e transparente do Orçamento, 
real, mas agora, já com a infl~. S. Ex- declarou que os assala- o que contrasta muito com uma situação de Orçamento não apro
riados não deveriam se preocupar, porque. virá a data base. Da v ado; faltam reformas institucionais no mercado de trabalho que 
mesma fonna, quando aquela aposentada fm reclamar _do valor da venham a incorporar um maior número de trabalhadores ou quase 
sua aposentadoria, S. Ex_• alegou também ser aposentado. Ao que _ toda a mão-de-obra, para que todos possam ter direitos trabalhistas 
ela retrucou: "Mas o senhor se chama Fernando Henrique Cardoso e sociais assegurados; falta, no meu entender, garantia de uma ren
e eu me chamo Pilar." da mínima a todos os brasileiros; falta o combate mais eficaz à 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Na verdade, o aposentado evasão, à sonegação de impostos e_ contribuições sociais. -Ê neces
Fernando Henrique Cardoso também encontra-se na ativa, em seu sário se reformular o sistema tributário. Ainda há pouco. a própria 
mandato como Senador e recebendo arualizadamente_como tal, em Receita Federal divulgou um estudo em que mostra que o capital 
condições melhores do que os aposentados. no Brasil é relativamente pouco tributado em relação ao que acon-

Gostaria de ver o Ministro R.icupero· rnà1s -preocupado com tece em outros países. Falta uma revisão dos incentivos e isenções 
as questões relativas à evolução da remuneração das pessoas neste fiscais. Nós temos uma preocupação com respeito às forças que 
Pais. Preocupado, por exemplo. com o último relatório do Banco estão por trás do candidato Fernando Henrique Cardoso porque, 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Sexta-feira 2 5047 

ali, estão todos aqueles que sempre pensaram muito em incentivos, 
em isenções e renúncias fiscaiS para os- piopiietários do capital; 
falta nós acabamJ.os com o tipo de gastos client:elistas qUe ocor
rem. sobretudo, às vésperas das eleições como, in,feliziiiente, vol
tam a ocorrer em todo o Brasil em épocas como a que estamos vi
vendo; falta mna política mais consistente de redução dos gastos 
financeiros. É necessário que se pense em foimas de reduzir as ta
xas de juros, alongando-se o perlil da dívida interna. É necessário 
que se tenha uma politica clara de renegociação da própria dívida 
externa para se pensar, também, no alongamento do serviço da di
vida externa. Faz-se necessário umã política de preços e salários 
onde os trabalhadores possam sentar-se à mesa com dignidade pe
rante os empresários, os livros serem abertos para que todos pos
sam discutir qual ajusta participação de cada wn e a sua contribui
ção para o progresso do Pa!s. Faltam medidas para reduzir o poder 
extraordinário daqueles que estão em situações monopolistas ou 
oligopolistas. É preciso maior fortalecimento das instittiições que 
possam coibir esses abusos. 

Enfim, gostaria de advertir aqueles que comemoram com 
tanta sede ao pote este denominado "aniversáriO" de que é cedo 
ainda e falta muita coisa para que o Governo se sirita com base 
efetiva para estar comemorando qualquer resultado. 

Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de dar uma informãção 
relevante sobre o trâmite da sessão do Senado a muitos ttabalbadow 
res e empregados da EMBRAER que aqui estão, há dias, acompa
nhando os trabalhos do Senado. Quando V. Ex-, na Presidência, 
informou que, em virtude do que prevê o Regimento, hoje não ha
verá. mais Ordem do Dia significa que não haverá maiS Votação de 
matérias. Portanto, após os ptonuncianieiltOs dos Srs. Senadores, 
haverá o encerramento da sessão do Senado. Só gostaria de infO:r
mar aqueles que nos visitam na galeria do Senado. Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presideote, peço a 
palavra para uma breve comunicação. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Concedo a pala
vraa V.Ex". 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Paxa uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, esw 
tou encaminhando. hoje, à Presidente do Tribunal de Contas da 
União, uma solicitação- de infor:nlã.Ções de aplicação dos recursos 
do Fundo Social de Emergência, porque tenho informação de que 
essa solicitação que estori- fazendo será facilmente atendida. porw 
que esse levantamento já foi feito em grande parte. Na qualidade 
de Presidente da Comissão de -Assuntos Sociais, estoU encamiw 
nhando esta carta - fuf informado pela Assessoria do Senado que 
não seria um requerimento; teria que ser i.una carta-=-- ã Presidente 
do Tribunal de Contas da União, solicitando essas informações. Se 
este é o caminho, é o que vou Seguir. · · · 

Soube, também. que poderei ser atendido ou não. Mas, 
pelo pouco que conheço da Presidente, tenho certeza que ela toma
rá providências para que a nrinha solicitação seja atendida. Como 
tenho, também, informação segura de que esse levantamento está 
em grande parte feito, estou convicto de que nã.o haverá demora 
nessa resposta. Porque, Sr. Presidente, é necessário tomiumos co
nhecimento, no Senado, de como. estão sendo aplicadas essas ver
bas do Fundo Social de Emergência 

Existe uma legislação que determina em que o Fundo deva 
ser aplicado_._ Uma das razões da criação desse Fundo foi exata
mente fazer uma divisão de renda, que este Pais tanto necessita, 
assunto abordado ainda agora pelo Senador Eduardo Suplicy. Ao" 
fazer a comparação com Botsuana., S. Ex• esqueceu-se apenas de 
dizer que, apesar da perversa distribuição de renda que lá existe, 
maior do que a nossa, em Botsuana há um hotel seis estrelas, nem 

cinco são. Eles construÍram um hotel de nn:ismo tão espetacular 
para a classe rica daquela terra que existe até terremoto, :Rara_ que 
uma pessoa possa ter idéia de como é atravessar uma ponte com a 
sensação de um trem.oi-de- terra; a PlScina do hotel tem ondas pãra · 
se pegar surf. Então veja V. :&r- que também lá existe essa distriw 
buição perversa de renda. 

E aqui no Brasil o Congresso se rende àquela proposta de 
retirar ri::cu:rso da Educação e da Habitação em nome desse Fundo 
Social de Emergência, na idéia de que haveria uma melhor distri
buição de renda. 

Teremos muitas smpresas se eu obtiver a respoSta a esse rew 
querimento-- que estou encaminhando ao Tribunal de Contas da 
União; teremos swpresa ao ver como e em que estão sendo aplica
dos esses recursos. Vamos ver se o Congresso foi ludibriado ou 
não quando votou esse Fundo Social de Emergência 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muíto bem!) 
. O SR- MAURÍCIO CORRÊA - Sr. Presideote, peço a 
· pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Concedo a pala-
- vra ao nobre Senador Maurício Corrêa. -· 

O SR- MAURÍCIO CORRÊA (PSDB-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, uso apalavra, neste mo
mento, apenas para wn rápida observação. Ontem, lamentavel
mente. na sessão do Congresso não houve quorum para a votação 
do Orçamento Geral da União. 

Ouvi em discursos no plenário e pelos corredores observa
ções sobre a culpa que teria o Governo por não ter proporCionado 
a remessa da Proposta Orçamentária no prazo legal. Todos nós sa
bemos que este ano foi sui generis no calendário parlamentar. Em 
primeiro lugar, em decorrência da abertura da Comissão Parlamenw 
tarde Inquérito sobre a Comissão de Orçamento; em segundo luw 
gar, devido à reestruturação das medidas cconômicas e financeiras 
indispensáveis para o ajustamento do Plano de Estabilização do 
Brasil. 

Em face dessas circunstâncias, o projeto .do Orçamento cbew 
gou ao Congresso em fins de maio. Daquela época até hoje. o 
Congresso não logrou votar o Orçamento. Dentre essas acusações 
genéricas e vazias que ouvi, foi dito que o Governo-estaria gostan
do da inexistência de um Orçamento _porque iria admi_nistrar os ne
gócioS de interesse do Pã:ís. através de duodédrrios, 6 que-contem
plaria exatamente os projetaS do GoVerno. Não- é Verdade. Quero 
aqui. como Líder do Governo, neste instãnte., ôizer qU.é o Goveino 
.se empenhou com o maior esforço para que esse Orçamento fosse 
aprovado. 

Temos recebido aqui no Congresso várias manifestações de 
MiniStros e de Presidentes de entidades de direito pUblico supli
cando que o Orçamento seja votado, eXatamente porque as obras. 
os serviçOs estão parados em face da inexistência desse Orçamento. 

Recebi do Ministro da Educação um diairi.âiic6 tclegraina. 
que diz o segufn:te: 

Com cordiais cumprimentos, dirijo-me a V. Ex• 
para solicitar seu impresciildível ~p~io para a aprovação 
do Orçamento da União/94. Tal soliCitação prende-se ao 
fato de que, como V. Ex- tem conhecimento, os progra
mas administrados pelo I\1EC não páãem-sofrer solução 
de continuidade, notadamente aqueles ligados ao ensino 
fundamental, como o da merenda escolar, livro didático. 
saúde do escolar, etc. Assim sendo, espero poder contar 
com sua colaboração para que os programas tenham sua 
continuidade assegurada e não sejam_ :ip.~_rrompidas as 
açõe5 que representam o bemwestar da comunidade estu
dantiL Atenciosamente, MuriliO de A velar Hingel,- Mi-
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nistro da Educação e do DesportO. 
Por aí, V. Ers avaliam o que não está acontecendo nas 

áreas dos outros Ministérios. As queixãs- são generalizadas, sobre- -
tudo nos Municípios, nos Estados, com as obras paralisadas, estra
das que não puderam ser concluídas, pontes que não puderam., às 
vezes, nem ter suas fundações iniciadas. Quer dizer, b.ldo isso está 
paralisado na dependência da votação do Orçamento. De tal sorte 
que, enfaticamente, nego que ó Governo não tenha interesse; pelo 
contrário, o Governo tem o maior interesse na aprovação desse Or
çamento, embora já estejamos no final do exercício de 1994. 

O Sr.Jutahy Magalhães-Permite V. Ex" um aparte? 
O SR- MAURÍCIO CORRÊA - Com prazer, ouço V. 

~.nobre Senador Jutahy Magalhães. 
O Sr. Ju1ahy Magalhães- Em primeiro lugar, vamos esta

belecer algumas responsabilidades. V. Ex.• tem lido, na imprensa, 
como eu também, que o grande responsável pela não aprovação do 
Orçamento é o Congresso Nacional. Isso não é totalmente verda
de. O Governo tem: grailde culpa por não termos o Orçamento des
te ano, pois forain quatro idas e voltas da proposta orçamentária 
em meses subseqUentes. O Governo não chegava a um entendi
mento do que pretendia como proposta orçamentária. o que foi o 
primeiro pecado do Executivo. Em segundo lugar, V. Ex.• ·também 
tem conhecimento de que há, por parte do Governo, uma dualida
de de intenções em nome do real, de manter a saúde do- real até as 
eleições, pelo menos. Para o Gover:6:0--éoa-maior ~pOrtância não 
haver o Orçamento e vi ver do duodécimo, porque mantém o equi
lfbrio das contas do 'J:'esouro Nacional, mas para a administração 
isso é ruim. No entanto, retiraram recursos para, neste período 
eleitoral, transferirem do Ministério de Ação Social e Integração 
Regional para Estados e Municípios, onde precisavam aumentar o 
fudice do Sr. Fernando Henrique Cardoso, os recursos que não fo
ram repassados à saúde e à educação. Saúde e educação estão gri
tando realmente. O Ministro da Saúde está numa revolta que não 
sei como ainda está se contendo! Não sei se V. Ex* teve oportuni
dade de.ouvi-lo no programa do Boris Casoy, m~ percebi que es
tava tentando conter-se e disse uma frase que não teve maiores re
percussões, mas que considero da maior felicidade para um .Minis
tro que quer sair atirando: "Uma área econômica quer que eu redu
za pela metade o atendimento do Ministério da Saúde. Não o farií, 
porque não quero ser respons<ivel pelo genocídio que eles quecem 
fazer no Brasil". Isso foi dito pelo Ministro da Saúde, -porque ago
ra a ordem é esta: equihbrar as contas até 3 de outubro porque não 
sabem se chegará a 15 de novembro. Nesse sentido, tudo será fei
to. Um dos pontos primordiais é não VOtar O Orçamento. V. Ex*, 
melhor do que eu, sabe que, se o Governo se interessasse, teríamos 
feitO a ReVisão Constit:uciorial. Houve, entretanto, empenho nesse 
Fundo Social de Emergência, que não está sendõ aplicado na área 
social As demais reformas. não houve a vonta(fe de fazê-las por 
parte do Governo. Ouço o Senador Esperidião Amiii, Como candi
dato a Presidente, falar muito sobre isso. E é verdade; todos nós 
sabemos. V. Ex" sabe melhor do que eu que não se convoca Depu
tado e Senador para votar com te1egrama._Quando há vontade polí
tica, há outras formaS de convocação sem a necessidade de fisiolo
gismo. V. Ex" sabe que, quando quero reunir a Comissão de As
suntos Sociais, _telefono para V. Ex"', peço, insisto, telefono para 
cada Senador. E necessário essa vontade de executar. Devo dizer 
que isso o Governo não teve nem na Revísão Constitucional nem -
na aprovação do Orçamento. Lamento prOfundamente discordar de 
V. Ex", pela amizade e pelo apreço que lhe tenho, mas V. Ex" há 
de ver, em um exame de consciência, que não houve a menor 
preocupação em se votar ontem esse Orçamento. E. _como disse a 
V. Ex* anteontem, quando me falava sobre um ac·ordo, seria a pri
meira vez em que eu veria um acordo feito sobre o nada, sobre um 

ponto de inteuogaçãol Eu nunca tinha visto e não vi, porque, afi
nal, mostrou-se que nada havia. 

O SR- MAURÍCIO CORRtA - Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, concordo em parte com o seu aparte. Com relação es
pecificamente à reunião_ que as Lideranças tiveram com o Presi
dente desta Casa- e, inclusiv~ devo dizer a V. Ex" que estávamOs 
presentes, representando o Governo, eu, pelo Senado, e o Deputa
do Luiz Carlos Santos, pela Câmara, bem como as demais lide
ranças que apóiam o Governo - e todas elas forari:J. clara:mênte íã
voráveis a que se chegasse a um entendimento para a votação do 
Orçamento, o que quer dizer que o Governo estava presente, man
tendo-se no seu firiQe propósito de aprovação do Oiçalnento Geral 
da União. 

No que diz respeito ao atraso no envio da proposta orça
mentária e até mesmo às repetições, devo dizer a V. Ex" que con
cordo em parte com a sua argumentação, primeiro porque o Go
verno teve que fazer adaptações ao Plano Real, muitas das quais 
foram provocadas pelo próprio Congresso, e V. Ex* sabe muitO 
bem que esse Plano, a despeito das críticas, foi o mals transparente 
desta República nos últimos tempos. Foi feito à luz do dia, foi dis
cntido claramente, e não houve, absolutamente, nenhum obstáculo 
com relação a isso. 

O Sr. Jutaby M~alhães- Nunca duvidei disso. 
O SR- MAÍJIÚCIO CORRÊA - Agora, não concordo 

· com V. Ex" quando diz que o Governo não tinha o ânimo, o desejo 
da aprovação desse Orçamento. Não! Tem sim, e o Presiderii:e Ita
mar Fnm~ que V. Ex* conhece perfeitamente, pelo seu alto espí
rito público ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Conheci o Senador, o Presíden
te estou começando a desconhecer bastante. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- V. Ex• conheceu o Sena
dor e conhece o Presidente, sabe perfeitamente que o Presidente 
quer administrar o restO" do seu mandato com iltivei, cumprindo a 
sua obrigação. V. Ex* disse muito bem: se o ·Orçamento não for 
aprovado, os tecnocratas talvez gostem, mas, seguramente. o Pre· 
sidente não gostará, porque quer que as verbas, já consignadas, se
jam destinados aos Estados e aos MunicípíOS-para O atendimento 
de obras prioritária>. É lamentável que não tenhamos chegadO a 
esse entendimento. 

É dificil explicar por que o Congresso, tendo sido convoCa
do .. não conseguiu votar o Orçamento; foram várias as datas mar
cadas, essas datas não puderam ser cumpridas, e se aprazou então 
esse final de agosto. Os Deputados e Senadores vieram aqui, não 
todos, mas uma boa parte. Infelizmente, não conseguimos votá-lo, 
porque não se concordou que se votasse a proposta do GoVerno, 
que era a única salvação que tínhamos, mna grande parte das le· 
giões romanas não concordou com as Lideranças para que se apro
vasse o relatório da Comissão Mista de Orçamento. 

Esse relatório não tinha condições de ser votado, mas o que 
quero dizer é que o Governo, Senador JutahyMagalhães, e V.Ex* 
sabe muito bem disso, tem o maior empenho- nessa aprovação. Uso 
da palavra neste instante apenas para explicitar essa questão. 

É verdade que o Orçamento chegou atrasado. A culpa foi 
do Governo'? Não. A culpa decorreu de uma conjuntura criada, 
primeiro·; pelos efeitos pedagógicos, terapêuticos, oriundos d3. Co
missão Parlamentar de Inquérito. Foraffi Václas medidas, várias cir
cunstâriCias e vários fatos piõduzi.dos naquela ComissãO ·que iera
ram a necessidade da arrumação da proposta orçamentária:. Esse 
foi um fato muito claro que todos Conhecemos. 

O segundo, a necessidade de adaptação com relação ao Pla
no Real, mas o Presidente Itamar Franco está empenhado e, quero 
dizer a V. Ex*, que S. E~* está, no momento~ preocupado com a 
busca de uma solução alternativa para responder a essa demanda 
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generalizada do Brasil inteiro por verbas consignadas mas não li
beradas. 

O Sr.Jutahy Magalhães-Permite V. Ex' um aparte? 
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Tem V. Ex' a palavra. 
O Sr.Jutaby Magalhães- Vou citar somente um exemplo 

entre os vários que poderia buscar. para mostrar que há responsa
bilidade do Poder Executivo na mOdificação da proposta orçamen
tária. V. Er sabe que, num determinado momento, o· Poder Exe
cutivo. em uma das propostas, havia cortado verbas do Ministério 
do Bem Estar Social e do Ministério da integração Regional por
que ia extingui-los. Não houve, então, dotação orçamentária para 
esses .Ministérios. Posteriormente, o Poder Executivo resolveu 
mantê-los. Então, teve que retirar- o Orçafucilto ·eelaborãr outra
proposta. Levou algum tempo, talvez dois meses, para fazer essa -
modificação. Depois, vieram outras modificações~ qué ruía foram 
feitas em razão do Real. V. Ex• mesmo aqui teve oportunidade, 
tratando do acordo, de falar sobre as macroemendas, em torno de 
trinta. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Proposta das próprias Li
deranças. 

O Sr. Jutahy M:agalhães -E fiquei suxpresO_p_or não saber 
disso. Perguntei a muitos Líderes quais eram essas macroemendas. 
Ninguém sabia me cti;er. 

O SR. MAURICIO CORRtA- O próprio Relator ... 

porque a máquina da adminiStração está pratlcirinente paralisada. o 
G_ovemo está administrando por duodécimos, e isso não é sufi
ciente. Então, que fique bem claro que o Governo do Presidente 
Itamar Franco deseja a votação do Oi"çament:O porque sem ele não 
se pode administrar este País com a sua grandeza tenitori.al, com 
seus problemas, já terido as consignações feitas mas não apro
vadas. 

Reitero enfaticamente que o Presidente não foge- pelo con
trário, nunca fugiU ~ do desejo de ter o Orçamento aprovado, até 
porque era obrigação de Sua Excelência encamíiJhá-lo ao Con

--gresso -para qrie fosse votado. Não podemos nos esquecer que essa 
grande conquista da participação do Congresso na elaboração or
çamentária veio -em decorrência "de uma velha aspiração, consubs
tanciada no texto constiru.cional de 1988. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídío Portella) -Concedo a pala
vra ao nobre Sr._. Senador Júlio Campos. 

O SR JULIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o segujnte 
discurSo. ) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, o Brasil vem 
sendo sistematicamente espíollit.do por entidades estrangeiras sem 
que as nossas autoridades tenham tomado qualquer providência 
para nos defender de um tipo de ínvasão que, por seu descaramen~ 
to, depõe contta o nosso estatuto de país soberano e agride a nossa 
consciência cívica, enquanto cidadãos de um País à mercê do des~ 
frute internacional. 

O Sr. Jutahy Magalbães - Mas o próprio Relator que re
nunciou. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Mas antes da renúncia. 

SisteniaJiCamente SomOs inveStigados e analisados por enti~ 
dades estrangeiras, em sua esmagadora maioria íntei:essadas- em 
conter o nosso crescimento demográfico, em nOme do suposto 

O Sr. Jutahy :Magalhães - Foi o- segundo Relator, que bem estar dos nossos concidadãos. 
também renunciou'? A nossa soberania não nos leva sequer a guardar cópia do 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Não, o prime'iro. ~ material que ê !emetidO pof eSSas entiaãaeS às suas matrizes nO ex~ 
O Sr. Jutahy :Magalhães- Ou é do terceiro Relator, que terior, como se o Brasil não dispusesse também de instittJ.tos, uni~ 

leu um parecer, sobre o qual desconhecia o conteúdo. versidades e centros de esb.ldo com competência, até maior em ai~ 
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Foi o Deputado Marcelo guns casos, para uma análise completa desses dados. 

Ba:Ibieri. País soberano este nosso que, apesar disso, não parece pre~ 
O Sr. Jutahy :Magalhães- Então, veja V. Ex'" que não zatasua-soberania,pois~emnomedaamizadeedaboaconvivên~ 

houve entrosamento do Govemo-para chegar a dizer o que são es~ cia, ameaça transformar~se em uma terra de ninguém, em um tem~ 
sas macroemendas. Ouvi também a notícia-- DãO sCi se verdadeira tório aberto e franco, a serviço dos interesses mal dissiniulados de 
-de que o próprio Executivo dizia não ter compromissO com essas - -govetn'}S~ seitas e organizações estrangeiras. 
mac:roemendas. Quer dizer, mesmo oriundas do Executivo. não _ E preciso que tomemos uma providência para coibir esse 
havia da parte dele o compromisso de deixar de vetar ou não aque- tipo de abuso, ou estaremos renunciando à nossa sober.uúa. 
Ias macroemendas. É muito difícil votar um Orçamento nessa Pois que soberania é essa que pemiite que sejamos inVadi~ 
base. Entendo, ao contrário de muitos aqui, ri:nlito embora tenha dos pelos índiscretos pesquisadores dos institutos iritemãcionais Ii~ 
feito e apresentado emendas também nesses dois Ultimes anos - gados ao controle populacional. que agem como se repre~ 
que deveríamos fazer emendas globais aqui no Congresso. emen- sentássemos uma ameaça, e nos monitoram com a sofreguidão de 
das de política energética, de política agrícola, ou seja. qualquer quem acredita estar evitando um grande mal no futuro? 
tipo de política, para ·apresentamios a prOpoSta dO LegiSlativo ao - A quem ameaça -o ·nosso crescimento demográfico, se o pro~ 
Orçamento, e não essa pulverização de verbas como fazemos habi~ blema do tamanho da população brasileira só pode--Ser um proble~ 
tualmente aqui. Por isso, para mim, tanto faz aprovar com emenda, ma do exclusivo interesse da nação brasileira? 
sem emenda, não tem o menor problema, Apresentei algumas Por aue o número absoluto de cidadãos brasileiros no mun~ 
emendas~ não sei se foram ou não aprovadas; pois hão procurei-sa- do pode ser~ visto por alguém como uma ameaça? 
ber também. Assim, não teilbo nenhuma preocupação em termos Justamente nós, que tão bem sabemos nos abrir às iilfluên~ 
de emendas, mas não entendia, não entrava na minha mente a idéia cias estrange:irns, rant:D e de tal modo que até corremos o riscO de 
de como o Congresso iria votar tal matéria sem saber o que estava diluir nelas a nossa própria identidade nacional! 
votando, francamente não sabia._ E veja V. Ex" que não deu certo. Quem pode temer o aumento da população brasileira ão 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Eu não poderia deixar de ponto de nos espionar? 
responder a V. Ex a, entendendo que o Deputado Marcelo Barbieri. O fato é que há institutos estrangeiros de pesquisa coletando 
em face exatamente dessa demora na composição do relatório -fi~ dados sobre a nossa população cujo conteúdo nenhum dos nossos 
nal, aceitou a discussão de novas emendas do pr6põo--GóVemõ, instittJ.tos cieirtífiCos COnhece e que, conseqüentemente, não Poderá 
aditamentos que foram feitos. Então, não foi algo que o Governo servir a nenhum plano ou programa do governo brasileiro. E se os 
impôs. Tendo em vista a demora n_a votação do Orçamento, o pr6- brasileiros não têm acesso a tais inforrilações, -elas estão sendo usa~ 
prio Relator admitiu que se fizessem essas correções. das a serviço de interesses não~brasileiroS- e isso é, -no mínimo, 

Friso, mais uma vez, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uma ingerência indevida em assuntos nacionais com a qual ne~ 
que o Governo insiSte na aprovação do Orçamento Geral da União ilhum de nós pode, em sã consciência, concordar. 
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Por que esses países têm medo de nós? N6s, que cultivamos 
toda uma ttadição de abertara e de diálogo com o exterior~ que te
mos uma das melhores diplomacias de todo o mundo ocidental. 
que temos mantido abertos os nossos braços e recebido sem pre
conceitos e de boa vontade tantos imigrantes de tantas raças! 

Poucos brasileiros atentaram até aqui para essa invasão si
lenciosa de pesquisadores a serviço de entidades estrangeiras, que 
batem às portas de nossa gente para coletar informações sobre a 
fertilidade dos casais, os métodos anticonceptivos em uso, sobre. 
até mesmo. a freqüência das relações conjugais em nossos-lares. 

O Brasi4 e de um modo muito especial a região Amazônica, 
vem sofrendo o assédio constante de organizações internacionais, 
supostamente isentas e bem intencionadas, que investem pesada
mente no levantamento sistemático de informações sobre questões 
demográficas, para alimentar os bancos de dados de entidades go
vernamentais e particulares de países ricos interessados, ao que pa
rece, em nos vender receitas de desenvolvimento, porém mais in
teressados ainda em nos manter menos numerosos. 

O que temem estas organizações? _ 
Que ameaça podem representar para eles os-nossos mais de 

duzentos milhões de habitantes nos inícios do terceiro milênio? 
Com certeza, eles temem que crescendo em quantidade, 

possamos nos desvencilhar da trama de dependência que eles gos
tariam de manter intocada. 

Talvez lhes tire o sono constatar que, a cada dia que passa, 
somos mais numerosos, ·mais férteis, e mais jovens, quando a 
grande maioria dos países do chamado Primeiro Mundo tendem a 
ser a cada dia que passa perigosamente menos numerosos, mais 
estéreis- e mais velhos. 

A longo prazo poderá haver menos alemães, menos france
ses, menos escandinavos e menos italianos no nnmdo. 

Se as coisas continuarem assim, o mundo do pr6ximo milê
nio poderá ser habitado por mna maioria ainda mais significativa 
de asiáticos, de africanos e de seus mestiços, o que configuraria 
um verdadeiro pesadelo para quem vem conseguindo manter uma 
hegemonia sobre as demais etnias e raças há tanto tempo que tem 
todo o direito de imaginar que isso jamais será alterado. Para es
ses, as projeções parecem sinalizar um futmo onde o homem bran
co esteja sujeito ao eStamto que hoje se aplica às minorias em um 
mundo povoado de não-brancos. 

Talvez isso nunca venha a acontecer, mas alguns estudiosos 
trabalham com essa hipótese se preocupam e investem em progra
mas de controle populacional nos países pobres do Terceiro Mun
do, de modo a escapar do que lhes parece ser mn futuro tenebroso. 

Impossibilitados, por misteriosas razões, de aumentar a fer
tilidade de suas populações, dedicam-se a tentar diminuir a nossa. 

Provavelmente por essa razão é_que se preocupam tanto em 
simular entre nós o exercício de um tipo de caridade que mais os 
ajuda do que a nós. Curiosamente, aliás, esse exercício público de 
virrudes cristãs se dá quase sempre junto às populações mais po· 
bres do ponto de vista de econôm.ico e assencidas nas áreas mais 
próximas das grandes reservas de riquezas minerais e vegetais. 
como acontece com a nossa Amazônia. 

Essas generosas organizaçõeS Dão se constrangem sequer 
em usar o nome de Deus para defender os seus intere-Sses. E esses 
interesses estão fundados na premissa segundo a qual quanto me· 
nos forem as pessoas pobies nos países fracos, mais fortes serão as 
pessoas ricas nos países fortes. E esta a equação que define uma 
relação de dominação efetiva. --

Os argumentos científicos invocados por essas entidades 
trabalham com a concepção de um modelo de desenvolvimento 
econômico onde a pOpulação é parte apenas do problema e nunca 
da solução. 

Nesse sentido, porém, preferimos fazer nossas as palavras 
que abrem as Conclusões Finais do Encontro Nacional de Mulher 
e População realizado aqui em Brasilia em fins do ano passado, e 
repetir com elas que " o desenvolvimento deve ser pensado em 
função da população e não a população em função do desenvolvi
mento". 

Não podemos portanto aceitar que, com a nossa omissão, 
esses pesquisadores estrangeiros continuem o seu trabalho de es· 
pionag_em demográfica à revelia dos legítimos interesses nacio
nais. 

É fundamental que investiguemos e possamos controlar a 
ação dessas entidades em território ilacional, pois não nos conven. 
cem a generosidade e o desinteresse de todos esses organismos 
estrangeiros, aparentemente tão obcecados pelo saber científico, 
ao ponto de fazerem investimentos tão altos apenas para saber 
como se comporta e qUantas são as pessoas que vivem hoje, por 
exemplo, na Amazônia brasileira. 

Existe uma evidente correlação entre recursos minerais' e 
população, pois a maioria desses pesquisadores aplicam seus 
questionários nas regiões potencialmente mais ricas em recursos 
minerais dentro do nosso território, como é o caso da Amazônia. 

Não podemos permitir um tal descalabro. 
Não podemos ser coniventes com UD1a intervenção branca 

em nosso País, por mais amigos, por mais simpáticos e por mais 
parceiros que possam ser esses interven:tores. 

Estamos certos de que tudo isso visa apenas aumentar o 
poder dos países ricOs sobre os palses pobres. E isso não nos inte-
ressa. 

COmo tampouco nos interesSa in:f!.uir na determinação étni
ca do nosso povo, pois nos orgulhamos da riqueza de nossa diver
sidade racial 

Não aceitamos, de p.enhuma maneira, ser usados passiva
mente no _processo de determinação política e militar pela manipu
lação da população do planeta. 

Se alguma coisa tiver que ser feita para o benefício do po
pulação brasileira, isso se fará por uma decisão democrática e so
berana do povo brasileiro, mas jamais por imposição de organis
mos internacionais, por mais respeitados e influentes que sejam. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a pala

vra ao nobre Sr. Senador Maurício Corrêa. 
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PSDB-DF. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como é 
do conhecimento público. realizou-se em Brasília. no período de 
29 a 31 de agosto próximO passado, a sign.ili_cativa Reunião de Mi· 
nistros da Educação dos Países de Língua Oficial Portuguesa. . 

· Estiveram presentes ão evento os Ministros de Educação do 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, o Vice-Ministro 
de Educação de Angola e o Secretário de Estado da Educação e do 

. Desporto de Portugal. 
Esse não foi um encontro i,s9lado. Seqüencia OUtros encon

tros oconidos em Portugal, em 1989; em São Tomé e Príncipe, em 
1990; bem como o encontro realizado no âmbito da 2-r Conferên
cia Geral da UNESCO, ocasiãO em---que agendaram a reunião de 
Brasília. 

Inicialmente, reconsideraram o espírito das outras reunião e 
a determinação tomada de então ampliar os resultados e explorar 
todas as virtualidades da cooperação de mna comunidade cons
c~ente do valqr da língl):a comum,_ solidária nos propósitos univer
sais da paz, da democracia, da justiça e do desenvolvimento pela 
educação, aberta ao mundo. mobilizada corno instrumento poten
ciador da valorização da competência humana e profissional dos 
seus membros. - ---
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Aludiram, ainda, às recomendações adotadas no comunica
do final da Primeira Reunião de Ministros. de NegóciOs Estrangei
ros e de Relações Exteriores dos Países de Língua Portuguesa, de 
fevereiro de 1994, em especial àquelas referentes aos esforços dos 
sete pa!ses para tomar os mecanisniós nlais céleres com vistas à 
efetivação do Instituto Intemaciónal da Lfugua Portuguesa e à di
namização da cooperação :interuniversitária já existente. -

Discutiu-se a intenção desses governos· em apoiar a criação -
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, concebida como 
foro privilegiado para a consagração de uma agenda de amizade e 
cooperação, nas áreas social, cultural e econômica entre Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São 
Tomé e Príncipe. - -

Nessa reunião, verificãraril, no âmbito da educação básica,. a 
existência de problemas similares à maioria dos participantes - a 
saber: infra-estrutura insuficiente e inadequada; maior acessibili
dade da criança à educação; formação inicial e continuada de do
centes, formação de administradores. gestores, planejadores e ins
petores da educação, etc. Nesse curso, assinalaram que seria dese
jável que a cooperação se adaptaSse às reais necessidades dos paí
ses recipientes, e evidenciaram a importância da coesão entre os 
países de língua oÍlcial portuguesa nas negociações com organis-
mos internacionais de financiamento. - -· · ·- - · ·· 

No que concerne à educação superior, observaram a neces
sidade da implantação de instiruições de nível superior, de modo a 
formar uma massa crítica indispensável ao desenvolvimento do 
país. Verificaram, igualmente, o avanço na cooperação ·mteruni
versitária, em que se têm empenhado o Cónselho de ReitOreS de 
Universidades Brasileiras e o Conselho de Reitores das Universi
dades Portuguesas, bem como a Associação das Universidades de 
Língua Portuguesa. Examinou-se, igualmente, a cooperação técni
ca na formulação de política de formação superior. - - -· 

Na área dos desportOS, aventou-se a possibilidade da adesão 
do Brasil à Conferência de Ministros Responsáveis pelo Desporto 
dos Países de Lingua Portuguesa. O Ministério da Educação e do 
Desporto ~ o Itam.arati consideram extremamente positiva o iri.
gresso do Brasil àquela Conferência. Para tanto, o Presidente da 
República encaminhará ao Congresso Nacional a solicitação for
mal de adesão. Exanllnaram. ainda, a participação do Brasil nos ll 
Jogos Desportivos dos Países de Líogua Portuguesa a se realiza
rem na Guiné-Bissau, no período de Z7 de novembro a 03 de de
zembro do fluente ano. 

Aeordaram os Chefes de Delegação a realização, a cada 
dois anos, dessas reuniões ·em nível min:isterial e que. anualmente, 
haja encontros de trabalhos entre altos funcionários -dos respecti
vos países. 

Ao término da reunião, ratificaram que irão trabalhar con
juntamente para levar ao conhecimento da comunidade internacio
nal os problemas específicos de cada país, coin o Ít.to de mobilizar 
aquela comunidade para a urgente e imperiosa neceSsidade de pro
curar encontrar soluções que citlminem na busca do ideal de de
senvolvimento sustentável dentro do espírito de solidariedade mUl
tilateral. 

É mister registar nesse moinento a saUdaÇão recf:bidã. dO 
Embaixador do Brasil em Portugal, José Aparecido de Oliveira, 
destinada aos participantes dessa Reunião de Ministros da Educa
ção dos Países de Língua Oficial Portuguesa, cumprimeritando-os 
pelo pleno êxito obtido nesse encontro de Brasília 

Por fim, cabe registrar o meu regozijo por Brasília ter sedia
do essa reunião tão importante que, certamente, representará um 
marco indiscutível para o bom entendimento entre _QS_ países que 
compartilham a LÍNGUA PORTUGUESA. . 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Juthay Magalhães. 

O SR. JUTHA Y MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronunciá o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, embora 
já pouco se fale, a sociedade brasileira guarda ainda viva lembran
ça de alguns fatos presenciados recentemente, como o impeach
merit de um Presidente da República e a cassação, pela Câmara,. 
dos Deputados que se envolveram com ações escusas durante o 
processo de análise e aprovação do Orçamento da União. Esses fa
tos se, de um lado, são indicadores da compreensão da realidade 
de um detenninado momento da sociedade democrátici, pór outro, 
São por si só adequados para refletir o quadro melancólico que 
pode resultar quando os homens públicos se esquecem de suas ob-
rigações e se entregam ao ilícito. - -

De qualquer fozma, passada a tempestade, vem a hora de 
colher os ensinamentos. de assimilar as lições e de partir para as 
correções e os aperfeiçoamentoS neCessários, pois, como já desoo.;. 
briu a sabedoria popular, quem não aprende com a :Própria bist6ria 
está destinado a repeti-la. 

Recentemente, o Governo Federal, preocupado em facilitar 
o acesso de todo cidadão aos dados relativos à atividade do Esta
do, lançou o projeto Orçamento-Cidadão. Por esse projeto, qual
quer cidadão que desejar conhecer os recursos do orçamento alo
cados para saúde, educação, saneamento básico e outros na suare
gião poderá encontrar as informações pretendidas. 

Sem dúvida, essa é uma atitude louvável. É claro que a 
graí1de maioria das informações são incompreensíveis para o ho
mem não iniciado. O homem leigo pouco ou nada sabe sobre 
como o Orçamento é elaborado e executado; desconhece o papel 
representado pelos ministérios, bem como ignora as atribuições do 
pr6pri0 Legislativo na aprovação desse instrwnento. De modo ge
ral, a soCiedade defende modificações substancíais erii toda a ad
-ririnistração pública, inclusive, como tem publicado um importante 
jornal de São Paulo, a exclusão do Legislativo do Processo de ela
b~ e alteração do Orçamento Geral da União. 

- E evidente que tal idéia é radical, mas demonstra a impa
ciência que se instalou nos cidadãos; ansiosos por maiS honestida
de, decoro e ética no trato da coisa pública. 

Concebido como "elemento-chave para a operacionalização 
do planejamento governamental e instrumento balizador da execu
ção da receita e da despesa públicas'\ o Orçamento Geral da União 
deve ser elaborado e discutido com base em regras que traduzam 
um projeto da Nação e orientem a ação dos congressistas, de tal 
forma que se definam responsabilidades quanto à origem dos re
cursos, aõ -custo das obtas de interesse do Estado ou do Município 
e-ao acerto destas no âmbito do projetO da Nação. 

A superação do periodo de governo forte e centralizado e o 
advento da democracia no Brasil animaram a vontade política na
cional que empreendeu um processo de descentralização do plane
jamento, diria mais, de dispensa do planejamento, e descentraliza
ção do poder_ Em 1964, foi suprimida a faculdade do Legislativo 
de emendar a Lei do Orçamento, faculdade estabelecida pelas dis
posições constitucionais de 1946. 

A Constituição de 1988 atribuiu novamente ao Congresso a 
prerrogativa de remanejar v~bas, incluir gastos novos e_ alterar a 
previsão da receita, gerando como resultado, em face di iliex.i.Stên
cia de um projeto nacional consolidado, a pulverização O.Os recur
sos em um contexto de desconjuntada estrutura institucional. 

Pronunciar-se sobre o Orçamento, elaborar ou apresentar 
emendas é uma prerrogativa legítima e democrática, porém é pre
ciso que isso seja feito dentro de parâmetros técnicos de feitura Or
çamentária, de tal maneira que a transpãiênciá_e_a eficácia sejam 
inquestionáveis. 
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A ausência dessa sistemática transformou o Orçamento Pú
blico em uma peça imprevisível. presa fácil do Iobismo, dos atra
vessadores, dos cormptos e cotruptores, cujos males a Comissão 
Parlamentar Mista de Orçamento exibiu com profundidade ao 
País. 

Assim, em 1991, em termos de rodovias~ a prioridade era da 
BR-364, que liga Porto velho a Rio Branco; em 1992, a BR-060, 
em Goiás; em 1993, a BR-381, entre MinaS Gerais e São Paulo. 
Em 1992, havia necessidade premente de restaUrar as rodovias que 
se encontravam profundamente deterioradas. No entanto, sem_ ne
nhum critério- técnico _que consider'?Sse, por exemplo, volume de 
tráfego ou benetlCl.Os- econôinicos., o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem teve os seus recursos aUib.enta.dos de vinte e 
seis por cento para quarenta por cento, elevando o número de no
vas rodovias federais em construção de sessenta e seis para cento e 
cinqüentã e cinco, das quais &rande parte continua inconclusa até 
hoje. Nesse mesmo ano de 1992, a fragmentação dos recursos 
ocorreu em todos os órgãos, inclusive em prejuízo de serviços em 
funcionamento, para criação de outros novos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Lei de Diretrizes Orçamen
tárias- LDO-;é, -cOmo -bem disse o Deputado João Almeida, em 
seu relatório ao Projeto de Lei D0 2, de 1994-CN, o "Ínstrumento 
mais relevante que a constituição de 1988 colocou à disposição do 
Poder Legislativo para o exercfcio aãS-i-esponsabilidades que lhe 
cabem, nos sistemas democrâficos, ria-âefesa do_ interesse público, 
na formulação das políticas pUbliciiS e na alocação de rectttsos a 
empreendimentos que dêem materialidade às políticas formula
das". No entanto, a utilização de fonna im.dequada desse insttu
mento vem prejudicando em grande medida sua eficiência e opera
cionalidade. 

Uma das maiores dificuldades para a eficácia desse meio 
decorre da desestt11turação e do esfacelamento por que passou o 
sistema de planejamento do Governo Fed~. tanto no que _se ~e
re ao diagnóstico e à programação, quanto no que diz respeito ao 
acompanhamento e à avaliação. Tornou-se comum, em nossos 
dias, os governos administrarem de acordo com a necessidade ou a 
emergência do momento? sem visão do que se pretende para o Pais 
no médio ou no longo prazo. _ _ _ -

A Lei de Direttizes Orçamentárias dePende da qualidade de 
um planejamento de longo prazo, que se particularize em planos 
nacionais, setoriais e regionais, dos quais se extraem os elementos 
báSicos para a determinação das prioridades e a fixação das metas. 

Depende também de consistente sistema de avaliação dos 
resultados, sem o qual não se obtêm parâmetros para ações correti
vas. reprogramação ou nova prOgramação, bem c_~o não se vis
lumbram os cenários políticos e económicos d.Qs :~erclcios se
guintes. 

Nesse aspecto, acredito, situa-se wn dos problemas mais es
pecíficos a ser abordado pelo País, a partir da Constituição em vi
gor, trata-se das funções do planejamento e do orçamento do setor 
público, isto é, do conjunto de instrumentos previstos no Título VI 
(da Tributação e do Orçamento), Capítulo II (Das Finanças Públi
cas) Seção IJ (Dos Orçamentos), e ein outrOs pontos da C~a 
Magna. Esses dispositivos deveriam harmonizar-se segundo regras 
coerentes de subordinação, definindo ações para o médio prazo e 
assegurando sua execução em sucessivos exercícios finailceiros. 
No entanto, nãõ é isso que acontece. Os temas relativos ao plane~ 
jamento_ encontram-se disseminados em várias partes da Consti
tuição e inadcquaaamente tratados em sua relação com o orçamen
to. As dificuldades para implementar uma proposta orçamentária 
consistente e tempestivamente oportuna deixou a convicçãO de 
que o planejamento deve ser urgentemente revitalizado no País. 

Veja-se, por eXemplo, o que vem ocorrendo com o Plano 

Plurianual, de que trata o anigo 165 da Constituição: na prática, 
vem sendo ignorado por todos os poderes da República. No âmbi~ 
to do Governo Federal, tem sofrido revisões anuais, descaracteri
zando-se como compromisso de médio prazo. Em razão dessas 
mudanças, nunca é acompanhado, nem avaliado. A Lei de Direttiw 
zes Orçamentárias nunca abrangeu o espaço que lhe foi reservado, 
até mesmo em virtude da pretensão de fazer com que, além do do
mínio estrito das finanças públicas, regule a aplicação dos recursos 
governamentais destinados ao fomento. Porém está consolidada, 
porque é um instrumento imprescindfvel para disciplinar, anual
mente, a elaboração e a execução do orçamento. 

Os orçamentos, por sua vez, continuam a agredir a realida
de. Os valores fixados parecem generosos quando estabelecidos, 
mas resultam insuficientes quando da execução. O retomO dos in
vestimentos oficiais é precário e se agrava em face da tendência 
bastante arraigada, tanto no Executivo quanto no Legislativo, de 
incentivar obras novas em detrimento da conclusão das que estão 
em execuçãO e dos próprios recursos destinados à manutenção dàs 
que estão em funcionamento. . _ 

A Constituição de 1988 também previu lei complementar 
de finanças públicas, para "dispor sobre o exercício financeiro, a 
vigência._ os prazos, a elaboração e a organização do plano pioria

- nual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária 
anual". Nada disso, porém, aconteceu, obrigando o País a guiar-se 
ainda pela Lei n°4.320/64, incompleta e desatualizada. Nem o 
Congresso d_eliberou sobre o assunto até o momento, nem o Exe
cutivo exerceu gualquer atividade ou -tomou qualquer iniciativa 
nesse sentido~ "E fácij compreender- como -arum.a o ilustre Depu~ 
tado José Serra- que a ausência dessa lei incentiva as improvisa
ções, estimula as mudanças de regras a cada ano (ou dentro do 
mesmo ano) e dificulta a correta utilização dos novos instrumen
tos criados pela Constituição. 

A Lei de D:iretrizes Orçamentárias tem sido utilizada - con
tinua o eminente Deput<!do - para preencher aquele vazio legal. 
Nela são apreciadas dezenas de dispositivos legais que deveriam 

_fazer parte da lei complementar que não existe. Mais ainda, são 
freqUentes as altera.Çô~. que poderiam ser naturais num processo 
de aprendizagem e aperfeiçoamento, até serem fixadas as regras 
deímitivas. Mas a experiência tem mostrado que existem motivos 
bem menos ortodoxos para explicá-las"- conclui. 

Com essas deficiências, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
País vem percorrendo, há quase uma década, sua história, adminis
trando o curtíssimo prazo. Por isso, reitero a afirimitiva de que é 
chegada a hora de recuperar a atividade de planejamento de fonna 
consistente e discutir um projeto articulado, inclusive com defmi
ção prévia das obrigações dos _governos dos Estados e dos Municí
pios. O planejamento favoreceria a transparência e daria solidez ao 
~ento, inibindo também os que, desenvoltamente, alteram a 
deStinação dos recursos orçamentários. De pouco adianta limitar o 
número de emendas que podem ser apresentadas, porque, sem um 
projeto da Nação, não há como evitar a ação aventureira. 

A proposta atual encaminhada pelo Poder Executivo, confi~ 
gurada na Mensagem n• 101194-CN, traz, para não fugi!" à regra, 
inadequações ou até retrocessos em relação às ctiretrizes que o 
Congresso Nacional tem indicado nos últimos anos. Dentre essas 
inadequações. uma das maiores, sem dúvida, é representada pela 
"~ca redução nas informações e demonstrativos que devem 
acompanhar o projeto de lei orçamentária anual. a fim de instruir 
sua avaliação pelo Parlamento". Além disso, não há nenhuma con
síderação em relação aos mecanísmOs incluídos pelo Congresso 
nas últimas Leis de Diretrizes Orçamentárias, destinadas a dar ao 
Poder Legislativo condições de acompanhamento e fiscalização, 
tarefas que lhe competem. de acordo com o anigo 166 da Consti-
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nrição Federal. Tais mecanismos consistem na identificação das 
modalidades de aplicação ou formas de execução dos projetas, 
nonnas para a regionalização das despesas, requisitos para a exe
cução equilibrada do orçamento. Outras deficiências estão mate
rializadas na total omissão de metas programáticas, contrariamente 
ao que determina o artigo 165 da Constituição do País. 

A explicitação das metas na proposta em apreço foi até mais 
minguada do que a dos anos anteriores, uma vez que o Poder Exe
cutivo não encaminhou o elenco das metas setoriais; ri:feiecedoras_ 
de tratamento prioritário na aplicação dos recursOS, no-contexto 
das prioridades, diretrizes, objeti.Vos e metaS setoriais ÍIXadas pelo 
Plano Plurianual vigente, aprovado pela Lei no. 8.446, de 21 de ju
nho de 1992. Orientou-se o GOverno pela proposta de revisão des
se Plano Plurianual, submetida ao CongressO em julho de 1993, 
sem viabilidade de aprovação, porque inopornma e de questioná
vel qualidade programática. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que se poderia afirmar é 
que o Executivo falha por mandar ao Legislativo uma proposta or
çamentária sem consistência de conteúdo, sem visibilid_ade em re
lação ao pretendido, sem integração setorial e de má nota" quanto à 
elaboração. E o Legislativo toma-se conivente por não devolver tal 
proposta para ser reelaborada, preferindo mantê-la na Casa por 
longo tempo~ sem nenhwn beneficio para o País, cujo dinamismo 
de crescimento atropela a própria inéj:icia do Estado. 

A proposta atual, com as inadequações já mencionadas, ain
da não foi aprovada pelo Congresso Nacional e aproxima-se o dia 
31 de agosto, dia em que o Parlamento deverá receber a proposta 
para 1995. Ol<alá esta esteja sendo elaborada, ou tenha sido elabo
rada de forma a espefuar um programa de governo em consonân
cia com as possíbilidades e necessidades do País;~inclusive cqm 
efetiva descentralização no sentido de atribuir ao Goverilo Federal 
aquilo que lhe cabe executar e controlar, deixando aos Estados e 
Municípios as atribuições de sua competência específica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as observações aqui feitaS 
nãO são reflexo de ceticismo. OS dispositivos da Consti_tuição em 
matéria de orçamento refletem os anseios da sociedaàe que o Con
gresso representa. São dispositivos que, embora neCessitando de 

1 

ordenamento e complementação, têm merecido numerosas adesões 
tanto da parte desta Casa e do Congresso quanto do próprio Exe
cutivo. 

As transgressões costumeiras e até sistemáticas apontan:i a 
existência de um razoável grau de irresponsabilidade, porém é me
lhor ter leis do que não tê-las e consagrar a anarquia. 

Iniciativas do Congresso, ou como-a do projeto OrÇafilento
Cidadão são importantes para que a sociedade comece a familiari

- z.ar-se com os_ meandros do poder e a desvendar os arcana imperü 
da invisíbilídade, que favorece a poucos em detrimento de muitos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente! 

COMPARECEM MAIS OS SRS: 
Affonso Cam.argo -...;.. Dirceu -cãmeiro - Epitácio Cafeteini. -

Gilberto Miranda- Hugo Napoleão- Hydekel Freitas- Jacques 
Silva-J~ _Fogaça - Júlio Campos- Lucídio Portella- Meira Fi
lho - Moisés Abrão- Odacir Soares. 

O SR.. PRESIDENTE (LucídiÕ Porte !la)- Na presente ses
são~ terminou o ptazo para apresentação de emendas aos seguintes 
Projetas de Resolução: - -

- N' 67, 1994, de autoria do Senador Júlio Campos, que al
tera dispositivos do RegimentD Jntemo do Senado Federal; 

- N" 68, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos, que 
altera dispositivos da Resolução n• 58, de 1972 (RegulamentD Ad· 
ministrativo do Senado Federal); 

- N" 69, de 1994, de autDria do Senador Jutahy Magalbães, 
que altera dispositivos do Regimento Interno do Senado Federal; e 

- N" 70, de 1994, de autoria do Senador Júlio Cilnpos, que 
cria a Comissão de Desenvolvimento da CiviliZação Brasileira. 

Os Projefõs hão receberam emendas, e serão despachados 
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora. 

O SR.. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Não há mais 
oradores inscritos. 

------Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão extraordinária, a realizar-se no 
dia 6 de setembro de 1994, às lSh, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 78, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, ·"b", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto .de Resolução n° 78, 
de 1994 (apresentado corno conclusão de Parecer de Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos Econôrnicos), que autoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul .a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estada do Rio Grande do Sul -
LFTRS, czifos recursos serão destinados ao giro de 2,1% de sua 
dívida mobillária vencida no 1 o semestre de 1994. 
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2 
MENSAGEM N~ 287, DE 1994 

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

Mensagem no 287, de 1994, através da qual o Senhor 
Presidente da República solicita seja autorizada contratação de 
operação de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e 
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao Brazilian 
American Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada ao 
financiamento para aquisição, pela Marinha do Brasil, de bens e 
serviços no mercado internacional, dentro do Plano Parcial de 
Obtenção e Modernização da Mariiiha. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos) 

3 - - - - -- - - - -- - - -
MENSAGEM No 288, DE 1994 _ 

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

Mensagem n° 288, de 1994, através da qual o Presidente 
da República solicita seja autorizada a contratação de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até cento e oitenta e cinco 
milhões . de dólares norte-americanos, de principal, junto ao 
Brazilian American Merchant Bank - BAMB - Grarid Cayman, 
destinada à aquisição, pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços, 
no mercado internacional dentro do "Programa de Modernização 
da-Força Terrestre"; tTiependenõo de parecer- da-c-omissão de 
Assuntos Econômicos) --+ 
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4 
MENSAGEM N» 289, DE 1994 

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

Mensagem n° 289, de 1994, através da qual o Senhor 
Presidente da República solicita seja autorizada contratação de 
operação de crédito externo no valor equivalente até duzentos e 
trinta e nove mi~ões de dólares norte-americanos, de principal, 
junto ao Braziliàn American Merchant Bank: - BAMB - Grand 
Cayman, destinada ao financiamento para aquisição, pelo Exército 
Brasileiro, de bens e serviços no mercado internacional, dentro do 
Programa de Modernização da Força Terrestre. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

s 
MENSAGEM N° 290, DE 1994 

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

Mensagem no 290, de 1994, através da qual o Senhor 
Presidente da República solicita seja autorizada contratação de 

, operação de crédito externo no valor equivalente a cento e oitenta 
e um milhões de dólares norte-.americanos, de principal, junto ao 
Brazilian American Merchant Bank: - BAMB - Grand C-ayman, 
visando a aquisição integral de bens e serviços, no mercado 
interno, pelo Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa 
de Reaparelhamento e Modernização da Força Aérea Brasileira. 

_ (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) · 
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6 
MENSAGEM No 291, DE .1994 

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

Mensagem no 29~, de 1994, pela qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até cento e dezenov(i 
milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao 
Brasilian Ame-rican Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, 
destinado à aquisição integral de bens e serviços, no mercado 
interno, pelo Ministério da Aeronâutica, no âmbito do Programa 
de Reaparelhamento e Modernização da Força Aérea Brasileira. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

7 
REQUERIMENTO No 680, DE 1994 

.. 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 680, de 
1994, solicitando nos termos do art. 336, '"'c", do Regimento 
Iiltemo, urgência para o Projeto de Resolução no 122, de 1993, 
que criaa Comissão de Ciência e Tecnologia. 

.. 8 

Apreciação do Edital de Privatização da Empresa 
Brasileira de Aeronâutica S. A. - Embraer, nos termos da 
Resolução n° 53, de 1994, do Senado Federal. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econôrnicos) 
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O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h50min.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N" 16, DE 1994 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimental e regulamentar, e de acordo com o Art. 12 
da Lei no 8.112, de 1990, resolve :PrOiiogar por 2 (dois) anos o pra
zo de validade do c-oncurso pUblico para Técnico Legislativo, Area 
de Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espa
ço Físico e Serviços Gerais, Especialidade de Eletrônica e Teleco
municações, do Quadro de Pessoal do SenadooFederal, homologa
do pelo Ato do Presidente n• 358, de 1992. 

Sala de ReuniõeS da Comissão Diretora. 31 de agosto de 
1994. - Humberto Lueena - Júllo campos - Chagas Rodri
gues- Nabor Júnior. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N" 17, DE 1994 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
com:petrência regimental e regulamentar, e de acordo com o Art 
12 da Lei n• 8.112, de 1990, resolve prorrogar por 2 (dois) anos o 
prazo de validade do concurso público para Técnico Legislativo, 
Área de Polícia, Segmança e Transporte, Especialidade de Segu
rança, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, homologado pe
los Atos do Presidente n•s 355, de 1992, e48, de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão Diretora, 31 de agosto de 
1994.- Humberto Lucena- Júlio campos - Cbagas Rodri· 
gues- Nabor Junior. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N" 18, DE 1994 

A Comissão Di.retora do Senado_ Federal, no uso de sua 
competência regimental e regulamentar, e de acordo com o Art 12 
da Lei D0 8.112. de 1990.resolve prozrogar por 2 (dois) anos o pra
zo de validade do concurso público para Técnico Legislativo, Area 
de Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade de Datilografia, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, homologado pelo Ato 
do Presidente n• 357, de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão Diretora, 31 de agosto de 
1994. Humberto Lucena- Júlio Campos- Cbagas Rodrigues 
- Nabor Junior 

PORTARIA DA COMISSÃO DIRETORA 
N" 3, DE 1994 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no desempenho 
de suas atribuições regimentais e regulamentares, à vista do que 
dispõem os arts. 143 e 146 da Lei n° 8.1 12, de 11 de dezembro de 
1990, e 583 do Regulamento AdmiJUstrativo do Senado Federal, e 
considerando o vencimento do prazo dos trabalhos da Comissão 
designada pela Portaria n"' 1, de 1994, já prorrOgados pela Portaria 
no 2. de 1994, resolve redesignar os Senhores Senadores Júlio 
Campos, Primeiro Secietárío: Nabor Júnior, SegUndo Secretário, e 
Carlos Patrocínio, Suplente de Secretário, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a Comissão incunlbida de conduzir o Pro
cesso Disciplinar instaurado pela Portaria da Comissão Diretora no 
1, de 1994, destinado a apmar as responsabilidades de José Carlos 
Alves dos Santos, ex-servidor do Quadro de Pessoal do Senado, 
aposentado pelo Ato do Presidente n° 844, de 1991, o qual é acu
sado de ter, no exercício de função pública, recebido propina, CO· 

missão, presente ou vantagens, em razão de suas atnõuições, o que 
caracteriza transgressão sujeita ã penalidade de cassação da apo-

sentadoria, nos termos dos arts. 132, x:m, e 134 da Lei n° 8.112, 
de 1990. 

Senado Federal, 31 de agosto de I 994. - Hnmberto Luce
na- Chagas Rodrigues -Júlio Campos- Nabor Júnior. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 290, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de 
competência qrie lhe foi outorgada pelo Ato dã: Com:iSs-ãci Diietora 
no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso no PD-000360/94-5, resolve aposentar, voluntariamente, a 
servidora ALICE MESQUITA DE CASTRO, Analista de Infor
mática Legislativa, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do 
Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Fede
ral- PRODASEN, nos termos do artigo 40, inciso Til, alínea "c", 
da Constinlição da República Federativa do Brasil, combinado 
com os arrs. 62, 67, 100. 186, inciso m. alínea "c", e 244 da Lei n° 
8.112, de 11-12-90, com os arts. 5" da Lei n• 8.162, de 8-I-91, 
bem assim com as vantagens do Ato n° 006, de 1992, do Presiden
te do Conselho de Supervisão do Prodasen e das Resoluções nos 
59/91 e 51/93 do Senado Federa1, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço, correspondente à razão de 26130 (vinte e seis, 
trinta avos) do seu vencimento, observado o disposto no art. 37, 
inciso XI, da Constitiiiçãõ Federal 

Senado Federal, 31 de agosto de 1994.- Senador Humber
to Lucena, Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS 

s- Reunião, Extraordinária, realizada em 9 de junho 
del994 

Às dez horas do dia nove de junho de mil novecentos e no
venta e quatro. na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Ale
xandre Costa. reúne-se a Comissão âe Assuntos SOciais, sOb apre
sidência do Senador Jutahy Magalhães e com a presença dos se
guintes Senadores: Reginaldo Duarte, Almir Gabriel, Dirceu Car
neiro, Meira Filho, Iram Saraiva, Jonas Pinheiro, Ronan Tito, 
Magno Bacelar, Marluce Pinto, Carlos Patrocfnio, João França, 
Gerson Camata, Alexandre Costa, Onofre Quínan, Jol!o Rocha e 
Lucídio Portella. Havendo número regimental, o Senhor Presiden
te declara abertos os trabalhos, dispensando a leitt:Jra da ata da reu
nião- anterior, que é dada como aprovada. A seguir foram aprecia
das as seguintes matérias: 1. Projeto de Lei do Senado D0 147, de 
1993 que "Determina -que os institUtos Médicos-Legais Comuní.:: 
quem à Fundação Centro Brasileiro para a infância e Adolescência 
as mortes violentas ocorridas com crianças e adolescentes". Rela
tor: Senador Carlos Patrocínio. Parecer: "favorável na forma do 
Substitutivo que apresenta. Resultado: aprovado parecer do Rela
tor, sendo em seguida aprovado requerimento de dispensa de in
terstício para votação em rumo suplementar, estando assim, defmi
tivamente aprovada a matéria. 2. Projeto de Lei da Câmara D0 129, 
de 1993, que "institui o piso salarial, dispõe sobre a jornada de tra
balho dos enfermeiros e detennina outras providências". Relator: 
SeD.ador Almir Gabriel. Parecer. favorável na forma do substituti
vo que apresenta Resultado: aprovado pela Comissão. 3. Proj~ 
de Lei da Câmara n° 028, de 1994, que "Acrescenta parágrafo ao 
art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho -CLT. para decla
rar a incxís-tência de vínculo empregatfcio entre as cooperativas e 
seus associados". Relator: Senador Magno Bacelar. Parecer. Favo
rável. Resultado: aprovado pela Comissão. 4. Projeto de Lei da 
Câmara n° 058, de 1994, que "revoga artigos do título V da Con
solidação das Leis do Trabalho- CLT, que tratam da Organização 
Sindical". Senador Magno Bacelar. Parecer: faVorável.- Resultado: 
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aprovado pela Comíssão . .5. Projeto de Lef dÕ -Senado n° 392, de 
1991, que "dispõe sobre a participação dos empregados nos lucros 
das empresas locadoras de nJão...de-obra". Relator: Senador João 
Rocha. Parecer: favorável. Resultado: aprovadO pela Comissão. 6. 
Projeto de Lei da Câmara n• 011, de 1994. Relatora: Senadora 
Marluce Pinto. Parecer: favoráveL Resultado: aprovado pela Co
missão. 7. Projeto de Lei da Câmara n• 79, de 1993, que "regula
menta o exercício da Profissão de instrumentador cirúrgico e- dá
outras providências". Relator: Senador César Dias~ Parecer: favo
rável. Foi apresentado pelo Senador Ahnir Gabriel, voto em sepa
rado, contrário ao projeto. Resultado: aprovado o voto ell1 separa
do do Senador Almir Gabriel, que passa a constituir o parecer da 
Comissão, ficando vencido, o Senador César Dias. 8. Projeto de 
Lei da Câmara n• 22, de 1994. Relator: Senador Dirceu éameiro. 
Parecer. favorável Resultado: aprovado pela Comissão. 9. Projeto 
de Lei da Câmara n° 45, de 1994, que dispõe sobre a necessidade 
de apuração de falta grave para dispensa de dirigente e repre
sentante sindical. e dá ourras providências". Relatara: Senadora 
Marluce Pinto. Parecer: favorável na forma das Emendas n°s I M 

CAS e 2--CAS que apresenta Resultado: Concedida vista ao Senar 
dor Gerson Carnata. Por determinação da Presidência ficam adiaM 
das as seguintes matérias: PLC n• 198/93, !>LC n• 216/93, PLS n• 
142/93, PLC n• 43/94, PLC n• 51194, PLS n•4Si91 tramitando em 

conjunto com o PLS 11° 52/91 e PLS 64/94. Naila mais havendo a 
tratar Sua Excelência declara encerrados os traballios, lavrando eu, 
Vera Lúcia Batista Silva, Secretária ad-hoc, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinadã. pclo Senhor Presidente. - Senador -
Jutaby Magalhães, Presidente. 

CONVOCAÇÃO. 

Eleições de 1994 

De acordo com o que preceitua o art. 21 do Estatuto da As
sociação dos Servidores do Senado Federal-ASSEFE, convoco os 
Srs. Associados quites com suas obrigações sociais para coiripare· 
cerem á Assembléia bCral de eleiçOes na entidade, no dia 30 de 
setembro de 1994, de 9 àS 20 horas~ com a seguinte Ordem do Dia: 

_ a) eleições gerais para o Conselho Deliberativo e Diretoria 
Executiva, com mandato para o biênio 1994/1996. 

As umas para a eleição estarão fixas no aUditório do Centro 
Gráfico. na sala da Associação no Prodasell e nO auditório do Se
nado Federal. 

O Regulamento para as eleições será publicado no jornal da 
ASSEFE no prazo hábil que regula o art: 13 do EStanJ.to. 

Brasllia, 3o de agosto de 1994.- Rui Márcio de Almeida, 
Presidente da ASSEFE. -
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CONGRESSO NACIONAL--
RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no DCN- Seção TI, de 9 de agosto de 1994, à página 4379, 
na parte relativa a 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA 

Destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provi
sória n° 566, de 29 de julho de 1994, que dispõe sobre o Plano Real, o 
Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emis
são do Real e os critérios para conversão das obrigações para o Real, e 
dá outras providências (Reedição da MP n° 542/94). 

Exclua-se por indevido o seguinte: 

CONGRESSISTAS EMENDAS NoS 
Senadora Marluce Pinto ........................................................................................ 169, 170 

EMENDAS 

(*)EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA 

Destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provi
sória n° 596, de 26 de agosto ae 1994; que "Dispõe sobre o Plano Real, 
o Sistema Monetário NaCional, estabelece as regras e condições de 
emissão do Real e os critérios para conversão das obrigações para o 
Real, e dá outras providências" (Reedição da MP n° 566/94). 

(*)Serão publicadas em suplemento à presente edição. 
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMTS"SÃO -.MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA W. 597, DE 26 DE AGOSTO DE 1994, QUE 
"DISPÕE SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA 
O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PJS DEVIDA PELAS 
PESSOAS JURÍDICAS A QUE SE REFERE O § 1 o_ DO ART. 22 DA LEI 
No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E .DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

CO~J(IRFSSIST A EMENDA NÜMERO - ---- . 

DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES ............. 001 ,005;006,008, 
009,011,013. 

DEPUTADO JACKSON PEREIRA ........................ 002,003,007,01 O. 
DEPUTADO JOSÉ FALCÃO ................................. 004. 
DEPUTADO JOSÉ MARIA EYMAEL.. ................. 012. 
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EMENDA MODIFICATIVA Nll 

MEDIDA PROVISÓRIA Nll597, DE 1994 

Quarta-feira 7 5061 

MF'00'597 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

Dar nova redação ao parágrafo 12, do artigo 12: 

'Art. 111 ................................................................................................... . 

§ 1 11 Consideram-se despesas ou encargos, para fins do disposto nas 
alíneas •a•, 'b', •c•, 'd' e 'f" do Inciso III, a variação monetária, variação cambial, taxa 
referencial e os juros incorridos, vedada a dedução de qualquer despesa administra
tiva.• ' 

JUSTIFICAÇÃO 

São duas as razões para se considerar os juros incorridos como despe
sas ou encargos para fins do art. 12 da Medida Provisória n2 597, uma de caráter 
económico e outra de caráter operacional, conforme discorreremos abaixo. 

EconOmlco: a receita efetiva das instituições bancárias na intermediação financeira 
corresponde unicamente ao 'spread', que é a diferença entre o que paga ao investi
dor na captação de recursos (composto de variação monetária e juros) e o que re
cebe em suas aplicações através de empréstimos e/ou aplicações financeiras. 

Portanto, esse 'Spread' é o que deve ser tomado como base para efeito da tribu
tação pelo PIS. 

O próprio governo confirmou a racionalidade desse sistema ao admitir a exclusão das 
despesas de captação, porém o fez de uma maneira arbitrária e desprovida de qual
quer conceito técnico ou económico ao limitar tal exclusão à variação monetária. 

O •spread' na intermediação financeira está sujeito ao regime de livre concorrência, 
que tem norteado o sistema e é evidente que, em havendo custo adicional, este deve 
necessariamente ser repassado ao tomador dos recursos com reflexos nas taxas de 
juros e conseqüências negativas para o próprio governo, que é o maior captador de 
recursos no mercado financeiro. 

Especificamente, nas opera~es de repasses através do BNDES para financiamentos 
a longo prazo, cujo 'spread é tabelado por aquele órgão (aproximadamente 2% ao 
ano) a tributação pelo PIS sobre os juros repassados poderá inviabilizar tais ope
rações com sérios reflexos para o setor produtivo carente desse tipo de financia
mento. 



5062 Quana-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1994 

Mantida a atual redação, a situação poderá se agravar ainda mais após a introdução 
do REAL, se a UFIR (índice que o governo admite como variação monetária pelo Ato 
Declaratório ng 34/94) ficar congelada, principalmente nas operações atreladas à 
Taxa Referencial· TA, pois, nessa hipótese, todo o encargo de captação (TA+ juros) 
seria considerado como juros e nada seria excluído para efeito de PlS. 

Além disso, operacionalmente haveria um custo altíssimo para segregar a variação 
monetária nas operações prefixadas, onde correção e juros se confundem. Maior 
custo, entretanto, haveria nas operações indexadas à TA, se a variação admissível 
como eXclusão for apenas a variação da UFlR, pois, nesse caso teria de haver uma 
contabilidade para fins de Banco Central, que manda contabilizar TA e juros em 
contas separadas, e uma para a Receita Federal explicitando a variação da UFlR. 

A exclusão da let;a 'e' (despesas de arrendamento mercantil) da restrição mencio· 
nada no referido parágrafo, é para que a redação fique em concordância, com a ex-
posição de motivos a qual transcrevemos: · 

'Compreendem os encargos incorridos pela empresa arrendadora, diretamente 
relacionadas com os bens arrendados, tais como depreciacões e amortizacões'. 
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APRESENTAÇAo DE EMENDAS 

I 

L -J 
- - ----·-----~ R~~;;,) ~~edida ProvisÓria n° 

___ ..._., 
597 

r-=------------------- J -~· ""''':'"""•--1 
-·~p~F~Pwii~IaAwQwO_wJaA~Ç~K~SwDaN_P~EaB~f~IRaA~----------------------J. ---~0~2~<~----'-

-, --17;"' -""] ... [ __ -_-_-_ .. _;:_,.•_' ======:===-•u_ .. _· _i~-·~~~~=:~~~~-""'-''_'=====~=====-·'_'"_"~~~~~: 
,------------------nno----------------------------~ 

Dê-se ao§ J" do art. J" da Medida Provisóiia n• 59 'i; a ~egum<~ re:Üyàt;: 

•§ J" Consideram-se despesas ou encargos, p&l'li fim do disíJnlito li!tsle fl<'"ligo, a 
variação monetária ou cambial c os juros incorridos, vedada a de:ln~rão de prejuízos 
c de qualquer despesa administrativa. • 

JUSTIFICA TíV A 

É imperativo que se altere a redação do § I" do art. I" da Medida Provisória n• 
597/94, uma vez que a não inclusão dos juros incorridos como despes:. ou encargos, 
.9liJll fins de base de cálculo do PJS, acarretará reflexos 01as W:as de juros do 
mercado, com sérios danos para a economia brasileira, bem como as instituições 
fmancciras terão que repassar tal custo fiscal para os tomadores finais de aplicações 
fmanceiras. Em especial, nessa fase pré-plano real, qualquer instnunento que 
impulsione as taxas de juros do mercado poderá prejudicar o sucesso do programa 
de estabilização econõmica. 

(\ Í\ 

Í\, I ;\ I 
!, " ---·; -""\ 

----------------------------a1.J.....,T•IIII.C---/+-"""-\+--7''---\---------, 
! 'V 



5064 Qtiarta_wfei"ra 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) Setembro de 1994 

l 
HF"00597 

r 
00003 J 

I' 31 I ·~~i~~] "1',---H~-d-i_d_a_P_r_o_v_i_so-.-r-1.-n--•5_9_7_ ·- -:J 
[OEP~TAOO JACKSON PEREIRA ----------

I' 
·~---------- .... .,~ _________ _ 

1 o·-.....-r:l.... 2 o ..,_,,..~,,_ 3 (!) IIICDf'IU1.._ 4 o • •D"IW. 8 o· llleSffTU""•IU....,._, --- ·--] 

r..~-----------------------------qxTC----------·------------·--------~ 

Dê-se ao§ 2" do an. I" da Medida Provisória n• 59"U94, a seguinte redação: 

"§2" A con-eçio monetária do imobilizado de arrendamento mercantil, será deduzida 
do valor das despesas e encargos de que tratam as alíneas •a• a "d" do inciso m•. 

JUSTIFICATIVA 

Assim como no § I" do art. I" da MP59~/94, foi considerada como despesa ou 
encargo, para fms do disposto nesse artigo, a variação monetária ou cambial, não há 
sentido em se proibir que a correção monetária do ouro, ativo financeiro, também o 
sejL Ora, o ouro, quando ativo fmanceiro traduz uma verdadeira aplicação 
fmanceira ou instnunento cambial e, portanto, deve apresentar o mesmo tratamento 
fiscal desses tipos de operação, no que diz respeito à base de cálculo da contn"buiçio 
para o PIS. 

Se perpetrada tal diferença, haverá frontal ofensa ao principio da isonomia tributária, 
previsto no ~go ISO d~ Constituição FederaV88, levando inúmeros contribuintes 
ao Poder Judiciário na defesa de seus direitos. 

MEDIDA PROVISÓRIA Ng 597, de 26.08.94 

Dispõe sobre a base de cálculo da 
Contril>uiçllo para o Progrlll!la de 
Integraçào Social PIS devida 
pelas pessoas juridicaa a que se 
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refere O-paragrafo 111 do artigo 22 

da Lei nll 8.212, da 24 d~ julho de 

1991, e dá outras providências. 

EMENDA MDDIFICATIVA 

O parágrafo 211 do artigo 111 desta Medida Proviaória pasSA a ter a 

seguinte redaçãoc 

"Artigo 111 •...•...•.....•..... , , , , . , , , •• , , , •••.••..••. 

• t I I I I I e • ' e I I • I I I I I I I I I I I I I I I • ' • I I • • • I I I • I I I I I I ' • I I I I I I 

• • • • • • • " • • I I .,. • • • • ' I I I I ' I I I " I • • • e I ' • 

S 2a No caso de rupflsses de recursos de órgãoa e 

instituições oficiais, será também admitida a dedução 

dos jurps incorridos nessas operações, acrescido• da 

respectiva atualização pelo indica ao qual estejam 
normativamente atrelados, des~acados de quaisquer 
outras remunerações". 

JUSTIFICATIVA 

A atualização monetária é um instrumento de preservação de 

capital dos efeitos da inflação. No caso especifico, o ajuste 

monetário da parcela de juros incorridos nas operações de repasse 

dos recursos de órgãos a instituições oficiais se faz necessári4, 

pois do contrário o componente de juros a ser deduzido da receita 

operacional bruta seria menor do que seu e!etivo valo& atualizado 

e, conseqüentemente, a base da incidência do tributo estaria 

sendo aumentada indevidamente. 
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O texto sugerido faculta o uso de qualquer indicw oficial de 

atuali~ação, medida prudente devido a possibilidad~ tia TR - Taxa 

Referencial ser extinta e sofrer a substiLulção por. outro 

indexador nas operações da espécie. 

' 

A, .. -~ /_ -r-: l' "-~ - "'/---~ .. , -T·' . .)...; . c.... 1 ...__ - ------~~-------------------------/ 

00005 

EMENDA MODIFICATIVA N2 

MEDIDA PROVISÓRIA N2 597, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

'Dar nova redação ao§ 22 do art. 12 da Medida Provisória nº 597/94'. 

'22 No caso de repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais, 
será também admitida a dedução dos juros incorridos nessas operações, bem como, 
da variação monetária, sendo essa, os respectivos índices aos quais as modalidades 
estejam legalmente atreladas, inclusive a Taxa Referencial- T.R. • 

JUSTIFICAÇÃO 

_ . São três as razões para consi,?e~armos o parágrafo supra com a re-
daçao sugenda; uma delas de ordem Econom1ca, outra de ordem Jurídico/Fiscal e 
outra de ordem Operacional. 

DE ORDEM ECONÓMICA: 

Atualmente os Bancos são credenciados junto ao Sistema BNDES, para 
aluarem como mandatários nas diversas modalidades de crédito administradas por 
aquele órgão. 

RessaHe-se que são linhas voHadas ao fomento de investime~tos de 
médio e longo ciclo de maturação, que atendem a todos os segmentos produt1vos da 
economia nacional. - - - -
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Através desse instrumento, são financiados projetos de aumento de 
produção, melhori~ tecnológ~ca com _ganhos d~ produtiyidade ~ coml?e~itividade, ge
rando empregos VIa expansao e/ou Implantaçao de un.dades Industna1s, agroindus
triais, agropecuárias, comerciais é de serviços. 

A característica básica das linhas é o longo prazo (média acima de 4 
anos), durante o qual o risco é diluído somente após o período de carência que na 
maior parte dos casos é de 12 (doze) meses. ' 

Para esses repasses, em face de assunção de riscos e custeio de des
pesas operacionais, os Bancos recebem uma remuneração, denominada del-credere. 

. . . Demonstramos a seguir a c~mposição de taxas_dos repasses, pela qual 
1dent1f1ca-se claramente a fundamental diferença entre receita bruta, receita líquida 
(def-credere) e respectivo custo de captação: 

1) RECEITA BRUTA: Taxa final cobrada dos mutuários, de acordo com os diferentes 
programas (FINAME, FINAME RURAL, POC, IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS 
etc.): de 8 a 12% a.a., acrescidos da atualização monetária calculada com base ná 
Taxa Referencial - TR; 

2) Custo de captação repassado ao BNDES, de acordo com os diferentes progra
mas: de 5,5 a 10,5% a.a., acrescidos da mesma atualização pela TA. 

(1-2) = Receita Líquida: Dei-Credere líquido dos Bancos, conforme cada pro
grama: de 1 ,5 a 2,5% a.a.; 

Destaque-se, também, que os recursos aos quais nos referimos, são 
oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, o qual, por sua vez, tem o 
mesmo critério de atualização - TR - acrescido dos juros a ele legalmente estipula
dos. 

ASPECTOS JURÍDICOS/FISCAIS: 

A Medida Provisória n2 597/94, que regulamentou a base de cálculo do 
PIS de que trata a Emenda Constitucional de Revisão nº 01, determinou que, para 
efeito de dedução, seria considerada despesa ou encargo a variação monetária ou 
cambial e vedou a dedução de juros incorridos, exceto nas operações de repasses 
de recursos de órgãos e instituições oficiais, nas quais prevê a dedução dos juros in
corridos, desde que destacados de qualquer outra espécie de remuneração ou de 
atualização. ~ 

Em nossõ entendimento, no conceito de atualização, incluem-se os en
cargos calculados com base na Taxa Referencial· TR, cuja nova metodologia de cál· 
cuJo atualmente definida pelas Resoluções n2s 2.075/94 e 2.083/94, de 26.05.94 e 
30.06.94 respectivamente, ambas do Banco Central do B':_asil, consis!~ na apuração 
da média aritmética das taxas efetivas, para a remuneraçao dos Cert1f1cados de De
pósitos lnterfinanceiros - COI, deduzida a taxa real de juros da economia. 

Esta metoâologia foi adotada porque, na fixação da taxa do COI, leva
se em conta a expectativa inflacionária, além do juro. 
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O conceito legal de variação monetária foi definido no artigo 18 do De
creto-lei n2 1.59Bn8 como sendo função da taxa de câmbio ou de índices ou coefi
cientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual, sobre os direitos de crédito ou 
pagamento de obrigações. 

Concluímos que a TR nada mais é do que um coeficiente ou mesmo ín
dice, que se aplica ao capital com o intuito de preservá-lo dos efeitos da inflação, 
tratando-se, portanto, de variação monetária ou atualização. 

Reforça esta conclusão, a análise isolada do investimento mais popular, 
a caderneta de poupança, cuja taxa de juros é sabidamente de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, desde que assim foi fixada pela Resolução n2 1.236/86 (anteriormente, fi
xada em 6% a.a.), constituindo-se o restante da remuneração (hoje TA) em mera 
atualização do capital aplicado. 

ASPECTOS OPERACIONAIS: 

O Ato Declaratório n2 34, de 16.06.94, da Coordenação Geral do Sis
tema de Tributação, da Secretaria da Receita Federal, em seu item 2.2, letra "b", 
permite que seja deduzida até a UFIR, nas hipóteses de recursos remunerados pela 
TA - Taxa Referencial, na formação da base de cálculo do PI S. 

Tal normativo cria um sério problema operacional, eis que os recursos 
repassados do BNDES, são originários principalmente do FAT- Fundo de Amparo ao 
Trabalhados, o qual também é remunerado pela Taxa Referencial - TA. 

Dessa forma, o BNDES "capta• recursos junto ao FAT, remunerados 
pela TA. Os Bancos repassam esses mesmos recursos aos mutuários, cobrando en
cargos à base de TA + juros normatizados pelo próprio BNDES. No retomo ao BN
DES, os Bancos prestam contas à base de custo de captação adicionado de TA e o 
BNDES os retoma ao FAT da mesma forma. 

Nesse sentido, à luz dos atuais normativos, existe um descasamento de 
índices, que certamente inviabilizará essa importante fonte de fomento da economia. 

A propósiio, além desses aspectos que por si só já justificariam a 
emenda proposta, as instituições esbarrariam em grave problema de ordem prática, 
qual seja o de efetuarem diariamente um duplo processamento de suas operações 
(que atingem a casa de milhões em bancos de varejo), para a apuração da base de 
cálculo do tributo, o que elevaria seus custos desnecessariamente, caso seja neces
sária a dedução da UFIR. 
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00006 
EMENDA MODIFICATIVA N11 

MEDIDA PROVISÓRIA Nll597, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

Dê-se à alínea •c• do inciso III do art. 12 da Medida Provisória n2 597/94, 
a seguinte redação: 

"c) despesas de cessão de créditos;• 

JUSTIFICAÇÃO 

Como se observa, estamos propondo a eliminação do trecho "com coo
brigação" da referida alínea •c•. 

Se verificarmos a Exposição de Motivos anexa à Medida Provisória n2 
543, de 30 de junho de 1994, cujo teor foi reeditado através da Medida Provisória da 
qual estamos tratando, encontraremos a seguinte explanação quanto ao dispositivo 
sob exame: 

"c) - despesas de cessão de créditos com coobrigação; 

Compreendem os encargos (descontos ou deságios) concedidos na 
cessão de operações de crédito entre instituições financeiras. Restringem-se as 

cessões àquelas negociadas com coobrigação da instituição cedente, porque nas 
demais a apropriação do encargo é feita de imediato, enquanto a receita do cessio
nário será apropriada pelo regime de competência." 

Vê-se claramente que o redator das Medidas Provisórias, ao colocar o 
termo "com coobrigação", pretendeu dar conceito lógico ao dispositivo, já que, via de 
regra, nas cessões de créditos com coobrigação a apropriaÇão dos encargos é efe
tuada ao longo do tempo do contrato, posto que o cedente fica vinculado aos crédi
tos, enquanto que, naquelas sem coobrigação, a apropriação é efetuada já no ato da 
cessão, situação em que o cedente não fica vinculado aos créditos cedidos, sendo os 
encargos contabilizados pelo valor líquido da operação, cujo resultado não é contabi
lizado em "despesas de cessão de créditos". 

Entretanto, por determinação do Banco Central do Brasil, através de 
Circular n2 1.391, de 07/12/88, as empresas de arrendamento mercantil submetem
se a regras peculiares quanto a apropriação de encargos decorrentes de suas 
cessões de créditos, já que, independentemente de cederem créditos com ou sem 
coobriga9ão_. a apropriação de encargos deve ser feita ao longo do prazo do contrato 
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de cessão de crecmo, ou seja, mesmo nos contratos sem coobrigação as empresas 
de arrendamento mercantil devem contabilizar o valor dos encargos em despesas de 
cessão de créditos, o que toma o dispositivo da forma em que se encontra redigido 
sem aplica.ção para estas empresas. 

Isto se deve à peculiaridade do arrendamento mercantil, pois, mesmo 
cedendo seus créditos sem coobrigação, as empresas de arrendamento mercantil fi
cam a eles vinculados pelo fato de serem proprietárias dos bens objeto da cessão de 

'ê'rédltos, já que tzis bSI1S devem figurar em seu ativo até O final do contrato de arren
damento mercantil. 

A supressão proposta da parte do texto do dispositivo em tela não pro
vocará implicação alguma com relação às demais instituições abrangidas pelo . 
mesmo, po!s, nas cessões de créditos sem coobrigação, como já comentado acima, 
o resultado não é contabilizado em despesas de cessão de créditos. Automatica
mente só haverá possibilidade de contabilização em despesas de cessão de créditos 
(passível de dedução) nos contratos com coobrigação. Ou seja, o temo "com coobri
gação" é red!•nd~nte. 

Nos casos de cessões de créditos sem coobrigação, não haverá a pos
sibilidade de dedu~o acima do limite da receita do crédito cedido, tendo em vista 
que o§ 1e do <>.fi. 1··veda tal prática. 

Pe-las razões apresentadas, a manutenção do texto da referida alínea 
da forma come redigido implicará em tratamento não isonômico entre as empresas 
de arrendame;·~-:: mercantil e as demais instituições. 

l HF'00597 

00007 
_j 

• ---,--- .P .. M••o--.,...-- ...:•J -·----.---•'•i.u ----, Cí'i1.=J r_--_-_-~"'_~~~, _....J_ ____ ~.LI __ I~l_I _ _.___ ___ ___. 
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r--------------------------------nnc---------------------------------, 

Dê-se ao inciso m do artigo J• da Medida Prôvisória n"597/94, a seguinte redaçlo: 

•m - no easo de bancos múltiplos, biJicos comerciais, biJicos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas · econ6mic:as, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, scciededes 
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrrendadmento merc:antiJ e cooperativas de crédito ... " 

JUSTIFJCATJV A 

A modificaçlo proposta Da redaçlo do inciso m, do artigo J• da Medida Provisória 
n•s 9 7 /94 se faz nec:essãria, wna vez que nlo houve a incluslo como instituiçllo 
sujeitá aos preceitos da referida norma os denominados Bancos Múltiplos. Cremos 
que a omissão verificada se deu por mero descuido do Executivo ao legislm- sowe a 
matéria. 

l-li F" 0 (;) '5 9. 7 

MEDIDA PROVISÓRIA N11 597, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

Acrescente-se ao inciso III artigo 12 da Medida Provisória nQ 597/94, na 
redação do Projeto de Conversão proposto pela Comissão Mista, uma letra "g' do 
seguinte teor: 

"g) outras despesas e encargos pagos ou incorridos para a rea• 
lização das transações e operações exigidas pela a.tivídade da em" 
presa, ressalvado o disposto no§ 1r1 deste artigo•. 

JUSTIFICAÇÃO 

A razão básica que motivou a edição da Medida Provisória n9 597, de 
1994, com a finalidade de definir a base de cálculo da contribuição para o PIS devido 

'· pelas instituições financeiras, foi a de que, per serem as mencionadas instituições, 
em suas principais operações, meras intermediárias entre aplicadores e tomadores 
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de recursos, o PIS somente poderia recair, por esse motivo, sobre o •spread" aute
rido. 

Bastaria, para esse fim, que a base ·de cálculo da contribuição para o 
PIS fosse estabelecida. A Medida Provisória, optou, contudo, por discriminar os dife
rentes encargos e despesas que podem ser deduzidos da base de cálculo da aludida 
contribuição, restringindo-os, assim, às hipóteses expressamente mencionadas. 

Tem, pois, a emenda proposta a finalidade de evitar que a especifi
cação dos encargos e despesas se transforme em um •numerus clausus•, que afaste 
a possibilidade de dedução de legítimas despesas e encargos. 

A inclusão sugerida, à semelhança das disposições da legislação do 
imposto de renda (Art. 242, § 1g do Regulamento do Imposto de Renda em vigor -
Decreto ng 1.041, de 11 de janeiro de 1994), permite sejam deduzidas despesas e 
encargos necessários à realização das transações e operações exigidas pela ativi
dade da empresa, mantendo, contudo, coerentemente com o projeto de conversão, 
mediante referências ao§ 1g do Artigo 1g, a restrição à dedutibilidade das despesas 
administrativas. . ...---

MP00597 

00009 
EMENDA ADITIVA NR 

MEDIDA PROVISÓRIA N2 597, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

"Inclua-se o seguinte inciso III ao artigo 1 g da Medida Provisória ng 
597/94, renumerando-se os demais:• 

"III - Resultado positivo de avaliação de investimentos pelo valor do Pa
trimônio Líquido e os lucros ou dividendos derivados de investimentos avaliados pelo 
custo de aquisição e computados como receita". 
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1) -

2) -

JUSTIFICAÇÃO 

Trata-se c!e resultado já tributado pelo PIS nas empresas investidas que gera
ram o lucro, c que implicaria em tributar novamente rendimentos produzidos 
pelo mesmo capital. Reiterando este entendimento, temos que historicamente o 
resultado de equivalência patrimonial sempre foi excluído da base de cálculo 
dos tributos, pois, como já exposto, a sua inclusão implicaria em tributação em 
dobro (vide o art. 52 da Lei n2 7.691/88 e a alínea •a• do parágrafo 22 do art. 12 
do Decreto-lei n2 2.445/88, com a redação dada pelo Decreto-lei n2 2.449/88). 

A equivalência patrimonial pode trazer ganhos de origem não operacional não 
sujeitos a incidência do PIS. Por exemplo: o lucro da investida pode ser origi
nado só pelo saldo credor de correção monetária de balanço. Nesse caso, não 
faria o menor sentido a investidora pagar o PIS, já que a correção monetária de 
balanço não integra a base de cálculo do PIS. A injustiça aumentaria a medida 
em que a equivalência patrimonial fosse registrada em várias empresas (cadeia 
de participações). 

3) - O registro da equivalência patrimonial na investidora é meramente gráfico e 
não representa ingresso efetivo de caixa, não se constituindo num resultado 
operacional proveniente do objeto social da empresa. 

4) -

5) -

Dependendo da representatividade da equivalência patrimonial no resultado da 
invec;tidora (holding, por exemplo) poderá haver necessidade de captação de 
recUi·sos por parte da empresa só para pagamento do PIS, o aue seria um ab
surd··. 

Na realização do investimento pela investidora, o lucro sempre será um resul
tado não operacional, e, portanto, patrimonial não sujeito a tributação pelo PIS. 
O registro da equivalência patrimonial é apenas a antecipação desse ganho de 
capital pelo regime de competência. Tributar a equivalência patrimonial significa 

discriminar os investimentos sujeitos a esse regime em relação àqueles avalia
dos a preço de custo e que, também, estão registrados no ativo permanente. 

6) - O registro mensal da equivalência patrimonial não significa que sempre os re
sultados sejam positivos. Em determinado mês poderão ser negativos, tribu
tando-se, desta forma, só os resultados positivos. 
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HP00597 

00010 J 
1•;P~TAOO JACKSON PEREIRA ~·oo-----------------~ r~;;~ .... --~ 

;----·· ..... " ----, r· I • III 

r.,,.----------------------------------••ne----------------------------------~ 

I 
I 
I 
I 
i 

Inclua-se. a alínea "g" ao inciso III do artigo I" da Medida Provisória n• 597/94: 

"g) poderão ser excluídas da base de cálculo da contribuição para o PIS as receitas 
produzidas pelos títulos emitidos por entidades de direito público, limitada ao valor 
dos rendimentos apropriados em cada período, bem como as receitas decorrentes de 
operações no mercado interf"manceiro com depósitos interf"manceiros - DI. • 

JUSTIFICATIVA 

Mister se faz que os contribuintes do PIS, referidos na Medida Provisória n"597 /94, 
continuem a deduzir da respectiva base de cálculo do tributo as receitas decorrentes 
de operações com títulos públicos e com os denominados Depósitos Interf"manceiros. 

Quanto aos títulos públicos, parece-nos que eles. representando instrumento de 
política monetária. devem proporcionar um atrativo para o investidor. Tal atrativo 
corresponde à não tributação das receitas auferidas por esse titulo. Portanto, não há 
razão económica nem política para abolir tal incentivo fiscal. Já quanto às receitas 
de operações com Depósitos Interfinanceiros, no mesmo sc:nrido, elas representam 
instrumento utilizado pelas instituições fmanceiras, com o intuito de proporcionar 
maior liquidez no mercado interfmanceiro. Tratam-se de operações "interna 
corporis" e, portanto. não refletindo na politica monetária do governo. daí porque a 
necessidade da permanência da norma que permite a dedução de tais receitas da base 
de cálculo do PIS. 
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HP0059'7 

EMENDA ADITIVA Nll 

MEDIDA PROVISÓRIA N11 597, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

Incluir o seguinte art. 42, renumerando-se os demais: 

Art. 42 O prazo para pagamento das contribuições para o PISIPASEP 
será até o décimo dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores. 

JUSTIFICAÇÃO 

É impossível que o contribuinte apure a base de cálculo correta e com 
segurança para Eifetuar o recolhimento no prazo de cinco dias úteis previsto na le-
gislação atual, que é demasiadamente curto, podendo provocar danos ao contribuinte 
pelo pagamento de multas, não por atraso voluntário, mas, sim, por ser humana
mente impossível efetuar o recolhimento de forma exata dentro do prazo estabele
cido. 

Para os contribuintes que têm filiais em todo território nacional, o pro
blema se agrava ainda mais, já que o fechamento mensal das contas carece natu
ralmente de um período maior de tempo. 

.,._ ·""""---, 

HP005.97 

000:1.2 

J 
,..,-------------11'0--0'SI~-----------_, 
'EMENDA A MEDIDA PROVISORIA NQ 597 de 26 de agosto de 1994 
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I 1440-3 DEPUTADO JOSr MARIA EYMAEL 

Gi~~~ :J :r====~-"-'_··-·~~~~~~~~~~~~-~-"_·_u_·~====~======---'_' ~============-~-_.;.._ .. _-:_-_-_-_-~ 
.. ,.----------------------~----------------------~ 
1 Suprima-se o art. 6Q da Medida Provisória nQ 597, de 26 de i agosto de 1994, renumerando-se os demais: 

r· 

JUSTIFICATIVA 

Os dispositivos revogados referem-se aos Decretos-Leis n2 

2445/88 e 2449/88, que já foram decididos pelo plenário do Supramo 

Tribunal Federal como inconstitucionais. 

Considerando o que pretendia revogar, não tem cabimento 

num período ser obrigado a adicionar provisões por serem indedut! 

veis, sem ser possível sua exclusão na período seguinte, quando r~ 

u·c:n•t.i ria R~ 

Ainda com relação ao pretendido, quando tenta impedir a e~ 

clus§o dos valores provenientes de participaç~es societárias, foi 

completamente esquecida a forma como estes valores foram gerados. 

Se fosse levado em conta quà o acréscimo do resultado d~ 

corrente dá equivalência patrimonial positiva, somente se realiz~ 

ria pela venda do investimento e do recebimento de dividendos, t~ 

ria respeitado o princípio constitucional da capacidade contribut~ 

va, mas mesmo assim deveria lembrar que o resultado proveniente da 

alienação de investimento não faz parte do resultado operacional. 

Contudo, dava ser lembrado que estas importênciasjã foram 

submetidas a esta contribuição nas empresas que geraram o lucro, e 

esta mudança ent~o iria tributar um mero ajuste contãbil às empr~ 

ses referidas no § 12 do artigo 22 da Lei 8212/91 logo, deixou 

dúvidas quanto a abrangência deste artigo 62. 

-·· ~ ~ 
7,--o~-

-I 
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HP00597 

000::i..3 

EMENDA SUPRESSIVA N9 

MEDIDA PROVISÓRIA N2 597, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

"Suprima-se o artigo 62 da Medida Provisória nº 597/94" 

JUSTIFICAÇÃO 

Não há justificativa econômica ou legal pqra a revogação dos dispositi
vos, conforme pretende fazê-lo o art. 62 da M~ nº _59~. E im~eratiyo, por uma questão 
de justiça fiscal, que o resultado de eqU1valenc1a patnmomal e os lucros ou 

dividendos recebidos de investimentos avaliados pelo custo de aquisição ~njam ex
cluídos da base de cálculo do PIS, inclusive, pelas seguintes razões: 

1) - Trata-se de resultado já tributado pelo PIS nas empresas que geraram o lucro, 
o que implicaria em tributar novamente rendimentos produzidos pelo mesmo ca
pital. 

2) - A equivalência pode trazer ganhos de origem não operacional não sujeitos a in
cidência do PIS. Por exemplo: o lucro da investida pode ser originado só pelo 
saldo credor de correção monetária de balanço. Nesse caso, não faria o menor 
sentido a investidora pagar o PIS, já que a correção monetária de balanço não 
integra a base de cálculo do PIS. A injustiça aumentaria a medida em que a 
equivalência patrimonial fosse registrada em várias empresas {cadeia de parti
cipações). 

3) - O registro da equivalência patrimonial na investidora é meramente gráfico e 
não representa ingresso efetivo de caixa, não se constituindo num resultado 
operacional proveniente do objeto social da empresa:. 

4) - Dependendo da representatividade da equivalência patrimonial no resultado da 
investidora {holding, por exemplo) poderá haver necessidade de captação de 
recursos por parte da empresa só para pagamento do PIS, o que sarja um ab
surdo. 

5) - Na realização do investimento pela investidora o lucro sempre será um resul
tado não operacional, e, portanto, não sujeito a tributação pelo PIS. O registro 
da equivalência é apenas a antecipação desse ganho de capital pelo regime de 
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competência. Tributar a equivalência patrimoniãl significa discriminar os inves
timentos sujeitos a esse regime em relação àqueles avaliados a preço de custo 
e que, também, estão registrados no ativo permanente. 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA DESTINADA. A 
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N° 598, DE 31 DE 
AGOSTO DE 1994, QUE DISPOE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, ALTERA 
DISPOSIÇOES DAS LEIS N° 8.212 E N° 8.213, AMBAS DE 24 DE JULHO DE 1991, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

-----------------------
CONGRESSISTAS EMENDASN°S 

------·--------------------------
Deputado Arnaldo Faria de Sá 
Deputado José Maria Eymael 
Deputado Paulo Paim 

012. 
004. 
001,002,003,005,006,007,008,009, 
010,011. 

SCOM 
--· ----------------

MP0059S 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 
00001. J 

[ PAUL'ô" PAIH I \L..' _-_-_-_· _ __;] 

I~• ===~==::;r;====,~;:==;. ,;:==.;.,_;;,_=,.-~.~-_·w~.. j . ll~·-- 2._.,.,.,.,. ........ 31~·--· ..._;-_.- ~-· . 

c·~-~ cL· _-_-·,~-.-· _______ ·~_·-=.-=.-=.-=.-.:=·_ ..... _~~ 

MEDIDA PROVISÓRIA N-SQS, DE 31 DE AGOSTO DE 1iaD4 
- (DO PODER EXECUTIVO) 

-rnsp6e sobre o vaJor do sallirio mfnfmo, altera 
diSpOSitivos das leis n-s 8.212 c 8.213, ambas de 
2o1 de julhO de 1901 • e di outras provicMndes.• 
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EMENDA MODIFICATIVA 

O artigO 1• passa a ter a seguinte redaçAo: 

Art. 1• • A partir de 1• de setembrO de 195M, o saliir1o mfnimo fica fixldo em 
R$75.25(setenta e cinco Reais e vinte e cinco centavos) mensais. R$2,50 (dois reais e cinquenta 
centavos) diários e RS0,34(trinta e quarenta e um centavos) hotarlos. 

Parágrafo 1•. Aos wlores fOOJdos no •caput• será acrescido, a tftulo de aumento 
mal, a partir de outubro ele 1QB.i. e até dezembro de 1994, inclusive, o percentual de 9,84'% (nove 
inteiros e novenra e quatro décimos por centa). 

Parágrafo 2". O disposto neste artigo aplica-se ao beneficies de prestaçlo 
continuada da Previdência Social. 

JUSTIFICAÇÃO 

O salário mfnimo bmsileiro adla-se,atualmente, por força de regras de converslo 
adot8das pelo Plano Real, em somente RS64,7RTrata.se de um dos valores dis baixos de sua história, 
e o mais baixo dos últimos 4 anos: em agosto de 1991. o salário mfnimo efetivamente pago chegou a 
USS99, e, em maio de 1003, foi de R$80, com um salêrlo mínimo nestes patamares, fica comprometida 
a sobrevivência da dasse trabalhadora menos favorecida, espeCialmente em face dos aumentos de 
preços veriflcaclos desde a entrada em vigor ela URV. A nossa proposta é ele que em dezembro de 1994 
este valor atinja o patamar de R$1 00, que é a pretensão nossa. Embora nA o esteja expliCito na MP 598, e 
para que nlío haja dúvidas, fica garantido aos beneficiários da Previdência Social o reajuste dado ao 
salário mínimo. 

Sala das Sessões._1•de setembro de 1994. 

[ J 
HP0•0'59S-

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 00002 -, 
r=L·--~D~E~PUT~AOO~~··~U~L~DLtP~A~IMo_ __________________________________ __ll 61' __ ~=0~·~._~_-_'_~ __ ..J 

r 

,. 
Dê-se ao artigo 10 da ~dida Provisóri~ 598/94, A seguinte redaç!o: I 

lem R$ 

Art. 1Q. Em 10 de sate~ro de 1994, c salário mínimo mensal é fixado 

1nn,oo (cem reais) 

i §10 A parti: d~ 10 de maio _de 1995, inclu~ive, será assegurado ao selá-

rio mínimo, anualmente, no mAs d~ mAio, percentual de aumento real equivalente i ta

xa de crescimento do Produto IntP.rno Bruto verificada no ano anterior, se positiva. 

§20 Fica c Poder Executivo autorizado a fixar percan_tual de éU.JI!Jentc real 

para o 58l~rio mínimo suparior ao assegurado no parágrafo anterior, observadas as po
liticas da renda a e~rego definidas pelo Governo Federal. 
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§3Q. A partir ~e?lQ~~e:aütUbro d9 1Ç94, o saléric m!nimo, os salários 

dos trabalhadores em geral, bem como c~ bP.nef!cios de pre~taç~o continuada em manuten 

çãc pela Previdência Social e oe valeres expre~03 cruzeiros nas Leis n2 8212 e 8213, 

ambas de 24 de julho de 1991, convertidos em reais na forma de §2Q do art. 20 da lei 

8880, de 27 de maio de 1994, ser3o reaju~tados me~almente, e titulo de antecipaçio, 

pala variação de índico de Preçoa ao Con~umidor- aBria r-, da que trata c ert. 17 da 

Lei 8880. de 1~94. 

§42. ( assegurado aos trabalhadores, na data-base, reajusta BQuivP.lante 

à variação acumulada do !~dica de Preços ao Consumidor, do ISGE, verificada nos doze 
meses imediatamente anteriores, deduzidos os reajustas concedidos com base no artigo 

anterior, bem como e reposiçfto de que trate o §30 do art. 27 da Lei 9880, de 1994. 

JUSTIFICATIVA 

Através deste dispositivo fixamos o salário m!nimo em 100 Reais e lha 

asseguramos, assim como a~ demais ealBrios a banef!cios previdenciários, reajustes 

mensais a partir de 10 de setembro de 1994, de acordo com a variaçfto do IPC-r, garan
tindo nada mais do qua a proearvaçBc de uma média salarial já grandemente deteriorada 

por inúmeros planos rracessedos. 

-= 
,-~] 

HP-00598 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
00003 J 

r-;'"'"-;-----] .------------------, 
I 'as' Q9 Jw r MEDIDA PRDI!ISORIA 598/94 

[ DEPUTADO PAULO PAIM 

r l:J·- 2CJ-~ 

ry,"'~·-~ ._c_-_._,~~-===-~~_~_· __; ______ ~ ... _~ _ _J 

, •. -------------------m=------------------~ 
1 Dê-se aO artigo 1º da Medida Provis6ria 598/94, a seguinte redaçla: 
J Art. 111. Em 10 de eetembro de 1994, o Salário M!nirno mensal fica fixado em 

!R$ 72,48 (setenta e dois reais e quarenta e oito centavos). 
! §1Q. A partir de 1~ de outubro de 1994, inclusive, o Salário M!nimo'seri re 

justado mensalmente pela variação do Indice de Preços ao Consumidor-série r- IPC-r, 

de que trata o art. 17 da lei asso de 1994, verificada no mês anterior, não podendo 

seu~alor ser inferior a: 

I- R$ 80,00 (oiterita reais), em outubro de 1994; 

II- R$ go,oo· (noventa reals), em nove"rtbto de 1994;· 

II!- R$ 100,00 (cem rããis), em dezembro de 1994. 

§2Q. A partir de 1Q de setemtro de 1994, inclusive, as salários dos traba
lhadores em geral, bem assim os benefícios de prestação coNtinuada em manutenção pe
la Previdência Social e os valeres expressos em cruzeiros nas Leis 9212 e- 8213, amb 
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de 24 de julho pe 1991, convertidos em reais na forma do §2Q do art. 20 ~~ le~ BBBO 

de 27 de maio de 1994, serão reajustados mensalmente, a título de antecipaç~o, pela 

variaç~o do !PC-r verificada no m~s imediatamente anterior. 

JUSTI F!CATIVA 

A Medida Provis6ria 598/94 propõe concretamente um reaju~te de apenas 

8,04% em setembro e acena com o encaminhamento de uma proposição que tratará da "po

lítica nacional do salário mínimo",_ semJixação de data para essa proposiçAc. 

A curto prazo, a fixaçac do valor do Salário Mínimo em R$ 70,00 sequer é 

capaz de repor as perdas eofridas pelo menor piso salarial que, segundo o próprio in 

dicador oficial de inflação, já atingem 11,87% nos meses de julho e agosto de 1994. 

Ora, e perda de poder de compra do salário e do beneficio corresponde precisamente 

ao imposto inflacionário BP:;'PPFiado pela Previdên_cia_ ~ocial e pelos Estados e Plunicí 

pios, que ainda mantêm parte de suas receitas indexadas. 

Não se justifica portanto, adiar o início de um p_rocesso Oe elevação gra 

dual do valor do Salário Mínimo, que o faça alcançar o patamar de R$ 10n,oo ainda em 
/ .1994-meta anunciada pelo próprio Presidente da República. 

I Assim sendo, propomos que o valor de R$ 100,00 seja atingido paulatinemen

j te ao longo dos mesas restantes de 1!=194, partindo do valor de -·72 ,48 em 12 de setem -

\brc, correspondente à aplicação de 11,87~ sobre os ~tuais 64,79. 

Sala das Sess_oê.s, OS de setembro de 1994 • 

. ··~ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 00004 J 
HP0059B 

r,----------------------------·K~~----------------------------0 w -;~Z94J r EMENDA A MEDIDA P~OVISORIA N• 598 01/09/94 

r 
r 

DEPIJTAOO .JOSE PlARIA E'ii'IAEL 

! o-·..-.~- - I 

Acrescentar ao Art. 2ç o seguinte parágrafo: 

§ Onico - _A~_ microªmpresa~ e as_ ~mpr~~as 
de pequeno porte, assim def~nidas pelo 

art. 22 da lei 8.864 de 28 de març~ de 

1994, recolherão as contribui~~es a que 

se rePare o art. 30 da lei n2 a.21~,de ~4 

de julho de 1991, até o oitavo dia do mês 

seguinte ao da competência. 
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JUSTiriCATIVA 

A presente emenda visa definir um prazo razoável de .rocE 

lhimento do INSS, para es micToempresas e as empresas de pequeno 

porta, permitindo o funcionamento adequado delas. 

, ... ------~----... -'>-:--2--= 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
--1 

- ~~o 
Lr ____ _;_P.::A=UL=O:...:.P.::A=IM:.:._ _____________ ...JI Lj' ____ __Jl _ 

c·~~~ Lc_-_-~_,. __________ ~_'-~-
..-----------------m=-----------------~ 

MEDIDA PROVISÓRIA N'598, 31 DE AGOSTO DE 1994 

.. (DO PODER EXECUTIVO) 

''Dispõe sobre o valor do salário mínimo, 
altera dispositivos das Leis n°s 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências." 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se no art. 3° , na Medida Provisória 598194, o inciso 
III do parágrafo único do art. 106, com a redação deda pala Lei 8.870, de 15 de 
abril de 1994 . 

JUSTIFICATIVA 

Acreditamos que deve ser mantida a dt\claração dade paio 
Ministéiro Público preconizado nos moldes da redaçêo anterior da Lei a ser 
modificada, uma vez que todo os documentos e as providências legais para a 
coincessão de beneficias ficariam apenas na mão da Previdência Social, que tem 
sempre a última palavra sobre o reconhecimento ou nao de tais doCumentos 
comprobatórios. 

Sala das Sessões, 1° de setembro de 1994. 



Setembro de 1994 DIÁRIO DOTONDRESSO NACIONAL (Seção II) ~ Quarta-ft!ira 7 5083 

HP0059B 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 00006 

f'OV o9 iy"J j'--MEDroii"PRÔVISORIA -Nós9a"' ... 

~- PAULO PAIM 

[ 

MEDIDA PROVISÓRIA N'598, DE 31 DE AGOSTO DE DE 1994 

(DO PODER EJ<ECUTIVO) 

'.'Dispõe sobre o valor do salário mfnimo, 
altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 
8213, ambas de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências." 

EMENDA MODIFICATIVA 

AHere-se no art.3? da MP 598194, a redação prcpoS1a ao 
art 143 da Lei n'8.213, de 24 de julho da 1994, para a seguinte: 

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado com seguradO 
obrigatório do Regime Geral da Previdência Social, na forma da alínea "a" do 
inciso I, ou do inciso IV ou VIl do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 
por idade, no valor da, pelo menos, 1(um) salério mínimo, durante 15 (quinze) 
anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o 
exercício da atividadã rural, ainda que de forma descontinua, no período anterior 
ao requerimento do beneficio. igual ao número da meses correspondentes à 
can!ncia do rafariclo beneficio. 

Parágrafo único - Será facultado , ainda, ao segurado ou aos 
seus dependentes, conforme o caso, o recebimento de auxílio-doença, -·ladoo ia por invalidez, auxmo-recruséo ou penséo i"' morte, no velar 
de1(um) salário minimc:J, contado a pertír da data de vigência da Lei n'8213, da 
24 da abril da 1991 , desde que seja comprovado o exerclcio de atividada rural 
nos últimos S(cinco) anos anterioms à data do requerimento, mesmo de forma 
dasccnllnua, nê<> se peücado nesse período, para o seguradO especial, o 
disposto no inciso I do art 39. 

Sala das Sessões, 1' de setembro de 1994. 

I 

J 
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HP0059B 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
00007 _j 

-;; ~;-?;J "r-.-E-O-IO-A-PR_O_V_l_SOR_!_A_5_9_8_/_94----------------. 

-~~~:::;~::~:~~~~---------------------~' L. __ ~lõl,~Dtl!._._·==:~ PEp!!IAM PtH!I o pAIM . - --- __j 
;------:=------::,------:::--"'·---;::::;-----::::-----------, 

1~-- 2::!-...,..,.. .... 30--.:..-. •O·.,·· •00·--....... I 

OispOe achre a Pol!ticH Nacional de Salérios, o se 

lário Mínimo e dá outras providAncias. 

I 
~rt. 1Q • A pol!tica nacional de sal~rioe, respeitado o principio da irr 

i dutibilidade, tem por fundamento a livre'negociaç~ coletiva e regar-sa-i pelas nor 

mP~ eatabelecidfts nesta Lei. 
§1Q • ~s cléuaulea dos acordos, convenções ou contratos coletivos oe tre 

balho integrAm os contratos individuais de trabalho e aomsnte poderio ser reduzidas 

ou suprimidas por ~osterior acordo, convançlo ou contrato coletivo de trabalho. 
§2Q. As condições de trabalho, bem como as cláuau!as salariais, inclusi 

ve os aumentos reais, ganhos de produtividade do trabalho B pisos &alariais propore 

~ extens~o e complexidade, s~rDo fixados em contrato, convenç~ ou acordo colativo 

trabalho, laudo arbitral ou sentença normativa, observadas dentre outros fatores, a 

produtividade e a lucratividade do setor ou da empresa. 

Art. ZQ. Etn 1g de aetelltlro da 1Q94, a salirio núnitno mensal é fixado em 

~$ 100 Reais (csm reais). 
§12. ~partir de 1Q de maio de 1995,- inclusive, aeré assegurado, ao sa

lário mínimo, anualmente, no ~s de meio, percentual de aumento real equivalente ao 

.crAscimento do produtD interno hruto_ )lerificado no ano anterior, ee positiva. 
§21:!. Fica o Poder Executivo autorizado e fixar percentual_ de aumento ra 

al para o ~alério m!nimo superiOr ao assegurado no-parégraro-enterior. observadas as 

as políticas de renda de emprego definidas pelo Governo Federal. 

~rt. 3Q. A partir de 1g de setembro de 1994, o salário mínimo, os salá
rios dos trabSlhadores em geral, bem como os benef~cios d_e prestação continuada em 
manutenç~o pela Previdência Social ~ os valores expressos em cruzei~s nas leia 8212 
e B213, ambas Oe 24 de julho de 1991, convertidos em reais na forma do §2Q do artigo 
20 da Lei nQ 8880, de 27 de maio de 1994, serlo reajustados mensalmente, a título de 

antecipRÇ~o, pela variaç~o do !ndice de Preços ao Consumidor-série r- IPC·r~ de que 

trAte o srt. 17 da Lei 8880, de 1994. 

i Art. 4g • r assegUrBao-aos-trabalhadores, na data base, reajuste equivalente 

la variação acumulada do !ndice NaCional de PreçoS ao Consumidor-INPC, do IBGE, verif. 

!cada nos doze meses imediatamente anteriores, deduzidos os reajustes concedidos com 
i 
:base no artigJ anterior, bem comn a reposição de que trata o_§3Q éo art. 27 da Lei 

8880, de 1D94. 

Art. SQ. O art. 872 e seu parágrafo único, de Conaolidaçfto das Leis do Trab 
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5452, de 1g de maio de 1943, passam a vigorar com 

seguinte redação: 
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"Art. E72 .. .Celebrados os acordos~ convenções ou contratos coletivos de trab 

lho ou transitado em julgado a sentança normativa ou a decisão homologatéria de acor 

do em dissídio colativo, seguir-se-é seu cumprimento, sob as penas estabelecidas nes 

te Título. 

Parágrafo único - 'Quando o:S er~Çiregadores deixarem de satisfazer o _pSgamento 

de salários, em conformidade com a decis!o proferida, ou descumprirem as cláusulas f 

xadas nos instrumentos normativos coletivos, poderão os empregados ou seus sindica -

tos, independente de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal 

decisão, ou cépia do instrumento colativo respectivo, apresentar reclamação à Junta 

ou Juizo competenta. ob~arvado o pro~as~o previsto no Capítulo II jesta Título, san

dado, porém, questionar sobre a matéria de fato e da direito, eventualmente já aore

ciad.eo Elf'l de~isão." 

Art. 6R. Os efaitos finan~eiros decorrentes da aplicação ~os artigos 2Q e 

39 s6 se produzirão a partir da data de publicação desta Lei. -

Art. 7R. fi~a o Poder Executivo autorizado a estender, aos servidores pú
blic~, civis e militares da Administração Federal direta, fundacional e autárquica,o 

dispo~to nos artigoa 2R, 3Q o 4R desta lei. 

Art. BQ. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 90~ Revogam-se os §§ gg e 10 do art. 19 e o artigo 29, ambos da Lei 

seso.·de 1994, bem como aa demais disposiç~es em contrário. 
I JUSTIFICATII/A 

! 
Este Projeto de Lei visa a assegurar aos trabalhadora~ e segurados da 

Previd~ncia Social uma politica justa e digna de reajuste de salários e bene-fícios 

após a .i1191SntaçAo da terceira fase do Plano de Estabilização EconOmics, conhecido 

como Plano Real~ Com efeito, a Politica Salarial prevista na Lei BBBQ de 27 de maio 

d~ 1994, á extremamente ~evers para com aqueles que vivem da remuneração do trabi

lho. O §gg desta Lei, por axemplo, estipula que a periodicidade da correçAo ou rea

justa pa~a a ser anual. O mesmo tratamento é dado ao Salário Mínimo e às aposentado 

rias e pensões de Previdência Social, pelo art. 29 da referida Lei~ 

Na medida em qu• detectamos a inflaçAo, no Plano Real, nêo se justifi

ca que os trabalhadores ativos e !nativos, que já deram à estabilização ecnn5mica a 

sua cota de sacrifício, com a conversão de seus rendimentos pela média rebaixada pe

la inflação posterior ac Plano. 

Assim, o presente fixa o Salário Mínimo em R$ 100,00 e lhe assegura, 

assim como aos demais salários e benef!cios previdenciários, reajustes mensais a par 

tir de setembro de 1994, da acordo com a variaç§o do IPC-r, garantindo nada mais do 

QU9 a preser.vaç!o da u;na média salarial jii grandemente deteriorada por inúmeros pla

nos fracassados .. 

Nossa proposta ainda prevê a raposiçAo das perdas salariais nas datas 

base e aumentes reais anuais para o salário m!nimo não inferiores ã taxa de cresci

manto do PIB. FinalmontQ, reintroduzimos nesta proposição o texto do artigo 41 do 

Projeto de convers§o à Medida Provisória 482/94, inexplicavelmente vetado pelo Pode 

Executivo. Trata-se da importante medida no sentido de conferir ao~ sindicatos a po 

aibilidada da asaaguraram, pala via judicial, o cumprimento da acordoa, convençõe5 

contratos cclstivoS de trabalho. 
Sala das Sessi5es, ·OS de setembro de 1994 
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APRESENTAçk> DE EMENDAS 00008 J 
,.------------
,.~EDIOA PROVISORIA 599/94 

[~~BW~~----------------~' I' 500~~~ _ nrpnuoo p11111 o PAIM . . __:_] 

r 10·- t[J·_~ •o--- •o--~ I 

Inclue-se onde couher: 
Art... O artigo 872 e seu parágrafo único, da Coneolidaçlo dee Luis do 

iTrabelho, aprovada pele Decreto-Lei nP. 5452, ds 1~ de ~iode 1943, passam e vigorar 
1com a seguinte redaçfto: 

"Art~ 872 - Celebrados os acordo&, convsnç:&es ou contratos colativos de tr 

balho ou transitado em julgado e sentença normstiua ou 8 decie.~o homologatérie de a

cordo em dissídio coletivo, Sl!l91Jir-!'le-é seu cl1!1Primento, sob as penes aabtbelecidaa 

neste Titulo. 
Parágrafo único- Quando os empregadores deixarem de_ satisfazer o pagamento 

o pagamento dos salários, na conformidade da deciaAo proferida, ou descumprirem as 

cláusulas fixadas no~ instrumentos normativos coletivos, poder!c os enpreg~os ou e. 

us ainclicat05, indap~mdentes de outorga de poderes de asue eaociedos, juntando cert 

dlo de tal decisfto, ou c6pia do instrumento colativo raspactivo, apresentar reclarM

ç!o à Junte ou Ju!zo competente, observado o processo previsto no Capítulo II deste 

Título eendo vedado, porém, questionar sobra a matérie de fato e de direita, eventu

almente ji apreciada em decisão." 

JUSTIFIDTIVA 

Entendemos que o dispo~itivo acima trata de importante medida no sentido 

de conferir aos sindicatos e possibilidede de asseurarem, pela via judicial, o cum -

pri..ento de ecordos, convenç['.íes e contratos cobtivos de trabalho. 

Sale de Sess~es, 05 de setembro de 1994. 

] 
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MP0059S 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 00009 
_j 

l'õS7 ;• [941 _ I' MEDIDA PROVISOR! A :i'-98:.:./_9_• -----"-------------"-'-J 

r OEPUTtiDO PtiULO PAJM 

' 
_.s~ ---,.----.u.oioc.o.=:-1 

Inclua-se onde couber: i• 
I 1 Art.... E assegurado sos trabalhadores, ne data-base, reajuste equi-

;velente à variaçfto acumulado do lndice Nacional de Praças eo Consumidor-!NPC,do IBGE, 
iverific8da nos doze meses imediAtamente anteriores, deduzidos os reajustes concedi

dos ca- base no artigo anterior, bem essim e reposição da que trata c §30 do artigo 

27 da lei asso, de 27 de maio de 1994. 
§ único. Fica o Poder Executivo autorizado a estender ~os servidores 

públicos civis e militares da Administração Federal direta, fundacional e autárquica, 

o disposto no artigo acima. 
, JUST!FICATrVA 

Este dispositivo assegura a todos os trabalhadores, a reposição:das 

perdaS salariais nas datas-base; além de pretender estender a referida t~Dposição ao 

servidores pÚblicos. 

Sala de Sessões, os· da aeta~~ro d~ 1994. 

r 
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APRESENTA~ OE EMENDAS 

[õ5? ;;z-;J I' "EOIOA PROVISIJRIO 596/90 

r=PEPUTADO PAULO PAIM 

MP00598 

000:1.0 

Setembro de 19\14 

r "'··---=----==---------. ,o-- -zo-_,..._ 3CJ·-- •o--·- •n-_.,.., ..... 

Incluo-as ande couber: 

Art ••• A partir de 1g de setembro, inclusive, os aelirioe dos trabalha-

1 dores em ;ere!, bem cOf!KI os banef!cios de prestaçflio continuada em Mnutançlo pala Pr 

i vidAncia Social e os valores expressos em cruzeiroe nas leia nR 8212 • 8213, ~ 

24 de julho dr.: 1991, con\lertidos 811'1 Roais na reme do §2R do art. 20 de Lei SBBO,de 

2'7 de meio de 1996, aer!o rnjusti!tdos mensl'!llmente, e Utulo de antecipaçlo, pele va

riftÇBD do IPC-r v•rificeda no mês imediatamente anterior. 

S~lB de SP.ssões, OS de sate,:'l.'lro de 19Q4. 

-----•. ]. 
' . . 

HP00S9B 

APRESENTAÇÃO CE EMENDAS 000:1.:1. 

-·---- ------~ 

MEDIDA PROVlSÓRlA N"598, DE 31 DE AGOSTO DE 1994 

(ÕO PODER EXECUTIVO) 

"Dispõe sobre o valor do salário mínimo, 
altera dispositivos das Leis nOs 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e 
dá outras prcMdências." 
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EMENDA ADITIVA 

iNCLUA-8E ONDE COUBER O SEGUINTE ARTIGO : 

Art. O poder de compra do salário minimo serâ preservado,a partir 
da 1° de setembro da 1994, mediante a aPlicação da variaçao integral do IPC-r sempre 
que a variação acumulada untrapassar 5%(cinco por cento). · · 

JUSTIFICATIVA 

Assegura-se a proteçào do seu poder de compra mediante a fixação 
de regra da reajusta sarnpra que a inflação medida em Real (IPC-r} ultrapassar 5%, 
evitando-se . assim, o seu congelamento e a sua perda mensal, caso ocorra um 
processo inflacionário . 

Sala das SesSões. 1° de setembro de 1994. 

[ 
MP00S9S 

'. = =---=-
APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 000:1.2 

L!•_·_-_· ____ _:::D,::EP::_·~ur~•;;o~o::.._:-•:.:•:.:•::;:.:~::~~~~'.:~.:;!.;!!.---~"--'-'~~s~Ã------""1 r;;·--. 
r ,,_, -- zC"·~-.......... 3L.J. 

Acrescente-se onde cou~er: 

........... ~ ............................ - ....... - ..... - .. - ... lo ...... - .................. ~- •• 

~ O percentual correspondente ao au•ento ,re

visto nesta Medida é estendido aos aposentados e pens!onistas~. 

O artigo 201~ parágrafo 2Q da Constituição Fe-
dera!. assegura o reajusta•ento dos benefícios 

lhes em caráter per•anenta o valor rea!. 
para preseruar-
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Os aposentados e pensionistas que recebem men

sa).llutnte ua pouco acima do tetc fica111 prejudi?ados. 

Acredita•os que, por u• lapso, a "adida Provi-

sária a• epigrafe nao os conta•plou cora o percentual de au•ento 

nela contirlo. Ora, com efeito, o custo de vida, o preço dos· ali 

mantos, vestuário, medicamentos, mensalidades escolares, sofre

rão majoração, atingindo indistintamente a toda população bTas! 

leira. 

~essa emenda visa corrigir tal omissão, inciu

indo os aposentados e pensionistas, por uma questão de eqÜidade 
,.-.. r ' e justiça social. 

A Lei que instituiu a U.R.V. estabelece aumen-

to " obrigatório ~ em m~io, rião impedindo a antecip8Çã0 para 3· 

garanti~ da manutenção do valor real. Além disto, sUrão evita

das várias medidas judiciais como as relativas aos~ 147: ~. 

. -, 
-I 

I 

' 

"'' ""'. ''"''"~::·":::":.:::·· ::::· ,._ li 

Setembro Ue l994_ 

t EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N°. 599, DE 01 DE SETEMBRO DE 1994, 
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DAS LEIS N"S. 8.849, 
DE 28 DE JANEIRO DE 1994, E 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 
1992, QUE ALTERAM A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A 
RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.· 

Deputado FRANCISCO DORNELLES ......... 001, 003, 006, 010, 011, 
012,015 

Deputado JACKSON PEREIRA ..................... 004, 008 

Deputado JOSÉ MARIA EYMAEL.. ............. 002, 005, 007, 009, 013, 
014,016 

SCM 
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HP00599 

EMENDAN" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 599, DE 1994 

Autor: o.putlldo FNftclsco Domelloa 

Dê-se ao art. 1°, a seguinte redação: 

"Ali. 1• O disposto no art 20 da Lei n' 8.849, de 28 de janeiro de 1994, 
somente se aplica aos dividendos, ·bonificações em dinheiro, luCR>S e outros interes
ses, apurados a partir de 1° de janeiro de 1994, pagos por passoa jurídica tributada 
com base no lucro real a sócios ou acionistas, pessoas físicas ou jurídicas, residentes 
ou domiciliados no País. • 

JUSTIFICAÇÃO 

Para que não pairam dúvidas sobre o momento da incidência do tributo, 
e por se tratar de imposto de renda na, fonte, melhor redação é a que estabelece o 
pagamento como fato gerador da obrigação tributária. Mesmo porque para as pas
soas físicas é tributação do imposto de renda na fonte incidente sobre os demais 
rendimentos tributáveis ocorre por ocasião do recebimento. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 00002 

HP00599 

J 
'=os /-o9'7-:-!/ 94 lrr' --------------------,~1 ~ ~ 941 . EMENDA~ ~IDA PROVISORIA NO 599 de 01/09/94 

F.----------- DEPUTAOO .JOSE I'IARI A EVPIAE.L 

r 10--- i-o.---...-
[õi(~~~~ LC __ -_·· _ __;__ __ ·~_ .... _. _ _,__ ___ ,.L__··_·'"·_~____J 

demais: 

OA-ee aos artigos 1Q e 2Q a seguinte radaç~o renumerendo-se os 

11 Art. 1Q - Dé a nova redeç~o ao ert. 20, aóicione 

t,~m novo _arti_go { ~-rt. 3Q), e re,numerfl. os demllis 8,!. 

tigos da lei 8.849, (Je- 1 ... 9.94~.·." ... -H1~ .. 
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"Art. 20 - Est~c sujeitos ao de~conto do imposto 

na fonte ã al{quota de 15X (quinze por cento), os 

dividendos~ bonificaç~as em dinheiro, lucros a o~ 

tros interesses, pagos e creditados por pessoa j~ 

r!dica e pessoas físicas ou jurídicas residentes 
ou domiciliados no País." 

11 Art .. 20 - O iinPosto descontado' na fOrrr~, do artigo 

anterior será considerado: 

I - antecipaçi!lo do devido na declaraçfto assegure~ª 
~ opção pela tributaç§o exclusiva, se o beoeficiãrio for pes 
soa física; · 

II - crãdito, sujeito a correçfto monetária, 

compens&ve1 com imposto que a pessoa jurídica be 

naf'iciária tiver da 'reter na diBtribuiçAo de div_! 

dandoa, bonificaç~es em dinheiro, lucros e 
interesses .. 

outros 

§ 1Q - O imposto a que ee refere o artigo 

será convertido em quantidade da Unidade Fiscal de 

Refar&ncia - UFIR diária, pulo valor deste data do 
f'ato gerador. 

§ 2g - A incid&ncia previst• no artigo an 

tarior alcança e d·istribuiç!o de lucros apurados 

na aacrituraçlo comercial, a partir Ua 1g da janai 
ro de 1994, por' peSsoa ·ju'rídico tributada com base 

no 1ucro.raa1. 

§ 3R - O imposta descontado na forma do e~ 

tiga anterior serã recolhido at6 o último dia útil 

do m05 seg~1ote lquale em que. ocorrer a fato ger~ 

dor, reconvertido, para cruzeiros reais com base 

ma axpress!o monetária da UFIR diária vigente na 
data do pagamento." 

nArt .. 3R - Os aumentos de Capital das pessoas jur! 

dica:s .... " 

JUSTIFICATIVA 

Consultaria melhor aos interessas do pa!s, para atrair e fixar 

investimentos estrangeiros, bem eomo aos doa contribuintes brasil•! 

roa em geral a as suas associadas, que nfto houvesse tratamento fiscal 

discriminat6rio entre ampresal!l nacionais a estrangeiraa, volvendo- sa 

ao sistema tradicional que por largo par!odo rege·u a mat6ria, trata.!! 

do-sa o imposto retido ~omo crédito de imposto sujeito a correçAo m~ 

natfiria (ntax cradit), crédito de imposto esta que seria utilizado p~ 

la pessoa jurídica bunefici&rie para ser compensado com o impo8to i~ 

cirlante na fonte na distribuiçlo de asua pr6prios lucro~ ou divido~ 

cbsquor para passoas f1sices, quer para pessoas jur!dicas, reaidentaa 

ou nllo no pa!a .. 
A soluçlo proposta, som dúvida nonhuma, a16m da evidenciar a 

inexixtlncia de diversidade de tratamento fiscal antra investimento 

I')IICional a investilllênto astrahgãiro, tcrnari11 "rlB"màl.s f'iicil compreenelo o aiBtema 
tltiUzedo,UIIIa voz que cr !'ta~"i:radit·-eyatam11 li conhec!do -e dirffundido na mior pa.!: 
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te daa naç~ee do aundo moderno, al6m da avitar queat~onam•nto, aob 0 

Angulo d• conatitucionalidada, da diacrbtinaçlo pr"ocadida. 

r 

"MF"00599 

00003 

EMENDAN" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" SIIV, DE 11194 

Autor: Deputado Franclaco Dclmeiies 

06-10 ao art. 2", a BOgulnte mdaçAo relativamente ao •caput• do art. 2" 
da Leln" 8.849, do 28 do janeiro do 1994: 

"Ar!. 2" Os cfovidendos, bcnificaç&ls em dinheiro, lucros e outros inte
resses, quando i>agos a pessoas físicas ou jurfdicas, residentes ou domiciliadas no 
Pafs, estão sujeHos à incidência do imposto de rende na fonte á alfquota do quinze 
porcento.•. 

JUSTIFICAÇÃO 

Para que nlio pairam dúvidas sobre o momento da incidência do tributo, 
e por se tratar de inposto de renda na fonte, melhor mdaçAo é a que estabelece o 
pagamento como lato gerador da obrigação tnbutárla. Mesmo porque para as pes
soas físicas a tributaçãa do imposto de renda na fonte incidente sobre os demais 
rendinentos tributáveis ocorre por ocasião do recebimento. 
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·oa nova redação a dispositivos das Leis n•s 8.849, de 28 de 
janeiro de 1994, e 8.541, de 23 de dezembro de 1992, que 
alteram a legislação do imposto de renda, e dá outms 
providências." 

EMENDA 

Redija-se da seguinte forma o§ 2" do art. 2" da Lei 8.849, de 1994, alterado pelo art. 2" da 
Medida Provisória 599/94: 

"An. 2° ·············~·········~··~···---··-··-

§ 2" O imposto descontado na fonte somente poderá ser compensado com o que 
a pessoa jurídica tiver de_ reter na distribuição de dividendos, bonificações cm 
dinheiro, lucros c outros interesses a pessoas fisicas ou jurídicas, residentes ou. 
domiciliadas no País ou no exterior. • - · 

JUSTIFICAÇÃO 

I - Da forma como estava redigida a MP 402/94, convertida na Lei 8.849, de 28101/94, as 
empresas ligadas estariam sujeitas a tributação em cascata na distnbuição de dividendos. 

2 - A Medida Provisória 423/94, pretendendo corrigir essa impropriedade deu ao § 2" do 
arrigo 2" da Lei n• 8.849, a se~:uinte redação: 

"Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses, 
tnbutados na .forma deste artigo, não estarão stgeitos à nova incidência do· 
imposto de renda na fqnte quando redistribuídos. • 

3- Tal disposição foi repetida pelas Medidas Pro,isórias 444/94,467194,492194. -520/94 
, 568/94 e 599/94. 

4 - Ocorre que a eliminação do efeito em cascata não se operou plenamente, como expomos 

a seguir: 1~ \ 

I - não sujeitar a redistribuição de dividendos a novo impo~mifi a "carimbar" o 
dividendo rece~ido para efeito -de aproveitamento de vanta~:e _ l seja, ele teria 
que ser repassado para o acionísta final quase que simultaneamen C'Ji \ .. 

11 • ora, se a pessoa juridica belleficiária do divideDclo o -'"'ir parcial ou 
tOialmente com prejulzos ou ainda decidir capitalizá-los, ficará prejudicado o direito 
do c:ontnbuinte i llhliZIIÇio do imposto netído quando do rec:ebimento dos dividendos; 

III - por isso, a forma corma de regular esta matéria serill tldolar o regime que 
vigorava na vigência do Dcc:reto Lei n• I. 790/80, segundo o qual o imposto 
descontado na fonte quando da dis!Jibuição de. dividendos poderia ser compensado 
com o que a pessoa juridiat-bencficlana tivesse de reler na díSinbuiçJo de dividendos. 
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S - Oulro ponto imponente que merece exame é a situação, perante essa legislação, dos 
residentes ou domiciliados no exterior, onde nos defrontamos com as seguintes 
dificuldades: 

a - os dividendos redistribuídos a residentes ou domiciliados no exterior em tese, 
conforme as regras do § 2" do anigo 2" da Lei 8.849. com a nova rcdação dada pela 
MP , estariam -dispensadas de nova tributação j;i que a remessa para o exterior 
de dividendos sujeita-se ao IR de fonte à razão de I 5 °/o, ponanto, idêntica à prevista 
para a primeiril distn"buiçilo "fase anterior ;i redistribuição"; 

b - como, enlretanto, a tributação de rendimentos pagos ou cre-ditados a residentes ou 
domiciliados no exterior rege-se por regras especificas, para não haver d6.vidas seria 
importante a correção do dispositivo para deixar claro este entendimento. 

·-"""''·' -·---... ~ 
Dep. Jackson rcira PSI;>BJCE 

Sala das sessões, 05 de ~·etemb.ro d~ 1994 

APRESENTA~ DE EMENDAS 
00005 _j 

po--~--~~~~~~==::~~~------------------------, Fõ5? ;;';7"94) I'· El'IENOA ~ 1'1ED!DA PROVISOR IA NO 599 do 01/09/94 

r 
r 

-----------------
DEPUTADO JOSE I'IARIA EY!'IAEL 

,,o·-- zo-...... - aoo--.,.,.. •O·_..- •o--_..._-

~---------------------------------, OA-ae eo ertigo 211 de ~dlda Provisória n~ 599 de 01 de setembro de 1994,na p~ 
ta em que dé nova redaç5o ao § 211 do artigo 211 da Lei 8.849, de 28 de janeiro de 

1994, e seguinte redaç!o: 

nArt. 2Q ••• 

§ 211 - O imposto descontado na fonte .na forma deste artigo pod7rá 
aor compensado corrigido monetãriamente, com o que a pessoa jur1d~ca 
bonafici&ria tiver de reter na distribuição de dividendos. bonific 
ç~s em dinheiro 1 lucro~ e outros interees8s a pessoas r!aicas ou j 
r!dicas.n 
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JUSTIFICATIUA 

Preliminarmente 7 a esclarecimento de que a redaçlo proposta 6 ba 
sicamente idêntica ã que contempla a compensaçlo de tributaçãc incT 
dente na rente sobre dividendos relativo a lucros apurados até 31/127 
88, recebidas por pessoas jur!dic::aS:_ e posteriormente redistribuídos 
(§ 3~ do art. 729 do novo RIR, aprovado pelo Decreto ng 1041 da 11/01 
/94). 

A redação acima objetiva permitir a operacionalizaçlo, sob o en 
foque da controle, inclusive contábil e para fins tributários, da com 
pensaçlo do imposto sobre divida_nd_Qa e outros !nt~resseS:, ou_ seja7 ã 
nove radaçlo apresenta uma forma mais racional .de se implementar a ra 
ferida compensaçfto. -

Ressalte-se que esse crit~rio, ora proposto, jã 6 da amplo conhe 
cimento dos contribuintes e da fiscelizaçAo federal e tem se monstrã 
do batente pr6tico sob o ponto de vista operacional ao longo dos anoã 
atendendo plenamente aos objetivos que se pretende alcançar com a ~~ 
dida Provia6ria N; 599 de 01 de setembro de 1994. 

Deve acrescentar-se, por oportuno, que o texto constante da ~adi 
da Provisória ng 599 para constituir o § 2R do artigo 2g do lei nõ 
8.849, de 28/01/94, implica num·a segregaçlio (carimbo) doa lucr-Os da 
pessoa jur!dica beneficiária do dividendo para fina do redietribuiçlo. 
Essa 8agro9açlo atá seria pnss!vel, no primeiro exercício. Entratan 
to, para axerc!ckB seguintes, esse esquema é totalmsnto inaxequ{val~ 
pois importaria em separar os lucros por per!odos a por origem (aqu~ 
vallncia patrimonial, receita de dividendos e da atividada), além do 
que seria necessirio estabelecer, já • partir do primeiro oxerc!cio, 
qual o critfio a ser adotado"{proporcional, primeiro a aar apurado, 
a ser distribuído;- etc) para a idont·ificaçlo/dGtarrainaçlo 'de lucro 
distribu!do/redistribu!do no caso de este ter origem om mais da uma 
fonte {~/ex: atividado normal e dividendo recebido de controlada). 

E fiei! de imaginar as implicaçOes que ocorreriam nas hip6te 
ses da utilizaç§c das reservas e lucros para aumento da capitel oÜ 
componseçlo de prejuízos, bem como se houver resultado negativo da ~ 
tividade com aimult!neo resultado positivo de equival6ncia patrimo 
nial. -

HP00599 

00006 

EMENDAN" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 599, DE 1994 

.Autor: Deputado Francisco Domen• 

Acrescentar panlgmfo 6 ao artigo 2" . 

• Art. 2" ...... ·-·······-·-···-··-···----·-··--·--····---·····--

§ fi' É dispensado o desconto na fonte quando o beneficiário for pes-
soa jurfdlca: 

a) cujas ações sejam negociadas em bplsa ou mercado de balcAo; 

Set~mhro d~ 1 W4 
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b) aJja a maioria elo capllaJ pertença, dimla ou lndimlamonte, a pessoa 
ou pessoas jurldi::as aJjas ações sejam negociadas em bolsa ou men:aelo de balciio; 

c) Imune ao Imposto de runda; 

á) aJja maioria elo capital pertença, dlrvm ou lndlmtamonte, a pessoe ju
rfdlca Imune.• 

JUSTIFICAÇÃO 

A 10111enda nio sugeru uma mnúncla fiscal. Na verdade, no que se ,.... 
.., a dispensa quando o beneficiário lar Cla. Aberta, ola apenas transforu o mo-. 
1n9f1!0 elo fato garaclor para a ocasiAo da salda elos recursos da alividade produtiva, e 
visa manter o Interesse elos lnvestlcloros em nio promover a retirada elos IUaJrsos· 
das empresas de capital aberto com o 11m ~nico de compensar o IR Fonte. 

Quanto is Imunes, o texto proposto visa a Impedir que o patrim&llo e a 
renaa dasses pessoas venham a Hr tributados, ai'lda que lndlrotamonte, de modo a 
preservar o procollo constitucional. 

A p!OpÓSIIO, norma nesse oonticlo já consta da legislação no caso de tri
butação de dividendos originários de lucros apurados em balanços encenados até 
31/12188 (art; 729, n" 1.041, de 11101194 ·Regulamento elo Imposto de 
Renda) 

MP00599 
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APRESENTAÇllo DE EMENDAS 
00007 _j 

~~-09~/94' ~~·----------------__.·------------~-
~ ~ 94 I _ EMENDA A MEDIDA PROVISOR! A NQ 599 da 01/09/94 

r DEPUTADO JOSE I'IARIA EVI'IAEL 

',~-------=~------=-------~=c-'N'-------------------------------, I. I 
L. ______ ;,:' 0==..·.:·...::...-..:•:.:D==..·.:-.:_'".: ... _·.....:•:.:fD:::...· =""'=-=-.:·....-·:.· =IEJ=-·--------•.:D==.·_-~"'_ ... _ .... _-............ ____ --..J 

..... ~ 
a---------------------------~·-----------------------------, 

Acrescentar parágrafo 6Q ao artigo 2Q. 

11 Art. 2Q 

§6Q - E dispeneado o desconto na _fonte quando 

c benefici~rio for pessoa jurídica; 

a) cujas açõas sejam negcci~das em bolsa ou 

marcado de baleio; 
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[ 

b) cuja maioria do capital pertença, dirata ou 
indiretamanta, a pessoa ou pas~Oae jur!d~ 
caa cujas aç~es sejam negociadas em bolsa 

ou marcado de balemo; 
c) imune ao imposto da renda. 

JUSTIFICATIVA 

O dispositivo não 6 uma renúncia fiscal,apanas 

transfere o momento do fato gerador para a ocasifto da sa!da dos r~ 
···~ cursos da atividade produtiva. 

Se restringe ~s companhias abertas como uma 

forma da manter o interessa dos invastidoraa, sem criar aspectos D~ 

paculativoa a, ainda, do incentivi-loa a nlo retirada doa recursos 

das amprasaa. 
Inclusiva, esta propcaiçao, aa coaduna com a 

pol!tica d• fortalecimento das empresas a tamb6m com aa diapoaiçCae 

no novo artigo SQ desta Lai. SllfViço de CombsO. Mlstu 

~··· 6"1"'1 ,,..5.i_ . 

HF"00:599 

00008 

MEDIDA }"ROVISORIA 3V 599,. .OS DE setellbroDB 1994' 

"Dá nova n:daçlo a dispositiws das Leis n"sJI.849; de 21 ele 
janeiro ele 1994, c 8.541, ele 23 ele dczcmbrCl de 11192, que 
alteram a lcgislaçlo do imposto de renda, c d6 OUinls 

vid .. ---..... ... 
pro CIJCJIS ~ - -· -· -

EMENDA 

Acrcsccnlc-sc o seguinte 1 6" ao art. 2" da Lei 8.849, de 1994; alterado pelo art. 2" da 
Medida Provisória 599/94: 

"§ 6° Se a aliquora do imposto ele renda prevista em Convenção Dcsrinacla a 
Evitar Dupla Tnl>utação for inferior a allquola prevista no •caput• deste artigo, a 
beneficiária dos rendimenros deverá comunicar à fonre pagadora essa condiçlo, 
hipótese cm que prevalecerá a allquota prevista na Convença.>. • 
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JUSTIFICAÇÃO 

Há que se resolver a hipótese em que o residente ou domicl1iado no exterior 
está beneficiado por alfq®tas sobre tnbutaçlio de dividendos cm nfvel inferior a IS % em 
virtude de acordos internacionais de que o Brasil faz parte, como é o caso, por exemplo, da 
Convençao Bra51l/Japlio, que prevê, a fonna de evitar bi-tnbutaçlio, a incidência de aliquota 
'ile 12.S % sobre dividendos. 

Com esse objetivo, apresenlarnos a presente emenda, visa 
referido parágrafo ao artigo :ZOôa Lei 8.849/94. 

do ã i 

I 

Dep. Jackson Pereira PSDBICE 

S.al;;~. das sessões, OS de :!Setembro àe 19!'14 

MP00S99 

APRESENTAÇlo OE EMENDAS 
00009 J 

.....---:--·-;---] -
I os/ 09/goJ !Êlo!ENDA l "EO!OA PROVISOR!A NO 599 de 01/09/94 

r OEPUTAOO _JOSE PIARIA EYI'IAEL 

r 10-- 20---·so---=- •Gil·~-eo-~--

GJ~~----"1 Lc __ -_··======---· --·==-..L_ .. I ~-------'---~-·--_=:J_ ..... 
r.----------------------------~-----------------------------. 

Acreacente-ae o§ eo ert. 2Q, com"s seguinte redaç!o, renumerando-

ae os demais: 

"§ - Os rendi~entos distribuídos por pessoa jur1 

dica tributada com base no !uc~o presumido em v~ 

lor que exceder ao do lucro presumido do Imposto 
de Renda, sobre ele incidente, serno tributados 
exclusivamente na fonte, na forma deste artigo, 

opç!o aeaegurada ao benefici,rio pessoa física 

pela tributaç!o da tabela progressiva como 
cipaç§o do 'devido na declaraç~o." 

JUSTifiCATIVA 

ent_!. 

A legia!aç!o so permitir que empresas sdotem o sietama 

de lucro pre8umido, para afeito de pagamento de imposto da renda, 
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r 

adotou o conceito de que, devido ae suas paculioridadae, a~ta 6 e 

contribuiçAo ideal e poss!vel que seta~ mesmas empresas podam or~ 

recer e nível do imposto de renda. 
De outro lado, e distribuição de lucro acima do limite 

do lucro presumido, assume todas as carecter!stices de distribui 

ç!o de lucro real, devendo, portanto, o benaficiério podar optar 
pelo mesmo tratamento, com relaçAo ao adicional_ de imposto de re~ 

da. 

Por último, salienta-se que se nAo for alterada a MP 599 
que remate para tabela progressiva o lucro diatribu!do que exceder 

o lucro presumido, na prática implicará na liquidaçfto do sistema 

de lucxo presumido. 

E' isto é verdade· porque a. conjugaçl!o do i~oeto de renda eobre o 1.!::!, 

cro presumido a o imposto da renda na tabela progressiva da pessoa f!sica,torn~ 
resumido. 

000.:1.0 
EMENDAN' 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 599, DE 1994 

Autor: Deplrtado Francisco Domelle• 

Acrescente-se o seguinte § 7" ao art. 2" de Lei n" 8.849194, cuja ..,. 
dação foi moddicade pelo art. 2" de Medida Provisória n" 599194: 

• Ar!. 2" ·····················-·································-··-·-··--·--·······-·:_: : 

•••••••••••••••n•••••••••••••••••-••••••••-••••••••••••~••~••••••-•••••••••••~•...:.•---'-n••;~•••;...,.: 

§ '"P A dispensa a que se refere o parágrafo anterior aplica-se também 
quando o beneficiário for fundo mútuo de ações, clube de investimentos e outros fun-. 
dos da espécie." 

JUSTIFICAÇÃO 

O parágralo anterior mencionado no texto deste § 7" refere-se t 
Emende já apresentada. 

A exemplo do disposto no § 2" do art. 25 de Lei n" 8.383191, é necessá
rio que a dispensa de retenção do IAF seja estendida também aos cfrvldendos auferi. 
dos por fundo mú1uo de ações, clube de investimentos e outros fundos de espécie, 
visando evitar-se a Mrlbutação vez que tais rendimentos compõem o mndimento real 
auferido pelo quotista nos msgates de quotas sujeho à tributação na fonte à alfquota 
de 25% conforme o disposto no art. 25 de Lei n• 8.383191. O falo de a referida dis
pensa não ter sido inclufde naquele disposhivo legal é que na ocasião não havia inci-

_Sc:tf.!'ml:m.) de_ L 99-t. 

I 
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dêncla do inposto do randa na fonte sobm lucros dislribuldos a pessoas físicas ou ju
rfdicas. msldonles ou domiciliadas no Pais (art. 75 da Lei n" 8.383191 ). 

MP005'99 

000:1..:1. 

EMENDAN" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 599, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornellea 

Dê-se ao parágrafo 3" do art. 3" a seguinte rudação: 

•Art. SR ····························------··-··---·---····----

§ 3" O disposlo no § 2" nAo se aproca se a pessoa jurlcfoca, nos cinco 
llf10S anteriores à data do Incorporação ao capital do lucros apurados ou reservas 
constftuldas a partir do 1° do janeiro do 1994, rust~uiu cap~lformado com esses lu· 
cros ou ruservas aos oócios ou ao tltular, mediante redução do cap~l social; neste 
caso, o montante desses lucros ou reservas capitalizados sará corrigido monetaria· 
mente com base na variação acumulada da UFIR diária, e considerando corno lucro 
ou dividendo distribuldo, suja~o. na forma da legislação em vigor, à tributaç!io na 
fonte e na declaração do rendimentos, quando for o caso, como rendimento dos só
elos, dos aclonistas, ou do tltular da pessoa jurldica. • 

JUSTIFICAÇÃO 

A rudaç!io proposta tem por objetivo deixar expllcHo que a incidência de 
inpostos nos casos do redução ou aumento de capHal vinculado ocorre sobre os lu· 
cros gerados a partir do 01101194. 

A especificaÇ!io faz-se necessária para não se tributar lucros ou reser· 
vas incorporados ao capital sujeitos a nonnas tributárias com vigências anteriores à 
01/01194. 
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000:1.2 

EMENDA H" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 5i9, DE 19i4 

Autor: Deputado Franc!Ko Domlllln 

Dê-se 80 parágrafo 4° do art. ao 8 seguinte redaçlo: 

• Art. 3' ............................................................................................... - .. . 

··-····-··-··---.. --·---···--···-·~·----·· .. --.. ·---··-··----··"···----------· -··· 
§ 4° Se a pessoa jurfdlca, dentro dos cinco anos subsaqil- à data 

da fncorporaçlo da lucros apurados ou 1'9S8Ml8 constltufdas a partir da 01101194, 
restituir c:apilal social formado com esses lucros ou msorvas. mediante reduçlio do 
c:apilalsoclal ou, em caso da llquldaçilo, sob a forma de partilha do acervo liquido, o 
montante desaos lucros ou I"8S8MIS capitalizados 88111. c:on-...do como lucro ou 
d"ovldendo dlslrt>ufdo, sujeito, nos tennas dà leglslaçllo em vfgct, à lribulaçflo na fcnte 
e na deCialaçflo de nondlmentos, quando for o caso, como mndlmento dos sócios, 
dos aclcnlslas, ou do_, da .,.._ jurfclica. • 

JUSTIRCAÇÃO 

A l'8daçilo proposta 18m por objeiiYo dllbrar axpllcilo que a Incidência da 
Impostos nos c:asos de ruduçlio ou aumento de capllaJ vinculado ocom1 sobre os lu
cros gerados a partir da 01101194. 

A oopecillc:açAo·faz- nec:essMfa para nao se !JtJUiar lucros ou -· 
vas Incorporados ao c:apilal sujollos a normas lrllulária com 'OigOnc:lu .- l · 
01101/94. 

Setembro_çle 1994 
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r 

r 

11P00S99 

000:1.3 _j 

10·-- eo-- ao~:... 4[i]·- •o-__,_ .... 

-------------------------------, 
ACraacent•-•• aa •rt. 3D da L•i 8.849 da 28 da janeiro da 1994, um 
f com a seguinte rada;lo: 

•§ - O diapoatc naeta -artigo' alC87;a os caeoa 
•• qua o acioniata utilizar oa dividendos que 

lha alo .davidoa, no tádo ou 111 parta," para 
au•anto, di. capital da ";outra paaaoa ~~r!dica, 
dac:lll que a tran~~'terbia "da racursoa aaja falte 

diratamanta entra •• -:•praaaa, cabendo l fa!!. 
ta pagadora fazer • devida comuni~açlo a s~ 

crataria da Receita Faderal.w 

:JUSTIFICATIVA 

a6ria 568, ali•inando entretanto, antravae burocriticoa, 
daanaoaaaário o pedido da raetituiçlo •. 

~/ c -

tornando 
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HP0059'Y 

0001.4 

APRESENTAÇlo OE EMENDAS ___j 

FêS? ';!"J41 I' El'IENOA ~ MEDIDA PROV!SOIIIA NO= 01/09/94 

··-DEPUTADO :DS~ !'IARlA EYMAEJ. 

~-----=----~-----=-~·--~--------------~ r •O-- •o-- •O--. ·~-- •o--- .I 
FYV~~:J ._C ___ -_··~~~_:-~:_-_ .... _·~==::: __ _L ___ ._ ... _~ __ _, 

w-~~~~------~----~~~~~--------~~------, 
Inclua-se na ~adida Provis6ria n§ 599/94 o aaguinte art. 6Q rang 

morando-sa os damaia: 

Art~ 6V A al!nae '•' do par6grafo 1g do art.1• 
da Lai 8~541, de 23 de dezembro da 1992, paaaa 
a vigorar com a seguinte radaçlo: 

"Art~ 14~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

§ 1 Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a) O,SX sobre a racu~ta bruta mensal auferida 
na ravanda da combuet!val." 

JUSTIFICATIVA 

Tratando-aa da praça adminiatrado, co• ·paquan• 
marge• da lucro, o percentual da 3S aplicada sobra a racaita.bruta 
auferida na revenda de combust{vaia, inviabiliza total•anta a op;lo 
daa empresas pela tributaçlo pelo lucro presumido a pala 
da aati.ativa, acarretando &nua ad•in1airativ0a a financeiro• • f~ 
nencairoa inauportiveia para •• pequanae a micro a•praaaa, qua ap~ 
ram no aator da revenda da coabuatlvaia (poato da gaaolina). 

Na verdade, • tributaçao •• vigor 
elas utilizen o aiatama do lucro presumido • da aatimativa,obriga~ 
do-aa a pagar aenaalmente o impoato co• baaa no lucro raal, o que 
acarreta anormaa cuatos co• eacrit6rio da assaaaoria a da contab! 
lidada. 

A medida nao implica pardaa de recaitaa, viato 
qua ••• corraçlo propoata, aa rafe;idaa ampraaaa nla ti• condiçDaa 
da optar pela tributaçlo co• bsaa no lucro praaumido ou aatl•ado. 

r
~--~----~----~~~--.-------~~~-,~------ ~ x---r. I 

Setembro de 1994 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CCblGRESSO NACIONAL (Se;·i<<> II) 

000.:f.S 

EMENDA NO 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 599, DE 1994 

Autor: Deputado Fmnr.ioco Domellas 

Inclua-se na Medida Provisória n• 599194 o seguinte art. ao 
renumerando--se os demais: · 

Ar!. ao A alfnea 'a' do parágrafo 1° do artigo 14 da Lei n" 8.541, da 23. 
da dezembro da 1992; pá&Saa vigOríoré:Om a'seiJuinle radaçâo: 

"Ar!. 14. .. .................................... ____________________ __ 

§ 1• ·--·------------------.-··-·'''"·"'''"-''"'""""""---------·---·---·-
8) 0,5% sobra a receita bruta mensal auferida na revenda da combustf-

JUSTIFICAÇÃO 

A Lei n• 8.541, da 1992, ao Introduzir aftaraçl!ss na legislação do im· 
posto sobra à ronda a proventos da qualquer natureza, parmftiu às pessoas jurfdicas 
a posslblfodada-da apurar o lucro real em 31 da dezembro. da cada ano. no caso em 
que optaram paio pagamento mensal do imposto calciJI:;.:J<I com base nas regras da 
estimativa. Esta forma da cálculo do imposto mensal parmHe, ainda. às empresas a 
opção paio regime da tnbutação simplificada - lucro presumido, quando não obriga· 
das ao regime da lucro real. 

No caso· dos revendedores de combustíveis, a apuração do imposto 
mensal devido, seja da forma dafinHiva (lupro presumido) ou !'Omo antecipação (lucro 
raaQ, tem como base da cálculo, P."ra alefto da aplicação da alíquota de 25%, o par· 
cantual de três por canto da receita bruta mensal, o que não re~resenta, adequada
mente, o lucro lfquido da atividade, uma vez que o Governo ao exercer, sobre estas 
atividadas, um controle da praças através da fixação da um preço máximo da venda 
daqueles produtos. impede a ampliação da margem da lucro paio revendedores. 

Isto 'poSto, im>POO-se' à iaduçãó pàia' 0,5% dO P.rcantual utilizado para 
determinação da base .dé.cálculo do imoosto de renda. 

. A medida não implica percas .;a receita, visto que sem a correção pro-. 
posta as referidas empresas não têm cortdiÇões de optar pela tributação com base no 
lucro presumido ou estimado. · · · . __ . . 

~~9 
APRESENTAÇ~ OE EMENDAS l 000:1.-6 

HF"00599 

Qu:,~.rta-feíra 7 5105 

_j 

Fõ1J;;,""-~ L.r __ -_._, _ __! __ ~_~_-· _ __l. ____ .....~... __ ·_-'~-~-___1 

..-------------------m=----------~-------, 

sete!!!_ I Acrescente-se o seguinte artigo à Medida Provis6ria 59_9 de 01 de 

bro de 1994: 
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"Art. Fica acrescentado ao art. 60 do Decreto-Lei nQ 

1.598, de 26 de dezembro de 1977, o§ gg, nos segui~ 

tes termos:" 

"§ gg O dispositivo no item I nfto se aplica à 
partilha do ativo remanescente D liquidaçlc do 
passivo, pelo valor contábil, entre sócios e a 
cionista:s,. na proporçlo da :suas participeçl5es.·"ii 

.JUSTIFICATIVA 

A Administraçfto Tribut,ria Federal, celcada no Parecer Norma 
tive CST 449, de 05 de julho de 1971, consid_era como distribui; lo- di!. 
~ de lucros a partilha de bens do ativo das empresas em processo 
de liquidaçlc, quando os bens restitu!dos, pelo valor contábil,.tlm va 
ler de mercado maior que o valor' contábil. Entende e Administreçlo Tti 
butãria Federal que no processo de liquidaçfto, ocorra a figura da ã 
lienaçlo a qualquer t!tu!o", que justificaria o tratamento fiscal adÕ 
~~- -

E de se ressalvar, contudo, que na devoluçlo dos bens remanea 
cantes à liquidaç§o do passivo, aos s6cios ou ecionistaa, nao ocorra 
elieneçfto. Esta, para que se verif_iqua, demanda que permaneçam:, ao .!. 
vento as figuras do alienante e do adquirente. 

A •orta da pessoa f!aica ou a extinçlo da pessoa jurtdica r~ 
pro~antam a mesma raalidada. O desaparecimento do titular do bem, c~ 
ja propriedada fi transferida. Sendo que &, apenas, como dacarrAncia 
do desaparacimonto desse titular que os bens alo traneroridoa. 

Diz J.M. Carvalho doa Santos, na sua obra Repart6rio Enciclo 
pédico do Direito Brasileiro, Ed. Boraoi, Vol. 3,. pig. 188: -

no 

•Nio so deve falar de alienaçlo senlo para os ates i~ 
ter vivos. Os ates da última vontade nlo pod•m ser co~ 
sidaradoa co•o de alianaçao. 
Nfto podem nom devem ser considerados como do allane 
çlo, muito embora haja e transfarlncia da coi8a ou d! 
reito do um para outr~ patrimenio, pala razao que ma 
parac• intuitiva de quo a transfer8ncia nlo r•eulta 
diratamente do ato, mas. da morto 'do teata'dt:Jr." 

Em.bora j li tenham sido profaridas virias decis!5ea judiciai.s 
sentido de que a distribuiçRo aos s6cics do patrim6nio l!quido 

d& sociedade diaso!vida nlo conrigura alienaçlo e afasta, coneaqüa~ 

temente, a hip6tose de distribuiçfto disfaçada da lucroa (REO 104.195• 
SP, TFR, 4a T,. OJU 8/08/88, Ac. un. da 61 T do TFR, AC 84.615 •SP,DJU 
14/03/89), a Adm!nistreçlo Tributária Federal mantám a o~iantaçlo •& 
ministrativa dg anquadrar a hip6taae como alianaçlot. paaa!val, •• co~ 
·•aqülncia, de der origem ã conhecida figura da diatribuiçlo diararç~ 

:da da lucro e. 

r 

A ·preaenta a~enda visa eliminar esse lamontivel 

••diante • incl~alo do.S gg ao ert •• 60 do Decreto-Lei nD 

equ!voco, 

1.598/77, 

lellbrando que o BD jli fora ecrascantado .pelo art. 20 do Decreto Lai 

na 2.065/83. Contamos poi8, com o epoio dos nobras Pares do Congra~ 

ao Nacionai, para vi-la aprovada. 

Se~embro de 1994 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO-------------------------

1-ATA DA 118" SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE eocaminhan<!o o demonstrativo das emissões de Real, relativo ao 
1994 último mês de julho, as razões delas detem:ünantes_ e a posição das 

1.1- ABERTIJRA Reservas InternacionaiS a elas vinculadas. 
1.2- EXPEDiENTE 1.2.10 -Comunicações da Presidência 
1.2.1- Mensagens do Presidente da República - Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
- W 292, de 1994 (n° 705/94, na origem), de 31 de agosto Provisórian• 598, de 31 de agosto de 1994, que dispõe sobre ova-

último. colllllnicando o recebimento da Mensagem n° 164, de lor do salário mínimo, altera disposições das Leis no> 8.212 e 
1994, em que se participou a promulgação da Resolução n• 56, de 8.213, ambas de 24de julho de 199!, e dá ouiiaS providências; cle-
1994. sígnação da Comissão :Mista e ~ledmento de calençlário para 

- W'Z94a 296, de 1994 (n"'715 a 717/94, na origem), de5 a sua tramitação. 
do cormnte. comunicando o recebimento das Mensagens noS 165 a -.Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
167, de !994, relativas à promulgação das Resoluções n"' 57 a 59, Provisória no 599, de l 0 de setembro de !994, que dá nova redação a 
de 1994. ·· - dispositivos das Leis n"' 8.849, de 28 de janeirQ de .!994, e 8.541, de 

- W297, de !994 (n° 718/94, na ongem), de 5 do·corrente, 23 dede=brode 1992. que alteram a legislação do Imposto sobre a 
comunicando o recebimento das Mensagens CN nd> 157 a 191, de Renda e Proventos de qualqueroatureza e dá ootras providências. 
31 de agosto último, que participam ter-se esgotado o prazo para - - Recebimento da Mensagem n° 293, de 1994 (n° 713/94, 
apreciação das Medidas Provis6rias n"' 533 a 567, de 1994. - ·na origem), de 5 do COlreDI.e, pela qual o Senhor Presidente da Repúbli-

1.2.2 - Olído do Ministro de Estado Chefe da Secretaria ca solicita a rei:ratilíciiÇã aa Resolução n• 30, de 13 de abril de 1994. 
de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência - Recebimento do Oficio n° 2.958/94, de 1 o do corrente. do 
da República Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal dados 

- N<> 533/94, de 31 de agosto último, encaminhando infor- refeientes às dívidas dos Governos Es.taduais, Municipais e do 
mações sobre os quesitos coustan~s do Requerimento n° 623, de Dístiito Federal, disponíveis no Departamento da Dívida Pública-
1994, de autoria do Senador Edoardo Suplicy. -_ _ · . DEDIP, tendo por base o mês de jullio/94. 

1.2.3- Oficio do Ministro-Chefe da Secretaria de Assuov - Dispensa da Ordem do Dia, da presente sessão, nos ter-
tos Estratégicos da Presidência da República mos do art. 174 do Regimento Interno. 

- W 437/94, de 5 do cmrente, encaminhando in[Oimações 1.2.11-ApreciaçãO de matéria 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n• 348, de 1994, de - Requerimento n• 686, de 1994, lido no Expediente da pro-
autoria do Senador Eduardo SUplicy. - sente sessão. "Votação adiada por falta de quorum, após parecer 

1.2A -Requerimentos de plenário favocl.vel 
- W 683, de 1994, de autoda do Senador Gilberto Mirn.nda, 1.2.U -Discursos do Expediente 

solicitando ao Ministro de Estado das Comunícações as infonna- SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Falecimento do Dr. 
ções que menciona. _ José Luiz de Carvalho Ft.llio. Promotor do Estado da Bab.ía. 

- N" 684, de 1994, de autoria do Senador Moisés Abrãó, so- SENADOR GIUJEKTO MiRANDA - Criticas ao excesso 
licitando ao Ministro da Fazenda as informações que menciona. de edições de Medidas Provisórias pelo Poder Executivo. Descré-

1.2.5- Olído dito no sucesso e na durabilidade do plano de estabilização econô-
- W 215, de !994, da Liderança do PSDB, no Senado Fe- mica que institniu o Real. 

dera!, de indicação do Senador Mauricio Corrêa pana Vice-Licle- SENADOR MAURÍCIO CORJmA - Solidariedade ao Pre-
rança do PSDB- Partido da Social Democracia Bxasileira. sídente Itamar Franco ao repudiar notícias, veicUladas na impren-

1.2.6- Leitura de projeto sa, contendo denúncias de que a máquina do Governo está a ~i-
- Projeto de Resolução n• 79, de 1994, de autoria da Comis- ÇO da canciidanna do Sr. Fernando Henrique Cardoso. 

são Diretora, que dispõe sobre a_ aplicação das Resoluções n"' 59, SENADOR MARCO MACIEL - Transcun;o do primeiro 
de 199l,e 77, de 1992. aos servidores do Cegmfe Prodasen. aniversário da BibictecaCeottaldaFacnldadeCatólicade Brasília 

1.2.7 -Comunicação -da Presidência 1.2.13- Comunicação da Presidência 
-Abertura de prazo pan recebimeoto de emendas ao Proje- - Convocaçãc de sessão extraordinária do Senado Federal a 

to de Resolução n• 79, de J994,lido anteriormente. realizar às 15 hons do dia 13 de setembro do ano em cnrso, com 
L2JJ _Requerimentos Ordem dO Dia-que designa. 

1.3- ENCERRAMENTO - w 685, de 1994, de autoda do Senador José Edoardo, so- 2 _ ATos·00 DlRETOR-GERAL 
licitando que seja considexado, como licença autorizada, o dia I • _ W 115 E 116, DE 1994. 
de setembro de 12\14: Votação adiada por falta de quorum. 3 _INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRES-

- W 686, de 1994, de autoda do Senador Eduardo Suplicy, SlST AS 
solicitando autorização para ausentar-se do País, no periodo de 3 a _ Relat6rios Contábeis anexos aos Balancetes Patrimoniais 
12 de setembro do coo:ente ano, para participãnio Congres of the dos meses de abril, maio e junho, de 1994, e respectivos Pareceres 
Basic Income European Netwotk- (BIEN) e debater sobre o Pro- do Conselho Deliberativo do ~. 
gnama de Garantia de Renda Miníma, oo exteriOr. · · · 4 _MESA DlRETORA · · 

1.2.9- Leitura de Mensagem Presidencial 5 - LíDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
-Mensagem n" 239, de 1994-CN (n• 700'94, na origem), li-COMPOSlÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
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Ata da usa Sessão, em 6 de setembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidêncú:l dos Srs. Valmir Campelo e Gilberto Miranda. 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: 

Aureo Mello- Carlos De'Carli - Gilberto Miianda- lia· 
puan Costa. Júnior- João França- Josaphat Marinho- Marco Ma
ciel- Mauro Benevides- Meira Filho - Moisés Abrão - Ronaldo 
Axagão- V aimir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A lista de pre· 
sença. acusa o comparecimento de 12 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossos tJ:abalhos. 
O ~r. l • Secretário px<ieeder.l à leitura do Expediente: . 

É lido o seguinte. 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De comunicações de recebimento: 
N" 292, de 1994 (ri• 705/94, na origem), de 31 de .agosto úl

timo, comunicando o recebimento da Mensagem SM n° 164, de 
1994, em que se participOu a jl(ODlUigaçào da Resolução _n• 56, de 
1994. .. . . 

N"s 294 a 290.-de 1994 (n•s 715 a 717/94, na origem), de 5 
do corrente, referentes às Mensagens SM n°s 165 a 167, de 1994, 
relativas à promulgação das Resoluções n"s 57 a 59, de 1994; e· 

N" 297. de 1994 (n• 71&194, na origem), de 5 do corrente, 
referentes às Mensagens CNn°s 157 a 191, de 31 de agosto últi
mo, que participam ter-se e&gotado o prazo para apreciaÇão das 
Medidas Provisórias n•s 533 a 567, de 1994. 

OFÍCIO 
DOMIN1STRODEESTADOCHEFEDA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
COORDENAÇÃO DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA 

~ 533194, de 31 de agosto último~ enonnjnhando informa
ções sobre os quesitOs constantes dO Requer:iri:lento n° 623,-de 
1994, de autoria do Senadoc Eduardo Suplicy. 

As informações foram encaniiilbadas, em cópias, 
ao requerente. 

O Requerimento vai ão ArquiVo. 

OFÍCIO 

DO MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE 
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA 
PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA 

N" 437/94, de 5 do COirenle, encaminhando informações so
bre os quesitos constantes do Requerimento n° 348, de 1994, de 
autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram enCaminhadas, em cópias, 
ao requerente. 

O Requerimento vai ao ArquiVo.-

0 SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-

cretário. 

São lidos~ seguintes 

REQUERIMENTO N' 683, DE 1994 

. . R~qu~iro •. noS ~ dos .1$- 50,_§ 2°, da Constituição Fe
deral, 215 e 216 do Regimento Jníemo do Senado Federal, sejam 
solicitadas ao Excelentíssimo S;enhor Ministro de Estado das Co
municações, as seguintes informações: 

l - resultados da investigação empreendida pelo Banco · 
Ceni.ral dO Brasil á frm de apUrai mailobra de bancos que teriam 
tentado burlar o recolhimento- do dep6sito coinpulsório imposto 
pelo Plano Real. para taDto emitindo CertifiCados de' Depósitos 
Bancário (CDB) fic~cios; · · --

2 - discrimillação dos bancos que teriam sido responsáveis 
por essa burla. 

Justificação 

A proposição em tela·tem por objetivo a obtenção de dados 
oficiais sobre as in'egularidades que, segundo o noticiário da im
prenSa, teriam sido cometidas ·por algumas inStituições e levaram o 
Senhqr_Presidenle do Banco Central do Brasil a anunciar, recente
mente, medida proibindo bancos de recompensarem papéis de sua 
pnSpria eutissão em prazo inferior a 30 (trinta) dias. 

A referida burla teria sido feita através da emissão de IDB 
fictícios.- apelidados pelos técnicos do Banco Central de CDB de 
espuma. A desconfiança desses técnicos foi despertada pelos rela
tórios _dos bancos sobre o movimento dàs· a(ilica:ções fmanceiras 
antes e depois da troca da moeda. ESses relatórios mostravam que, 
logo· depois· do ieai, houve um Volume de saques superior a 
R$3.000.000.000,00 (!Iês bilhões de reais). o curioso é que, nas 
plaDillias do Banco Central, esse dinheiro não aparecia em nenhu
ma outra aplicação - o que suscita ·a desconfiança de que o prazo 
mlnimo de 30 (trinta) dias paua um cDB não esteja sendo cumprido. 

Diante dessas' swpreendentes informações, entendemos de 
grand~ relevância para o pleno exercício das atnWições íiSCaliza
doras conferidas a esta.' Cas3. pela J:Cgra cOntida no inciso X do arti
go 49 da Lei Maior, o encaminhamento dos elementos iDformati
vos que ora requeiro ao Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1994.- Senador Gilber-
to Miranda. .... 

Senhor Presidente, 

(À Comissão-Diretora) 

REQUERIMENTO N' 684, DE 1994 

Requeiro, nos tem:!OS do art. 50, § 2•. da Constituição Fede
ral e do art. 216 do Regimento lntemo do Senado Federal, s~am 
solicitadas ao Senhor :Ministro da Fazenda. Doutor Ciro Gomes, as 
seguintes informações: 

Qual o voh!me dos recursos desembolsados pelo Tesouro 
Nacional para pagamento dos credores intemos em atendimento 
ao disposto na Lei n• 8.029, de 12-4-90, sobre a renegociação das 
dívidas remanescentes das entidades extintas e- autoíizadas pela 
Lei n• 8.897, de 27 -6-94? (Referencial em dólares.) 

Quais os entendimentos mantidos pelo M.inistério da Fazen
- da com os divexsos credores do extinto Instituto do Açúcar e do 
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Álcool- IAA, e quais as condições finais do ãcettÕ pãra o cumpri
me:oto do disposto na referida Lei com as empresas Czamikow
Rionda (FAR- EAS1) Limited, E. D. & F, Man Ltda., Snodeu 
Keny S/ A e Tate & Lyle Intemationa!? 

Jusülicação 

JustificaçãO 

PARECER N' , DE 1994 

Da Comissão Diretor~at sobre o Processo n° 
000704193-SfPRODASEN. 

Relator: Senador Júlio C~pos 
O Congresso Nacional aprovou projeto de iniciativa do Se-

nhor Presidente da República (PL n• 4393, de 1994, na Casa de No processo em epígrafe, o Prodasen, por meio de sua Dire
Origem e PLC 0 o 17/94 no Senado Federal) que noispõe sobre a toria Executiva,: solicita a -edição de resohlção que peiiD.Íta aos ser
renegociação das dívidas i-eznan.Cscentes das eritidades extintas por vidores daquele órgão e do CEGRAF a contagem do tempo de ser
força da Lei n• 8.029, de 12-4-90, e dá outJ:as p~:ovidênclaS", que viço exercido em função de chefia, fora do Senado Federal, para 
se tJ:ansformou na Lei n• 8.897, de 27 de junho de 1994, autorizan- fms de inCOIJlOr"Ção de quintos, 
do a renegociação e disciplinando as questões relativas as obriga- Dispositivo semelhante já foi aprovado em relação aoS- ser
ções de entidades extintas, imputadas à União, -seu· reOOnheciinen- vi dores do Senado Federal, pelo ait. . 2• da Resolução n• 77, de 
to e pagaD:t.erito, bem como a represemação no exterior para dis- 1992 • 

. cussão e defesa. judicial ou extraj.Jdicial, relativamente a essas oh- Submetido o assunto ao Conselho de Supervisão do Proda-
rlgações.. . sen, este aprovou a proposta, destacando que ela atende ao dispos- • 

. . É de inç:ontes~vel importância para o SeD.ado FecteraJ., o.co.- - :-to no art. 46; pa!ágiafo único, do Plano de Catreira dos Servidores 
nhecimento da eficácia na aplicação de uma lei votada por esta do Senado Federal. instim!do pela Resolução n• 42193, verbis: 
Casa, sobretudo quando ela, na sua tramitaçãO,- teiil:iã.-sido objeto __ ~'ObserVar-se.-á a isonomia de veOcimentos e vantagens entre os 
de acalorados debates quanto :à. sua oportunidade e real valia. servidores do Senado Federal e os dos órgãos supervisionados", 

Sala das Sessões. 6 de setembro de 1994.-Senador Moisés daudo rumprimento, ainda, à nonna oonstituciona! disposta no pa-
Abrão. tágrafo 1' do art. 38 da Carta Magna, de 1988. 

(À Comissão Diretora) 

O SR- PRESIDENTE·(V a1mir Campelo)- Os requerimen
tos lidos serão despachadas à Mesa para decisão, nos termos do 
incisO m do art. 216 do Regimento Intemo. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário; 

É lido o seguinte 

Of. 215/GLPSDB/94. · 

B!3Sília, 31 de agosto de 1 ~94 
Senhor Presidente, 
Dirijo.-me a Vossa Excelência para. nos texmos regimentais, 

indicar o nobre Senador Mauócio Cotrea para Vice-Líder do 
FSDB- Partido da Sociàl Derilocracia Brasileiia. . . 

Na oportuDi.dade, renovo protestos de elevada estima e dis
tinta consideração.- Senador Mário Covas, L!der do PSDB. 

O SR.. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O expediente 
lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, piojeto que seci.lido pelo Sr. 1° Secretári~. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO.N" 79, DE 1994 

Dispõe sobre a apHcação das Resoluções ri's 
59, de 1991, e 71, de 1992, aos servidores do CE
GRAF e Prodasen. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o Aplica-se aos atuais ocupantes de cargos efeti.vos do 

CentiO de Informática e Processamento de Dados do Senado Fede
ral - Prodasen, e do Centro Gr.\fico do Senado Federal - CE
GRAF, o disposto nopar.lgrafo 2• da Resolução n•_n, de 1992, fi
cando-lhes assegumda a averbação do tempo de serviço prestado 
quando do exercício de cargo oo emprego público anterior ao in
gresso no Prodasen ou CEGRA.F, pazao:t efeitos an'tOJ:i22dos pela 
Lei n• 8.112, de 1990. 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação, retroagindo seus efeitos a 12 de dezembro de 1990, 

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

Asslln sendo, somos pela aprovação, por este Colegiado, do 
Projeto de Resolução apresentado, e, conseqt1entemente, pelo seu 
envio à supedor deliberação do Plenário da Casa. · -

É o parecer. 
Sala dos Sessões, 6 de setembro de 1994.-

O SR, PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O projeto sení 
publicado e, em seguida., ficará sobre a mesa durante cinco sessões 
~.a flm dereceberemendas,nostermos doart.401, § 1°, 
do Reginientci Iiitemo, Finâo este pi3ZO, sení despachado às co-
missões compet:eDtes. --

. Sobre a mesa, requerimento que secl. lido pelo Sr. 1° Secre
tário. 

É lido o seguinte 

O SR- PRESIDENTE (Va!mir Campelo)- A votação do 
requerimento fica adiada por falta de quorum, 

So?re a mesa, requerim~~ que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lido o segui:iite 

REQUERIMENTO N' 685, DE 1994 

Senhor PresideDte, 
Requeiro, nos termos do § 1' do art. 13 do Regimento Inter

no, que seja considerada como licença autorizada a minha ausên
cia aos habaJhos da Casa no dia 1 o de setembro do ano em curso, 
por motivo de encontro político em São Paulo. 

Sala das sessões, de setembro de 1994. - Senador José 
Eduardo. 

O SR, PRESIDENTE (V a1mir Campelo) - A votação do 
requerimento fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerime1:1to que s~ li<~? pelo Sr. 1° Secre
tário. 

É lido o seguinte 

. REQUERIMENTO N' 686, DE 1994 

Requeiio, nOs termos do artigo -40-, § -1° do Regimento Inter-· 
b.o do Senado Federal, autorização para me ausentar do País no pe-
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riodo compreendido entre os dias 3 e 12 de setembro do corrente 
ano, ocasião e que estarei participando do Congres of the Basic ln
come Europen Network (BIEN) e debatendo sobre o Programa de 
Garantia de Renda Mínima, cooforme convite e agenda anexa. 

Sala das Sessões 31 de agosto de 1994.- Senador Mata
razzo Suplicy. 

August 30, 1994 

Senatdor Humberto Lucena, 

President, 

Federal Senate, 

I'Iaça dos Tres Poderes, 

BraSília, Federal Dislrict, 

Brnzil 

Desai followed by questions and discussion. (Sir SariiUel Brittan is 
a fmancial jouinalist and aulbor. He has wdtten aD basic iD.come in 
a mark.et economy Lord Desai is professor of ecooomics: at the 
London School of Economics- and a member of the House of 
Lords). 

530pm: Politicai presentation by representatives of mam Uniled 
Kingdrnn parties. 

630pm' Break follwed by supper ai pm. 

Free evenin.g of participants to either stay at College for informald 
discussions or visits to London. 

Friday SepteiDber 9: 

g am: Breakfast. 

9am: Commmencement of four parallet study groups. (They are 
on: ''Citii:en 's Income and its impacto on employment", ''lbe poli-

Your Excellency. tical feasibility of CI scbemes and their implications for the Euro
Iam sending you this message to ask the Braziliart Senate pean Community". "Costing and implementing cr• with a presen

to partiCipa-te iD. the fúth biennial delegate Congres _of the Basic lu- tation from a team from the Dutch Central Planning Bureau", and 
crnne European Networl< (BIEN) wbich we are hosting here in 'The history and philosophy of CJJBn. 
London between September 8 and I O liam: Coofee break. 

We are deeply interested to leam about the policy of aGua- ii.30: Lionel Stoleru to address plenazy session followed by ques
ranteed Mi:nimum lncoine Programme wbich we understand was tions and discussion. (M Stolero Wa$ between 1988 a,nd 1991_ Se
presented to the Senate by Senator Eduardo Matarazzo Suplicy in cretacy of State to the French Prime Minister, M. Rocard, respou
April 1991 aiid approved by lhe Senate in December 1991 lt nible for the Economic Plan. He also served fonner French Gover
would be of great value to the BIEN Congress if'we could have a namen_ts). 
presentation whicb outlines and explains the details o(this impor-

123
0p. • m. Lunch. 

tanl policy · 
This is the fúth biennial Congress of BlE~ anel it will be at- 2pm; Plenary session with Hermione Parker on ''How much is 

tended by more than. 100 social Policy experts froiÍ:l ali ove'r Euro- enought? 'What is a full basic income?". Followed by questi.ons 
pe as well as from Canada, Argentina,. Japan and New Zeland. and discussioo. (Hemüone Paiker is the leading United K.ingdom 

Thank you very mucb for your help in this matter e:X.pert in the field of Citizen's Income. She edits ''Citizens's Io.co-
--me Bulletin" and is now Director of ''Family Budget Unit" on li

y ours sincerely.- Richard Clements, Director e Cooferen-- ving costs and living standa:rds)· ce Organiser. . ···-

B.LE.N lN LONDON .. 3pni: Tea break. 
330: Plenazy session with Christopher Monckton and Dr David 

Fiftb biennial Congress of the Ba5ic lhcome Europen Net- Pmdy (Christopher Monckton is a Trustee of Citiieils's Income 
worlc to be held at Goldsmiths Colleg~ London, between Septem- Trust and a director of a consultancy in public adminiSt.ratión. Be
ber 8 and 10, 1994. tween 19S2 and 1986 he worked in the 10 Dowing Streef:Policy 

Speakers and Participants include: M. Lionel Stoleru, Sir Unit under the then Prime Minister, Margaret Thatcher. Dr. David 
Samuel Brittan, Lord Meghnad Desai, Professor Brian Bmy, Pmdy is m the Department of Social Policy a1 the Universíty of 
Christopher Monckton, Ken Mayhew, Professor Robert Van Der Manchester). 
Veen, Jack Jones, Hermione Parker, Prolessor Philippe Van Parijs, 430pm: Start of BIEN General Assembly, lntroduced by the 
Guy Standing. Dr. David Pw:dy, Walter Van Trier? Alexandre De members of the executive of BIEN this session will examine tbe 
Roo, Professor Bill Jotdan, Gunnar Adler-Karlsson, Professor llo- worl< of BJEN since the last Congress m Paris in 1992. lt will seek 
na Ostner, Edwin Morley-Fletcher. WITH participating speakers ways to strenglben co-operation between national centres. It will 
from: the United States. Canada, Germany. the Netherlands, Ire- elect a new executive committee including a new editor for the 
land, ltaly, France, Sweden, Belgium. Denmarl<, Spain, Finland, ''BIEN Newsletter''. It will set the date and plaoe for lhe sixto 
Austria, Israel. BIEN Congress t<> be held in 1996. 

Programme: 630pm: Break followed at 7 pm bi special BlEN supper bosled 
Thursday September 8: by Citizens lhcome Trust followed by an infomia! gathering. 

12 NOON: arrival, registrntion etc followed by lunch. Satunlay September 10: 

230pm: Welcome to the Congress by Evelyn Mcllwen, chahper- 8ani:breakfast 
son of Citizen 's Income Trust and Richard C1ements, Director, ln- _ 9am:Plenary session to discuss study wotk of stndy groups 
troduction to the work of the Congress by the co-cbai:rpersons Guy 
Standing and Edwin Morley-Fletcher. IOam: Plen:ary session with Ken May!J.ew __ ~d Jack Jones. (Ken 

Ma.yhew is and adviser to Citizen's hicome Trost. He was ECoi:to-
330pm: Progiess reports on basic income/Citizen's Income from mie Director at the National Economic Development Offi.ce. Heis 
country representatives. - now Fellow i:õ. economics ã.t Pembroke College. Oxford.- Jack Jo-
430pm: Plenazy session: Sir &mmol Brittan and Lord Meghanad nes was general secretary of the Transport and Gen..a! Worl<er's 
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Union. He is now President of the TGWU Retired Members Asso- n.ais a elas vinculadas, para que seja, o referido demonstrativo,. en-
ciat.ion). __ _ viado também aos Excelentíssimos Senhores Presidentes das duas 
!Iam: Cooffee break Casas do Congresso Nacional. 

Respeitosamente, - Rubens Ricupero, Mllristro de Estado 
11.30am: Co-chltim>en of B!EN, Guy Standing and Edwin Mor- da Fazenda. 
ley -Fletcher som up on the Congress. ~ -~ 

12 NOON: Break for prepariDg departure, !2:45pm: Lunch. 
1.30pm. Depart. 

Goldsuriths College is sibla1ed al New Cross in Sooth East 
London, about 15 minntes by British Rail Netwcrl: SouthEast train 
from Cbaring Cross ar W ater1oo East and five minntes from Lon
don Bridge main line slalions. ACCOMMODATION is on cam
pus and ali mea1s are provided there as well There is a wide rãnge 
of meals including vegetarian _ 

Eurther Infor.mation.: contaçt Citiien?s Income Trust, St Phi
lips Buil<ling, Sheffield Street, London WC2A 2EX. PHONEo 071 
955 7453.FAX: 071955 7534. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Gostaria de infonnar Vossa Excelência que o Exmo. Senhor 

Senador Eduardo Suplicy recebeu um cOnVite-~ Um _iDStifulção 
britânica. The Citezens Income Sludy Centre, pln-a asiistir e dar 
uma palestra a uma conferência que a instituição esta mianlzando 
em Londres nos dias 8-10 de setembro. 

O govemo britânico fiCaria muito satisfeito ·se fosse possí
vel o Senador aceitar este convJt~ e participar da conferência. - -

Com a mais elevada consideração. PR Jenkins," Ministro-
Conselheiro. ~ 

PREsl-94/0288'7:1 

Brnsília(pF), 25 de agosto de 1994 

Senhor Ministro, 

Em cumpríiilento ão disposto no inciso n do art- 7° da Me
dida Provisória n• 566, de 29-7-94, e no art. 6• da Resolução n• 
2.082 do Conselho Monetário Nacional, de 30-(;-94, que estabele
ceram aS condições para emissão da nova moeda. a fórmula de 
apuração das einisSôes :realizadas e as bases para o acompanha
mento e controle monetário? encaminho a V. Ex11 o demonstrativo 
anexo das emissões do Real referente ao mês de julho de 1994, as 
raZões- delas detemtinantes e a posição das reservaS ÍD1emacionais • 
a elas vincula~ pata que sejam enviadas ao Exn{' Sr. Presideme 

. da República e aos Exm0 s Srs. Presidentes das duas Casas do Con-
gresso N3Cional. _ _ _ -

Respeitosamente:- Pedro Sampaio Malan, Presidente. ~-

ANBXO AO OFÍCIO PRESI- 9412887 .I 

Demonstrativo das EQJissões do ReaL julho de 
1994 

I- Introdução 
ll-A Base e a Emissão 

ill..:.. Os Meios de Pagamentos(M 1) e seus componentes 

IV- Os agregados monetãrios mais amplos 
~, V- Anexos. 

O SR. PRESIDENTE (ValmíxCampelo)- O requerimento 
lido sexá remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser apreciado ap6s a Ordem do Dia. noS tei:iilos 
do§ 3•do art. 40 do Regimento Intemo. · ~ 1-lntroduçãó 

O SR. PRESIDENTE (V almíx Campelo) - Sobre a mesa, ~ Este demonstrativo divide-se em tres partes. A primeil:a ex-
mensagem que será. lida pelo Sr. 1° Secretário~ plica o crescimento -da base monetária no primeiro mês de implan-

É lida a seguinte tação do real. indic:c!Ddo t.ambém as fontes de emissão monetária 
no perlodo. Na segunda parte, cuida~se de demonstrar a expansão 

MENSAGEM N" 239, DE 1994-CN dos meios de pagamentos em julho, revelando também o compor-
( D

0 70019~ na origem) - tamento de seus prlnclpaíS co"mponeíi.tes. A úl.t.itwi parte do de

Anao demonstrativo das emissões do Real, rela
tivo ao último mês de julho 

MP N" 566 DE 1994 
Reedição: MP n• 596 de 1994 

Senhores Membros do Senado Fedexal, 
Nos tennos do a.rt.. ?', inciso U da Medida Provis6i1a--D.o 

566, de 29 de julho de 1994, encaminho a Vossas Excelências o 
demonstrativo das emissões do Real; relativo ao último IJ::lês de jl
Iho, as razões delas detenninao.tes e a posição das resezvas intema
cionais a elas vinculadas, de confom:ridade com a inclusa Exposi
ção de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

monstratiVo- iliscUte as modifiCações ocorridas nos agregados mo
netárioS mãis àmplos, dedicando uma menção particular ao com
portamento das cademetas de poupança e dos fundos mútuos de 
inve"Stinlentos.. Anexos estatísticos e gráfico acOmpanham o de
monstrativo: -_ 

D-A Base e a Emissão 

A base monetária. ou sijá. a elnissão monetária realizada, 
~alcançou R$6,5 bilhões, pela méilia dos saldos diários, no rilês de 
julho, de acordo com o quadro "Demonstrativo de Emissões do 

--Real", em anexo, com um crescimento de 84% sobre idêntica posi
ção do mês anterior. Entre seus componentes, do lado dos usos da 
base. o papel-moeda emitido cresceu 63% entre jilnho e julho 

Bxasi1ia, 31 de agosto de 1994,- :&marF.-.ooo. ; (passando de R$2,5 bilhões para R$4,1 bilhões, respeetivamente) e 
-~ =-.as reseavas bancárias-atingil:am R$2,4 bilbõe~ com acréscimo de E.M. n•271/MF 

135% sobre o saldo médio de R$1 bilhão observado em junho. O 
BI3Sília, 29 de agosto de 1994 acréscimo absoluto de emissão nr> primeiro mês do programa de 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, estabilização foi, portanto, de R$3,3 bilhões, em relação ao saldo 
Tenho a homa de_encaminhar à consideiação de Vossa Ex- de 30 de jmho (R$3,2 bilhi5es), dos quais 54,1% devido ao cresci-

celência, de acordo com o que estabelece o inCiSo llôo art. ~da meDLo do papel-moeda em.1~ e os restantes 45.,9% em decorrên-
Medida Pmvis6ria n• 566, de 29 de julho de 1994, o anéxo de- • cía do inCremento nas reservas bancárias.~ ~ 
IllOilStr.itivo das emissões do Real relativo ao_ último rilês de julho, O crescímentó da base monetária em julho ocorreu_ princi-
as razões delas detenninantes e a pos_ição das r~erVai in.ternaC~O.. palmeri.te devido à p.ecessidade de satisfazer à maior d.emmda por 
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ativos monetários, em c:le.conência da queda drá.sticã da taxa de in
flação. Um dos efeitos mais collhecidos dos programas de estabili
zação bem sucedidos é o aumento na demanda por moeda maDJJal 
e por depósitos ã vista, em ra2io da virtual eliminação do imposto 
incidente sobre estes recursos. em períodos de inflação elevada. O 
crescimento da emissão de papel-moeda é, portanto, uma das for
mas de se atender à necessidade moeda manual da economia, em 
um ambiente de inflação baixa e em declínio. Neste sentido, esta 
emissão atende a um objetivo legitimo da sociedade, ao mudar a 
composição de seus ativos financeiros e monetários. adequando-a 
a um ambiente de estabilidade de preços. -

O crescimento das reservas bancárias em julbo teve duas 
origens: a primeila derivoo-se tainbém da -maior preferência por 
depósitos à vista, o que, por sua vez, acabou determinando um in
cremento nos recolhimentos de depósitos compulsórios no Banco 
CeDlral. Esta parcela de acréscimo de base decocreu, portalllo, dos 
mesmos fatores mencionados acima, ligados à monetarização da 
economia. O segundo motivo parn. o aumento das reservas deri
vou-se de uma decisão de politica monetálja dO &nco__Cenllal, 
qual seja. a imposição de um recolhimento ~Is6rio de 100% 
sobre o acréscimo de depósitos ã vista, a partir do início do pro-

xou apenas o JXOÇO de venda de divisas pelo Banco Ceutral em I 
real paxa 1 d6lar norte-americano, o Banco Central não fez inter
venções (compm ou venda de divisas) DO mercado de cmnbio na 
medida em que as taxas de compra e de venda se situaram abaixo 
do valor fixado, sendo o-Preço das divisas detenninadas pelo mer· 
cado. 

As Operações com o Sistema Fmancein:i acumnlaram im
pacto médio conlracionista de R$893 milhões, decorrenres, princi
palmenre, dos depósitos em espécie incidentes sobre as Cadernetas 

_de poupança. as quais vêm acolhendo grande volume de recursos 
que migr.uam, desde o final de junho, de ooll"as aplicações fman
ceiras. O impacto Inédio foi decoi1'ente do efeito líqUido dos se
guintes iteus (em R$ milhõeS): 

a) Itens expancionistas: 
-assistência ímanceira de liquidez: 
-depósitosdosFAF: 11 

b) Itens conlracionistas: 
- encaixe obrigatório do SBPE: '21 
-recolhimento especial sobre DER: 31 
- depósito dos FRF- curto prazo: 4/ 
- ounas contas: 

14 
49. 

646 
26 

253 
31 

gnu:na. Esta medida teve como_ objetivo cODter a expansão de cré- l/Fundos de Aplicação Fmanceir.a.; 2/Sist.em.a BiasileiiD de 
dito bancário que certamente ocorreria OOiii ó crescimento dos de- Poupança e Empréstimo; 
p6Sitos à vista. Uma expansão excessiva de crédito poderia sancio-
nar a ex.tra.oidinári.a elevação de preços realizada pelo setor priva- 3/Dep6sitos Especiais Remunerados; 4/Fundos de Renda 
do, nos dias que amecederam a implantação do progi>IDa, além de FJXa- Curto Prazo. 
também comprometer a meta monetária. Se comparado aos processos de remonetização dos Planos 

As cifras acima mostram que a emissão de bãse monetária, Cruzado e Collor, aqueles mais significativos observados no pas
oconida no primeiro mês _do Plano Real, ;lf.eudçu a uma necessida- sacio. o cresc4D.ento da base monetária em julho (84%) se situou 
de legítima da -sociedade no sentido de aumentar a quantidade reti· entre as expansões de 13% verificada no primeiro mês do Cruzado 
da de papel-moeda e de depósitos à vista, para 0 fmancimuento de e 163% do Plano Collar. Cabe lembiar que, em fevereiro de 1986, 
suas tramações nozmais com bens e serviços. A emissão assim mês que antecedeu o Cruzado. a base representava 0.,9% do PID, 
realizada não produziu nellhum efeito ilúlacionãrió, pi>is ela se ~ enquanto que, tanto ãs véspeias dos Planos Collar e Real, esse per
destinou apenas a acomodar 0 novo perftl de ativos monetários e centual era menos da metade daquele valor (0,4% do Pm). 
financeiros. em um ce.oário de estabilidade de preços. O recolhimento compulsório de 100% sobre os depósitos à 

vista aplicado a partir de julho fez com que as reservas bancárias 
A mesma conclusão pode ser extraída de~ das fontes representassem crescimento (135% no mês) superior àquele dos 

de emissão monetária no mês de julho: Tradicionahnenle, Obse!"- dois Planos. Esse OOillpO!lente da base 00 Crozadc (0,7% do PIB 
vou-se ao longo dos meses que antecederam o Plano Real uma em fevereiro de 1986) registfuu-crescimento de 16% e no Plano 
enonne emissão de base monetária, associada à compra de divisas Colloc (0,2% do PIB em maJ:ÇO de 1990), crescimento de 99%. As 
pelo Banco Ceutral, para a manuteução de uma taxa de câmbio es- allquotas de compulsórios vigenles à época er.un menores: no Cru-. 
tável em t.ennos reais. Isto constituiu-Se no princj.pal fator de ex- zado, as aliquotas variavam de 8 a 46% e. no Plano Collor, de 16 a 
pansão monetária-e de iuliiento da dívida mobiliária. intema nos 40%. 
meses mais recelltes. Em jullio. foi .tOÍD:iDla a pressão monetária 
devida ãs contas cambiais, pela simples ra2io de que o Banco A emissão de papel-moeda, por seu tumo, registrou cresci
CeDlral absteve-se de aclquirii" dólares no mercado cambial. No menlo (63% em julllo) supericr ao do Ctuzado (12%) mas muito 
mesmo sentido, não se obsetVou nellhuma expansão monetária li- inferiOI" ao de Plano Colloc (199%). O saldo do papel-moeda emi
gada ãs contas do Tesouro Nacional no mês de julho, indicando, tidc em jullho de 1994 representava 0,4% do PIB, meoo,. que o 
portanto, que houve supenívit fmanceiro na execução orçamentária peroentual em fevereiro de 1986 (0,9% do PIB) e próximO daquele 
naquele mês. Em sínrese, as fontes lradicionals de expansão mone- de IlllllÇO de 1990 (0,4% do PIB). 
!ária não tiveram nellhuma contribuição para a criação de moeda m -Os Meios de Pagamentos (MI) e seus componentes 
em julho (veJ: quadro I), o que constitui um resultado significativo 
do primeiro mês do real. Os meios de pagamentos, no conceito restrito de M1. com-. 

põem-se do papel-moeda em podei- do público e dos dej>6sitos à 
O Tesouro foi contracionista em tennos líquidos na média vista nos bancos comerciais. Este agregado moo.etário registlou ní

do mês, isto é, o total das arrecadações foi súpenO!" às despesas vel de R$ 10,1 bilhões em termos de média dos saldos diários em 
primárias, a.::umulando fluxo médio de R$1,1 bilhão. Exoeto na julbo (ve!' quadro 2), expansão de 69% em relação ao saldo médio 
!et'ceira semana, em que houve concentração nas despesas do Te- de junho (R$ 6 bilhões). Esse crescimel)to se verificou, prati<:a-
scm"O, ao longo do mês, os fluxos diárioS foram contiacionistas. m~ na primeira semana. quando já se atingia saldos em tomo 

As Operações do Setor &temo registraram expansão média -de R$ 10 bilhões. pennanecendo neSses níveis ao longo de todo o 
de apenas R$139 milhões, resultante de transações tealizadas pelo mês. 
Banco Central no ['mal de junho para o acerto de posições de câm- _ Os componentes do M1. no entanto. tiveram com.portamen-
bio dos bancos. Com a alteração nc regime cambial, em que se fi- tos distinlos. O papel-moeda em pode!: do público (PMPP) cresceu 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Quana~fe_ira 7 -5113 

fortemente na primeii'a-semana. do mês, indicando que esse perlo
do deva concentrar pagamentos de salários e benefícios previden~ 
ciárioS de valores mais baixos para indivíduos e famílias que não 
têm acesso às facilidades do sistema bancário e que, portanto~ são 
demandantes compulsórios do papel-moeda. Houve, também, 
maior demanda por papel-moeda por parte do público em geral em 
função da perspectiva de estabilidade dos preços_ De fato, o valor 
da cesta básica calculado pelo DIEESE recuou do nível de R$ 1fJT 
no começo do mês pam R$ 101,93 no fmal do mês, significando 
que a maDlltenção pelas famílias de seus saldos em papel moeda 
não apenas garautiu o poder de compr.o no periodo, como também 
maior flexibilidade na distri.OO.ição de seUs dispêndios ao longo do 
mês. Dessa fonna. a demanda por papel-moeda cresceu gradual
mente nas semanas subseqa.entes, na medida em que anmentava a 
confiança do público na nova moeda. ao coo.statar que a sua reten~ 
ção por periodos mais prolongados não mais significava perda de 
poder aquisitivo. O PMPP ~ceu 64% em julho, em_ termos de 
mêdia dos saldos diários, passando de R$2,1 bilhões (mêdia de jl
nbo) paia R$3,5 bilhões em julho (mêdia do mês). 

Os depósitos à vista, por seu tumo, após forte crescimento 
na primeiia semana, passaxam a apresentar tendência de queda nas 
semanas seguintes, :reaJ.petando~se no fm.al do mês. O aumento 
dos dep6sitos se deve ao fato de que houve queda abmpta nos ju~ 
ros nominais, passando de 52% ao mês no fmal de jtmb.o para 
8,3% ao mês no início de julho, o que significava menor perda fi~ 
nanceira na manutenção de ativos em aplicações não-remuneradas. 
Para as pequenas transações, os custos sobre as aplicações fman
ceiras, entre eles os encargos fiscais, deixaram de compensar as 
transferências de recursos para ativos remunerados de curto prazo. 
Assim, a queda nas taxas nominais de juros, bem como ex~tati
vas de inflação menores implícitas nessas taxasy permitiam manu
tenção de maiores- saldos em depósitos à vista.. P~ ~tro ~_ado, a 
politica de depósitos compuls6rios. pr.oticada pelo Banco Céntral a 
partir de julho, restringiu o Crescimento ainda maior dos depósitos 
à vista. A exigência de se recolher 100% dos depósitos adi~onais 
ao Banco Central inibiu o processo de multiplicação dos depósitos 
através do sistema bancárioy permitin4o controle sobre o cresci
mento desse agregado. Os depósitos à vista, portanto, cresceram 
72% em termos de mêdia dos saldos diários, passando de R$ 3,8 
bilhões (mêdia de junbq) para R$ 6,6 bilhões (mêdia de julho). 

O processo de remonetização observado em jJ.Iho é compa
rável àquele que se verificou rio primeiro mês do Plano Ctuzado. 
A expansão de 69% do MI, em termos de mêdia dgs saldos cfiá.. 
rios~ foi palco superior à verificada no Cruzado (64%) e muito in
ferior à do Plano Collor (179%). O crescimento do PMf'P (64%) 
foi superior ao do Cruzado (22%). mas pode ser justifiC.:Clo pelo 
fato de que, em junho de 1994, mês anterior à imrodução do real 
esse agregado representava 0.4% do PIB. enquanto que, em feve
reiro de 1986, antes do Cruzado, era, relativamente, maior (0,7% 
do PIB). Já os dep5sitos à visia, apesar de representarem apenas 
0,7% do PIB, em 1994, contra 2,9%, em 1986, apresentaram cres
cimento ligei:rnmente inferior elnjtilho em relação ao primeiro mês 
do Cruzado, 72% eootra 75%. É de se destacar que,~além da dife
rença da regra do compulSório nessas duas opórú!níâades, bá uma 
tendência de se ma.nter menos depósitos ·mo-remunerados por par
te das famílias e empresas em relação ao passado em função dos 
novos instrumentos fmãnceiros oferec1doS pelos bancos, os· quais 
proporcionam maior flexibilidade na gerência dos fluxos de caixa. 
Em relação aó Plano Collor. o processo de expansão, tanto em 
P:MPP como em depósitos à vista, verificado em julho, foi muito 
inferior, pois, no primeiro mês daquele Plano, esses componentes 
do MI cres_cenun 207% e 160%, respectivame~te, apesar de os 

saldos em termos do PIB registrarem, na ocasião, valores ptóxi
mos aos observados em julho de_l994. _ 

IV -Os agi-egados monetários mais amplos 

Entende-se por M4 a soma de MI mais títulos (federais, es
tac.hta.is e municipais) em poder do público. m.31S os íuD.dos de cur
to-prazo (FAF, FRF). mais o• depúsitos de poupança e tillllos pri
vadoS- Este saldo no fmal de julho cresceu 12,5% em termos ne>
minais, em relação ao saldo de fmal de junho. passando de R$ 
134,9 bilhões pam R$ 151,7 bilhões (ver quadro 3). Esse cresci
mento se deve, basicamente. ao aumento nos meios de pagamento 

~ (MI) e nas cademeW; de poupança. O crescimemo do MI decorre 
do processo de remonetização explicado acima, que teve como 
contrapartida redução nos saldos dos ativos em agregados mais 
amplos, principalmente nos t{tulos privados, os quais,. por sua vez. 
financiavam títulos fedetais em poder do sistema fmanceiro. O 
crescimento nos depósitos ein Cãdemetas de poupança refletiu a • 
preferência dos investidores por esta modalidade de aplicação pela 
maior rentabilidade oferecida no periodo em detrimento de aplica
ções mais líquidas. Não houve, praticamente, aumento nas aplica
ções direcionados para os demais ativos remunerados e, em alguns 
itens, verificou-se transferência de reclll'SOS dessas aplicações para 
as cadernetas de poupança. 

Entre os componentes do M4, portanto. o MI aumentou a 
sua participação ne..e agregado de 5,7% em junho pam 7,4% em 

. julho e os depúsitos em poupança aumentaram de 22% pam 
26"7%. enquanto os demais itens ou se mantiveram constantes ou 
reduziram a participação, notadam.ente os títulos privados que pas
saram de 30,1% pam 28%. O M2, exclu!do o MI, registrou au
mento de 1,3%, passando de R$ 56,8 bilhões pam R$ 57,6 bilhões, 
decorrente do aumento nos depósitos especiais remunerados. mas 
distotcido pela regra de contabilização do mesmo conforme expli-
-cado abaixo. -- -

O crescimento nominal do M4 foi resultante, basicamente, 
do.s juros nominais inciden,tes sobre os seus componentes rellBlJle
Iados. O aumento de Ml correspondeu, em grande parte, a uma re
dução nos agregados mais amplos, na medida em que as principais 
fontes de emissão-do M4 estiveram sob controle. O COJDPY.Js6rio 
-de 100% sobre os depósitos à vista restringiu o·-efeito multíplica
dor dos mesmos junto ao sistema. bancário,limitando o crescimen
to do crédito. Com a mudança da política cambial, o Banco Cen
tral deixou de adquirir divisas eliminando o impacto monetário de
conente do ingresso de recarsos externos. O superávit primário re
gistrado pelo Tesouro Naciooal ao longo do mês de julho, tam
Q.ém. contribuiu no sentido de evitar colocação adicionãl de títulos~ 
permitindo inclusive a traDSf<XÍnação dê parte dos títulos federais 
fora do Banco Central em base monetária, confoane comentado 
acima. ou seja, em passivo não-remunerado da autoridade monetá
ria, o que reduziu as despesas de juros do Governo Federal E fi
nalmente, as operações do Banco Ce,ntxal com o sistema fmancei
ro, em que se incluem os empxéstimos de liquidez e os compulsó
rios sobre os depósitos remufterados, forun limitadas, sendo liqui
da,men~ CODt.racionistas no período, o que implica menos crédito 
no sistema como um todo. 

Entre os agregÍidos iDa;. amplos, cabe destacar o comporta
mento das cadernetas de poupança. que continuam a ser o instru
mento mais procurado tanto pelos poupadores típicos quanto por 
investidores cujo perfil condiz mais COJ:!l. ootra classe de ativos. A 
captação acumulada até o dis 28 de junho eia de R$700 milhões, 
tendo quase que dobtado nos dias restantes por influência da pers
pectiva da Taxa Referencial (IR), fndice básico de remuneração 
da poupança. superar emjulho a valorização das quOtas- da maioria 
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dos outros fundos. Em julho, a captação líquida atingiu R$2,2 
bilhões. -

f1a:ção comumente divulgados. Com o lançamento dos fundos de 
renda fJXa- curto prazo (FRF-CP), acelerou-se a queda patrimo
nial dos F AF- Em jullho, um total de R$1,2 bilhões foram contabi
lizados como resgates líquidos nesses fundos. Algumas instituiçõ
es que administram carteiras de F AF previr.lm sua extinção após o 
lançalnento da nova moeda, uma vez que a soma de inflação baixa 
com rostos opericiOll.itis elevados tendia a se refletir em rendimen
tos nominais negativos para os apliCadores. Com isso, aliuns F AF. 
passaram a não aceitar novos depósitoS~ No cooltço de jUlho, a 
perda de recursos continuou, mas os agentes pen;eberam que, com 
a UFIR flxa até o dia 22, o rendimento líquidQ dos FAF voltou a 
ser competitivo e, a pimir do dia 12, as nOvãs aplicações passaram 
a superar os saques. Em julho, R$444 milhões foram retirados 
dosFAF. 

Dessa fOIID.a, a política monetária teve? também, Por objeti
vo controlar a expansão nomiital do M4, o indicador mais amplo 
de liquidez da economia.. medi.am.e restrição no crescim:Cnto dos 
passivos monetário e não-monetário dÕ Ba:Dco ee:D.traf. Cabe des
tacar que o crescimento nomíoat do M4 de !2,5% está superesti
mado na medida em que os saldos de alguns itens do agregado fo
ram computados: no final de junho em valores nominais referentes 
à data - os saldos do M4 em cruzeiros reais foram transformados 
em reais pela taxa de cooversão de 3_0 dejwiho -. não incluindo 
possíveis renmner.ações a que esses ativos teriam direito ao longo 
do mês de jwlho, notadamente, parn aqueles que creditam juros 
somente na data de vencimento das aplicações. 

Sob esse ciitério, o saldo das cadernetas de poopança, por 
exemplo, seria o disponível ao aplicador caso tivesse que efetuar o 
resgate no dia 30 de juuho. Cabe lembrar que, com exceção daque
las contas que receberam remuneração nessa data (''aniversátio" da 
conta de poupança). os saldos dos demais aplicadores continuaram 
com os mesmos valores nominais da data de depósito ou de crédi
to da remnneração naquele mês. Assim. um depósito de 
CR$275.000 efetuado no dia !O de jullho, convertido-para reais no 
dia 30 do jwlho, leria saldo de R$100, ou seja; permaneceria com 
o mesmo saldo nominal. apenas convertído parn a nova moeda; a 
renmneração desi;e depósito, aproximadamente 35%, seria credita
do apenas no dia 10 de julho. Essa distorção foi miliarentuaâa na 
passagem de jullho para julho, quando as aplicações ainda eram 
remuneradas a juros nominais nos níveis elevados do cruzeiro real, 
considerado, ainda, que os depósitos estavãm concentrados no iní
cio do mês, ou seja; que nos primeiros dias de julho, haveria incre
mento nomíoat muito grande no saldo global das poupanças. 

O saldo, portanto, dos depósitos em poupança do fmal de 
jullho (R$ 29,7 bilhões) registra apenas os valares norillnais de 
resgate que o aplicador teria direito nessa data. O valor do fmal de 
julho (R$ 40,4 bilhões), também, apresenta a mesma distorção, po
rém menos pronunciada,. na medida em que--as aplicações deposi
tadas ou renovadas em julho recebem juros n~ muito meno
res, COD.Sistentes com o novo reglme. Caso se efetue um ajusta
mento nos saldos, ponder.mdo-se a remuneração ao longo do mês 
de jullio das aplicações que fõram depositadas on renovadas em 
cada dia desse mês, ou seja? que os mesmos tenham contabi.Iização 
diária proJ)orcional da remuneração. a estil:riativa do saldo "ajusta
do" para o dia 30 de junho das cadCmitas de poupança seria de 
R$36,3 bilhões, confonne mostrado no qnadro 4. Da mesma for
ma, o saldo "ajustado" para o fmal de jllb.o seria de R$40,6 bilhõ
es, implicando crescimento de 11,8% para os saldos ajustados, 
contra 36.2% da variação nominaL 

Ao se efetuarem idênticos ajustamentos para outros itens 
que apresentam as mesmas distorções (os dep6si[OS especiaiS--re
Imme:mdos e os tímlos privados), contabilizando, proporcional
mente, a remuneração incidente no periodo decorrido de cada apli
cação, chega-se a variaçãO próxima de zero para o M4_ no mês de 
julho. Esse percentual redtlzido Se verifica-Pelo fato de o cresci
mento em alguns componentes do agregado (MI e depósitos de 
poupança, principalmente) ser compensado pela redoção de 16% 
nos saldos ajustados de títulos privados. originalmente com cresci
meolo nominal de 4,5%. 

Fundos de Investimento 

Os fundos de aplicação- fmanceiia (F AF). muito antes de ju
nho, começaram a perder rectliWS de forma sistemática, pois sua 
rentabilidade sequer alcançava o menor dos diversos índices de in-

Os FRF-CP eram em junho a melhor alternativa para os 
agentes que não podiam abrir mão da liquidez imediata e captaram 
liquidamente R$2,6 bilhões. Emjullio, a captação líquida começou 

-negatiVa, dado que a rentabilidade projetada inicialmente não 
compensaria os encargos tributários ~ além disso, a perda de po
der aquisitivo no pxazo exíguo em que os recursos pennaneceriam 
aplicados seria pequena. A partir de meados do mês, os mesmos 
niotivos da ressmreição dos FAF passaram a valer para a recupern
ção dos FRF-CP. A perda liquida, que havia chegado a R$1 bilhão 
no dia 12, recuoo pçara cerca de R$628 milhões no fmal do mês. 

Nos meses qu~_antecederam o real, a principal aplicação no 
segmento de ftmdos de investimentos, os fundos de- coo:lmodities, 
ampliava a sua particiPação a cada mês por aliarem uma boa renta
bilidade com a liquidez diária após o pi3w de ciirência de 30 dias
Até a metade de junho. esses fundos haviam recebido R$550 mi
lhões em novos recursos. Nos últimos dias daquele mês, no entan
to, registrou-se uma reversão da tendência. Alguns investidores 
niigruampara as cadernetas de poopança, procurando tirar partido 
dã forma de cálculo da remuneração da poupança. que então se
g1lili a trajetória das taxas de juros praticada nas opernções inter
bancárias. projetando um reridimento superior ao dos fundos de 
coinmodities e, além disso, isento do imposto de renda. Com a in
trodução do real e a retirada da _autoridade; monetária do m~ 

- de clriibio, alguns fundos tiveram as suas rentabilidad_es reduzidas 
por deterem posições compradas de dólar no mercado futuro, de 
modo que suas qnctas se valorizaram muito aquém do esperado 

--pelos investidores. Encetou-se, então. uni movimento de saída de 
recursos desses fuD:do~, -que acumnlou R$1 bilhão em julho. 

Os OUtros fundos não apresentaram mudanças significativas 
nos últimos dois meses. Os fundos de renda fixa. por exemplo~ 
captaram apenas R$28 milhões emjullho e R$156 milhões em ju
lho. valores muito baixos se comparados ao patrimônio líquido de 
R$7 ,8 bilhões- Os fundos de ações do tipo carteira livre que se ca
racterizam por umã composição de ati vos ta_mbém oferecendo ren
dimentos pré-íJX3d.os funcionam. por ter liquidez diária, como 
bons substitutos dos FAFe FRF-CP. Portanto, seu comportamento 
repete em menor escala o desses outros fund~ de curto prazo. Os 
fundos de carteira livre captaram R$196 milhões em junho, regis
traram perdas de R$100 milhões no começo de julho e uma recu
peração tíinida nos últimos dias. Já os fundos de ações -iradicionais 
tendem a acompàDbar o dese~~~ -~ bolsas d~ valores com 
Um pequeno atraso: recursõs D.ovos tendem a fluir para esses fim
dos após uma alta generalizada das cotações, enquanto uma queda 
costuma ser sucedida por resgates líquidos. Em julho, os fundos de 
.1çôes s,e benefiç-iarim:t com o fato de os: reiidimentos dos demais 
fu_ndgs ter se reduzido. ao passo que o mercado de ações costuma 
proporcionar grandes valorizações nos periodos seguintes aos pla
nos de estabilização. 
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V -Anexos Medida Provisória n• 566, o Voto CMN n• 84/94, que deo origem 
à Resolução n• 2.082, de 30-6-94, dispôs sobre os limites de emis

a) Demonstrativo de Emissões do Real {corg,_notas explica- são e a fOIIIta de last.reamento da nova unidade do Sistema Mone-
tivas) -- - -tário Brasileiro. determinando que para efeito do cumprimento dos 

b) Quadro I -:Fatores Condicionantes da Base Monetária limites de emissões autorizadas o volume de emissões realizadas 
c) Quadro 2- Base Monetária e Meio;-de Pagamento (MI) será apurado pela média dos saldos diários da Base Monetária. 
d) Quadro 3- Haveres Financeiros 4- O Papel-Moeda Emitido é a unidade do Sistema Mone-
e) Quadro 4- Haveres FJ..D2llcei:ros _ Séri~ Ajustada tário Nacional em circulação. isto é, Os Reais que e-stãõ fora do 

Banco Cenlral do BrasiL 
f) Gtáfico- Base Monetária 
g) Gtáfico - Meios de Pagamento. 

DEMONSTRATIVO DE EMISSÕES DO REÁL 
Em R$ bilhões 

5 .... As Reservas BancáriaS expresSam os depósitos compul
sórios em espécie sobre depósitos à vista.. mantidos pelo sistema 
bancário no Banco Cenlral. 

6-- A Troca do Meio Circulante refere-se à substituição dos 
Cruzeiros Reais que, a partir de 1• de julho de 1994, deix:u:am de 
integrar o Sistema Monetário Nacional. pe:onanecendo em circula
ção como meios de pagameD1o as cédulas e moedas deles repre-. 

Banco Central do Bo:-asil 

A- Lastro Monetário 

Julho/94 sentativos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme o contido no 

7 ,:;o caput do art. 2• da Medida Provisória n• 566, de 29-7-94. De acor· 
dõ com o autmizado no§ 2° do mesmo artigo. o Banco Central do 

7,50 Brasil ampliou, através da Circular n° 2.453, de 27-7-94, o prazo 
6,50 __ para a troca dos Cruzeiros Reais na :rede bancária~ para até O dia 
6,50 - 30-8-94 e até 15-9-94 nas delegacias do Banco Central ou nas 

b -Emissão Monetária Autorizada 

c-Entissão Média Realizada 
c.l-USOS-
c.1.1 Papel-Moeda Entitido 
c.1.2 Reservas Bancárias 
c.2FONIES 

4.09 agênclas dO Banco do Brasil onde o Banco Cenmü não possua 
2,41 representação. - - - -

c.2.1 Troca do Meio Ciiculante 
c.22 Conversão -das Rçservas Bancárias 
c.2.3 Operações com Títulos Federais 
c.2.4 Operações do Setpr Extemo 

_ 6,50 _ _ __ 7 - A Conversão das Reservas Bancárias, detemlinada pelo 
-2,28 Inciso ID do art. JS• da Medida Provisória D."566, de 29-7.-')4, re-
0,89 su1tou da aplicação do fator de conversão (1 URV- CR$2.750,00) 
5,19 definido pelo Banco Ceniial do Brasil, oonfonne previsto no § 3° 
0,14 do art. I • daquela Medida Provisória, no saldo oontábil dos depôsi-

c.25 Operações com Instituições Fmanceiras 
c.2.6 Operações do T.Souro Nacional 

--0.89 tos compulsórios sobre depósitos à vista, mantidos pelo sistema 
-1,11 bancário no Banco Cenlral do Brasil em 30-6-94. 

d -Saldo de Emissão Autorizada (B - C) 1,00 8 -As Operações com T'_rtulos Federais_refetem-se ao re-

Notas Explicativas Referentes ao Demonstrativo de 
Emissões do Real 

I - O Lastro Monetário é representadO por parcela das re· 
servas intemaciODaisy viiiculidas em conta especial do Banco Cen
tral, obedecendo a paridade cambial de US$1,00- R$ 1.00. con· 
forme estipula o § 2° do art. 3° da Medida Provis6ria ii(f" 56õ, de 
29-7-94. 

2 - A Emissão Monetária Autorizada está estabelecida no 
art. 4°da MedidaProvis6ria-n° 566,de29-7-94, que diz: 

"Observado o disposto nos: arts. anleri_oresy o Ban-_ 
co Central do Brasil fica autorizado a emitir _entt:_e 1 o de 
julho de 1994 e 31 de março de 1995, inclusive, até 
R$9500.000.000,00 (nove bilhões e quinhentos milhões 
de reais), não podendo ultrapassar: 

I - R$7 500.000.000,00 (sete bilhões e quinhen
tos milhões de reais) até 30 de seteniliro de !994, inclu
sive;.-" -

No mesmo art. 4°, em seu § 1°, foi explicitado que o Conse
lho Monetário Nacional, para atender a situações ext:raordiná:rias. 
poderá alterar os limites de emissão do real em até 20% (Vinte por 
cento). A Exposição de Motivos n° 206, de 30-6-94, aprovada pelo 
Exm0 Sr. Presidente da República fiiou os critérios a serem adota
dos pelo Conselho Monetário Nacional na regulamentação dos 
eventuais ajustes nos limites de emissão necessários a atender cir
cunstâncias excepcionais. .:::- -

3 - Ein confotmidade com o expresso no § 4° do art. 4° da 

sultado líquido das compras e vendas de títulos públicos federais, 
bem como aos financiamentos tomados e doados pelo Banco Cen-
lral com !astro em titulos de emissão do próprio Banco Ceniial do 
Brasil e do Tesruro Nacional. O conjunto dess_as: operações yisa o 
controle da liquidez, a administração das taxas de juros no curto 
prazo e ainda a rolagem da dívida pública federal. 

9- -Na aperações do_S~tor Extemo _referem:-se. principal
mente, às Compras e vendas de moeda estnmgeÍia pelo BanCo 
Cenlral do Brasil, as quais resultam dos movimentos d<l exporta
ção, importação, pagamentos e recebimentos de seiViços, e das en
tradas e saidas de recursos de origem fmanceira. istO é,. dos investi
mentos de estr.m.geiros nos mercados flii3IIÇe]J:o ç de capitais, bem 
como dos rendimentos obtidos nessas aplicações. 

-!0--Asbperações coin Instituições Fmanceiras englobam 
todas ás _movimentações de reservas mooet.árias entre o Banco 
Central e o sistema fmanceiro, decorrentes do cumprimento de 
normas regula.t6rias estabelecidas pelo COnselho Monetário Nacio
nal, tais como: 

- -·- encaixes em espécie sobre depósitos de poupança; 

-encaixes em espécie sobre fundos de investimento; 

- !ecolb.imentos compulsórios sobre defl.ciências em aplica-
ções de crédito rural; e, 

-assistência ímanceira de liquidez. 
11 - As Operações do TesOu-rO Nacional ,.netem os paga-

- mentes: e recebimentos de recursos primários do-Tesouro, Dão in
cluindo. por conseguiD1e. as operações com títulos de emissão do 
TesOiÍr<i Par dispositivo da Constituição - art. n• 164, § 3°- esses 
recursos devem estar dep::>sitados no Banco Centrnl do Brasil. 
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~I Quadro 1 -.o 

11 Falor .. Condlclonantea da Baae Monetirla 
Média doalluxoa acumulado• no mia (Diaa útela) 
Em R$ mllh6ea1/ 

Banco Central d.o Brasil 

-
::: Tesouro Operações Operaçõea Operações Var.médla Base Monetirla (Média dias úteis) 
o Perfodo Nacional C!Titulos do Setor como da 
"' Públlcoa Externo Sistema Ban PME Reservas TOTAL "' " ~ Federais Financeiro Monatirla Bandrlas 
...! 
< z 1993 Jan 42 -913 594 -119 -396 2.755 1.629 4.384 o 
u Fev 940 -486 308 -93 669 2.725 1.313 4.038 
< Mar 176 268 536 -364 616 2.542 1.307 3.849 z 

Abr 153 81 158 294 686 2.633 1.138 3.n1 o 
Vl Mal -473 -291 1.207 210 653 2.441 1.212 3.652 Vl 
Ul Jun 306 -93 678 -64 827 2.575 1.145 3.720 
" () Jul 851 -858 951 165 1.111 2.484 1.227 3.710 z 

Ago 733 -725 679 60 747 2.411 1.107 3.618 o 
u Sei 356 1.010 122 -615 873 2.382 1.064 3.446 o 
Q Out 719 -862 1.208 29 1.094 2.404 1.063 3.467 
o No v 478 -1.020 1.456 -38 878 2.470 1.025 3.496 c;: Dez 497 281 1.684 -333 2.129 3.457 1.237 ' 4.694 ·< 
iS. 

1994 Jan 637 -2.245 1.812 99 203 2.758 1.071 3.829 
Fev 379 ·-912 1.616 -72 1.011 2.726 1.038 3.764 
Mar -366 -402 1.497 ·39 690 2.476 915 3.391 
Abr -275 -609 1.727 204 647 2.458 865 3.323 

ii 
Mal -1.273 24 1.957 18 728 2.406 959 3.368 
Jun -1.330 519 1.612 108 909 2.509 1.029 3.538 
Jul -1.109 5.185 139 -893 3.322 4.083 2.413 8.496 

~ 

~I o 
1/ Valorea anterior .. a Jul/94 convertido• pala URV elo dia. 

"' 
lfi 
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Banco Central do Brasil 

Papel Moeda 

Quadro 2 

Base Monatarla e Meloa da Pagamento (M1) 
Componentee 

Reaervaa Baae Papel Moeda em 

R$ milhões 1/ 

-
Deposltoa ~ 111 

Emitido Bandrlaa Monet6rla Poder do Público Vllta 

Perlodo 
MMlladoa MM!Iadoa M6dladoa 
Saldoa Saldoa Seldoa 
Dl6rloa 2/ Dl6rloa 2/ Dl6rloa 2/ 

1 2 (3)=(1)+(2) 

1994 Jan 2.758 1.071 
Fav 2.726 1.038 
Mar 2.476 915 
Abr 2.458 865 
Mal 2.406 959 
Jun 2.509 1.029 
Jul 4.083 2.413 

1/· Valorea anteriores a Jul/94 convertldoa pela URV do dia. 
2/· Refere-se a mM!Ia doa dias útela. 

3.829 
3.764 
3.391 
3.323 
3.366 
3.638 
6.496 

M6dladoa M6dlados M6dladoa 
Saldo a Saldos Saldos 
Dl6rloa 2/ Dl6rloa 2/ Dl6rloe 2/ 

4 5 (6)=(4)+(6) 

2.345 3.830 6.175 
2.318 4.010 6.328 
2.126 3.574 6.699 
2.068 3.n2 5.840 
2.021 3.572 6.693 
2.149 3.833 5.982 
3.515 6.695 10.110 
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QuiKfro 3 

Haverea Fln.anoelroa 

Banco Contrai do BrMII 
• Rfllllhóoa 1/ 

Fln~ I'AI'e DépóaHoa TII.Fed. Tlt.Eai,JIIun. llepóaltoa Tlluloa 
do 111 FRP.Curto Eapaalala amPodwelo emPodwelo 112 de 113 Pllwacloa 114 
Periodo Pruo Remunaracloa Pllblloo Pllblloo Poupança 

2/ 6/ 3/ 3/ 6/ 4/ 6/ 

1993-llar 8.202 10.177 &.807 20.483 8.11111 52.1141 20.524 73.184 35.527 108.781 
Jun 11.119 8.1133 3.877 20.737 10.484 48.858 21.1115 71.574 37.118 108.683 
Set• 6.667 7.8111 3.427 22.862 11.271 51.134 22.009 73.233 38.0111 112.248 
Dez• 7.110 7.812 3.084 24.338 14.7&1 57.108 26.930 83.036 41.322 124.357 

1984.Jan• 8.066 7.483 2.8211 28.234 14.552 IID.284 27.352 87.838 42.553 130.1811 
Fev* 8.704 7.7115 2.1124 30.025 14.748 52.188 28.013 80.211 41.354 131.555 
llar' 6.766 7.5115 2.780 28.344 15.0211 57.4115 27.230 114.715 42.127 128.1142 
A !>r' 8.018 7.452 2.708 28.788 18.004 110.11110 27.488 88.447 42.282 130.7311 
llal' 11.220 7.07& 2.885 211.112 1Ut3 111.588 28.435 00.001 44.171 134.172 
Jun• 7.881 7.1134 2.&75 32.488 13.833 114.&22 211.1188 84.2111 40.1143 134.882 
Jul• 11.19$ 8.026 3.521 31.870 13.778 88.788 4D.448 108.234 42.4114 151.&118 

-
• - DIKioa Provlaórtoa. 
1/· Valorea convertleloa pela URV dall~ de parioelo. 
2/· Eaolul depóalloa a vl118. 
3/- Eaolullltuloa part-• à oertalra c1aa lnalllulg6M 1'1,..,...,,-, doa FAF a doa FRI' Curto Pruo. 
4/· lnolul Depóalloa a Pruo, Lalraa de CAmbio • Lalraa Hlpoldlflla, axoalo aquelea aon poder doe PAF • doe 

FRF Curto Pruo. 
5/· Oa valo,_ .. rolarem- aaldoa nomlnala no úlllrno dia útil elo m6a, oonaldenndo-que- aplla.g6M 

aio confglclaa apanaa uma vez por mia na data de an!Varairto (dep6aHo/NnOVIIgio). Oa dep6alloa eapaatala 
ramunandoa do atuaUzacloa no 1° dia útil elo mia, enquanto oa tltuloa pilvedoa • oa depóaHoa de poupança 
ao longo do mia, com 11randa ooncentraçio no dto 1•, no ooao da poupanc;a. 
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Banco Conlrol do Brooll OU.dro4 

Havern Financeiros - Sltrle Noi11UII. 
R$ Mllhó01 1/ 

Final FAf.e DopéloKoo Tli.Fid.om nt.Eoi/Mun. DopéloHoo TliUIOi VutiÇiO 
de 111 FRF.CIIIto EopecloiO Podor do em Podor do 112 de 113 Prlvodoo 4/ 114 (%) 
Perlodo Prozo 2/ 

1994-Jun• 7.681 7.934 
Jul* 11.195 8.026 

Remullll'. Público 3/ Público 4/ Pouponço 

2.575 
3.621 

32.498 
31.970 

13.833 
13.n& 

64.522 
58.786 

29.696 
4D.448 

Haveres Flnance.Jru- S~de A)U:Itadl (Poup1nç1, DER • Tftuloa Prlvad08 Uquldo). 

94.218 
109.234 

40.643 
42.464 

134.862 
l51.698 12,48 

R$ Mihôoo 1/ 

"FfnBT FAF. • bopélofioo Tlí.Fid.om Tft.Eol/llun. bijíOoftoo lltUIOi VoíiiiÇiõ 
de 1.11 FRF.CIIIto Eopeclolo Podor cl~ em Poclor do 1.12 do 113 Privo doi 4/ lol4 (%) 
Periodo Prozo 2f Remunw. Público 3/ P4bllco 4/ Poupanço -
1994-Jun* 

Jul• 

· a rov 

7.681 
11.195 

7:934 
8.G26 

3.594 
3.844 

32.498 
31.D70 

1/. Vak>rea anter~re1 a Jul/94 convartldoa pela URV da 30.06.94. 
2/· Exclui dopósHos • viela. 

13.833 
1a.n8 

65.641 
86.811 

36.309 
40.800 

101.650 
109.410 

3/· Exc~ul tfluloa pen.enoentea àa cartelnus dae lnstilu'vôe& Flnancalrat, doa FAF • do. FAF..CUrto Prazo. 
4/-lnclul Dap6sllos a Prazo, Letraa da Câmbio eleinu11 Hlpoteo6rlaa, exceto aqualnem poder doa FAFe doa FAF-Curto Prazo. 

48.145 
40.463 

149.005 
149.873 .0,08 



g 
"' .g 
e 

.<: 
E 
ll 
u 

V> 

-
·& 
u 
~ 
..J 
<: z o 
Ci 
<: 
z 
o 
V> 
V> 
uJ 
ct: 
<.:> 
z o 
(.) 

o 
Cl 
o 
.<2 
·.: 
i5 

t--

e 
~ 
~ 
;:: 

"' ~ o 
12, 

"' 

(/) 
Q) 

•O 
.s::: 
·-E 
(/} 
a: 

BASE MONETÁRIA 
Média acumulada no mês de julho de 1994 

Banco Central do Brasil 
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5122. . O uartaM feira 7 - D!ÁRIO DO CONG.RESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1994 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O expediente 
lido vai à publicaçã-o.---

0 SR. PRESIDENTE (V almir C3mpelo) - O Senhor Pre
sidente da República editou a Medida Provisória n• 598, de 31 de 
agosto de I 994, que dispõe sobre o valor do salário minimo, altera 
disposições das Leis n•s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, e dá oub:as providências. 

De acordo com as indicações das Licleranças, e nos termos 
do § 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída 
a Comissão MiSta fucumbida de emitir patecer--sobie a matéria: 

Titulares 

!.Gilberto Miranda 
2.Ronan Tito 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

LOnofre Quinan 
2.Ruy Bacelar 

PFL 
3.Carlos PatrocíniO 3.Dario Pereira 

PPR 
4Moisés Abriio 4Esperidião Amin 

PSDB 
5.Teotônio Vilela Filho 5.Dirceu Carneiro 

PSB 
6José.Paulo Biso! 6. 

PT 
7 .Eduardo Suplicy 7. 

Titulares 

LReiubo!d Stephanes 

2.Aiberto Goldmm 

3.Amaldo Faria de Sá 

4-Antônio Faleiros 

5.Salatiel Ouvalho 

6.Amaiuy Müller 

7 José Carlos Saboia 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

l.TouriDho Dantas 
PMDB 

22aire Rezende 
PPR 

3Jarvis Gaidzinslci 
PSDB 

4.Wilsoo Moreira 
PP 

5Jofran Frejat 
PDT 

6.Carlos Alberto Campista 
PSB 

7 .Sérgio Guerra 

De Acordo com a Resolução n° 1~ de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: · 

Dia 06/09/94- Designação da Comissão Mista; 

Dia 06/09/94- Instalação da Comissão Mista; 
A1é 06/09/94 -Prazo para recebimento de Emendas. Prazo 

para a Comissão mista emitir o -paiecer SObre a Admissibilidade; 
Até 15/09/94- Prazo fmal da Comissão Mista; 

Até 30/09i94- Prazo no Congresso Nacional.* 
O SR. PRESIDENTE (V almir Campefo)- O Senhor Pre

sidente da República Editou a Medida Provisória n° 599. de 1° de 
setembro de 1994, que dá nova Redação a dispositivos das Leis 
n"s 8.849, de 28 de Janeiro de 1994, e 8.541, de 23 de Dezembro 
de 1992. que alteram a legislação ~do imposto sobre a Renda e prcr 
ventos de qualquer natureza, e dá outras Providências. 

De acordo com as indicações das Lidçranças, e nos tennos 
dos§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1!89-=cN. fica assini cons
tituída a Comissão Mista Incumbida de ei:ilitir Parecer sobre a Ma
téria: 

Titulares 

l.Ronan Tito 
2.Gilberto Miranda 

3.Hugo Napoleão 

4.Esperidião Amim 

SJoséRicha 

6.Francisco Rollemberg 

7 .Anreo Mello 

Titu1ares 

!.Gilson Machado 

. 2.Luis Roberto Ponte 

3.Ftancisco Dõinelles 

4Marcos Formiga 

5.Lnis Carlos Hauly 

· 6.Femando Lopes 

7 Raroldo Lima 

SENADORES 

Suplentes 
!'MDB 

!.Gerson Camata 
2.0nofre Quinan 

PFL 
3JoãoRocha 

PPR . 
4Jarbas Passarinho 

PSDB 
5.Teotônio Vilela Filho 

PMN 
6. 

PRN 
. _ ~ 7 .Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

l.Eraldo Tinoco 
PMDB 

2José Belato 
.PPR 

3José Maria Eymael 
PSDB 

4J osé Aníbal 
PP 

S.Carlos Camurça 
PDT 

6.Élio Dalla· Vechia 
PCdoB 

7 .Aldo Rebelo 

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

Dia 06/09/94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 06/09/94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 07/09/94 -Prazo para recebimento de Emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o Parecer sobre a Admissibilidade; 
Até 16/09/94- Prazo fmal da Comissão Mista; ~ 
Até J•JJ0/94- Prazo no Congre5so NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A Presidência 

recebeu a Mensagem n' 293, de 1994 (n' 713/94, na origem), de 5 
do coo:entc. pela qual o Senhor Presidente da República solicita à 
rerratificação daResoluçãon•30, de 13 de abril de 1994. 

A matéria será despacheda à Comissão de Assuntos Eccnô. 
micos. __ 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo)- A Presidência 
recebeu, do Banco Ceulr.!l do Brasil, o Oficio n• 2.958194, de I' 
do corrente, encaminhando ao Se.oado Federal dados referentes às 
dívidas dos Govemos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, 
disponíveis no Departamento da Dívida Pública- DEDIP, tendo 
por base o mês de julho/94. 

O expediente será eDcaminbado à Comissão de Assuntos 
Econômicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A Presidência 
dispensa, na presente sessão, o perlodo destinado à Ordem do Dia, 

_ nos termos do art.l74, do Re_gimento Interno do Senado Fedezal. 
O SR. PRESIDENTE (V almir Campelo) - Vamos passar, 

agora, à apreciação do requerimento de autoria do Senador Eduar-
do Suplicy ,lido anteriomiente. -

Para emitir parecer, concedo a palavra ao nobre Senador 
Gilberto Miranda. 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL !Seç<io II) Quarta-feira 7 512J 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB -AMPara emi- Agravatam-se-llie as limitações da idade com a morte da 
tir parecer. Sem revisão do oradOr.)- -sr. Presidente, Srts e Srs. mulher, com quem constiruiu uma fam.Hia feliz. No recolhimento 
Senadores, como membro da Comissão de Relações Exteriores, o do lar, a saudade da -companheira fazia-o sentir a reaJ.idaae de sua 
meu voto é favorável no sentido de que o Senador Eduardo Supli- poesia: 'Triste é perder a alegria -da verdade". 
cy compareça, como convidado - e autorizado, m.clusive, pelo Nessa tristeza do isolamento, faleceu aos 86 anos de idade. 
PresideDle do Senado - ao CongresS of the Basic Income Euro- Pelos serviços que prestou à sociedade, no :Ministério Público e na 
pean Network, que será realizado na cidade de Londres. judicatura, e pelo bem que fez às Letras, sobretudo da Sabia, como 

Sr. Presidente, o meu parecer é favoráveL poeta, merece ser relembrado nesta Casa de representação popular. 

O SR. PRESIDEN1E (Va!mirCampelo)- O parecer favc>- Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o 
nível deixa de ser votado por falta. de quorum. Sr. Vabnir Campelo deixa a cadeira da presidência, f{lU 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidente, peço a pa- é ocupada pelo Sr. Gi/hert<> Miranda. 
lavza pela Oldem. 

O SR. PRESIDENTJ!! (Valmir Çanipelo)- Concedo a pa- Í>uranre o discUrso do Sr. Josaphat"Marinlw, o 
lavra. a V. Ex.. Sr. GUberto Miranda deixa a ·c:adeira da presidência, 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - RÓ. Pela ordem.. qiu: é oeupada pelo Sr. Ronaklo AragãD .. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, flZ um requerimento na o sR; PRESIDENTE (Ronaldo Aragão)- concedo a pa-
semana passada a respeito do Fundo Social de Emergência. Trata- lavra ao nobre Senador Gilberto :Miranda. --
se de infOIIDaÇâo acen:a da êesti.oação do mesmo e de quanto jã O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronuncia 
foi recolhido. Portanto, gostaria de saber de V. Ex• se esse requeri- 0 seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ 
mem.o já fOi lido. -:e Srs. S~4_qres,_ a politica de estabilização econômica_ que vem 

O SR. PRESIDEN1E (Va!mir Campelo)- Devo infOrmar· sendo empreendida pelo Governo, desde 1993, tem. implicações 
que, se encaminhado à Mesa, foi lido; posteriormente, poderemos muito maiS arilplas e profundas do que à primeira vista possa pare
informar a V. Ex• a tiamitaçãá do referido expediente. Porém. não cer a observador menos atento. A prOpósito, retórica- oficial tem 
foi lido na presente sessão, deve tê-lo sido no dia em que V. Ex• o dirigido a nOssa-atenção para o comportamento dos preços, ora dos 
encaminhou à Mesa. gêneros que compõem a cesta básica, ora dos aluguéis, das mensa-

0 SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço a V. Ex' pela lidades escolares ou dos amplos planos de saúde. 
informação. - ·-- o importahte, no entanto, é entendermos qtie o impacto de 

O SR. PRESIDEN1E (Va!mir Campelo)- Há Oia<lores umainiciativadaenvergaduradoatualPianoEconômicovaimui-
inscritos. to além da queda regísfreda pelos índices de preços, pela taxa de 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. juros ou pela cotação do dólar frente ao real. Afmal, ser.l defens{. 
O SR .. JOSAPHAT MARINHO (PFL- _BA.J'ronnncia 9 _ __ vel avaliar o _grau de sucesso dessa complexa iniciativa governa-

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e mental tão simPlesmente f~do os resultados convencionais, 
Szs. Senadores, assisti., no último dia 03. em Salvador, ao sepulta- pelos quais é medido o desempenho de uma economia nacional. 
mento de José Luiz de Carvallio Filho. Baiano da Capita~ diplo- Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadore•, hã questões muito re
mou-se bacharel em Ciências Jmídicas e Sociais. Ingressando no levantes que escapam a esse diagnóstico crnij~faitão praticado 
Ministério Público, foi promotOr. representante- do órgão junto ao nó debate sobre economia política brasileiia. E sobre estas questõ-
Trlbunal de Contas do Estado e Procurador-Gei:al da Justiça. es que passo a discorrer. Uma. reforma econômica Como a _que 
Como membro do Ministério Público chegou a desembargador do atualmente experimentamos nO Brasil apresenta, pelo menos, duas 
Tribunal de Justiça do Estado, a que presidiu. grandes classes de características. Primeiramente, sua condição 

Exeteendo bem as funções de serVidor dó Esta(fo e da so- ecoiiômica inicial, ou seja, há desequilíbrios macroec:onômicos, 
ciedade, a elas não se limitou. Conjugou-as, desde moço, com a distorções nas distribuições da riqueza. ou mesmo os efeitos de 
participação em instituições e atividades literáiias, revelando-se planos econômicos anteriores ·contra os quais a reforiiia. se propõe 
primoroso poeta. Nessa condição, integrou a Academia de Letras a atuar. 
da Bahia, ocupando a cadeira de que foi titular o jornalista Simões É sobre essa perspectiva que se tem concluído que o Plano ê 
FI1ho. c _ um sucesso; afmal, passamos de uma inflação mensal de dezenas: 

Participante do meio intelectnal, não se preocupava em se de pontos percentuaiS para uma. taXa -de apenas um dígito. Mesmo 
projetar na vangwuda.. Como fzxou ~m de seus versos, _''nada assim, não devemos esquecer qu~ a prioridade que foi dada ao 
queria ser além de uma semente boa". E foi: semente produtiva, coolba-tediinflaçãotemrepresentadoumj>esadoômJspara asus
que genninou e se transfOimou numa obra poética assiDalável, re- tentação dos programas sociais. O estado calamitoso da política de 
tratada nas obras publicadas. Examinando o caniter de penetração saU.de. por exemplo, é o tempero vergonhoso, o bastante para :re
de sua poesia, EugêDio Gomes assinalou que ele era "4Dno de sin- frear o entusiasmo que passamos a ter pela moeda nacional, cuja 
gularíssima visão interior11

• Também a inletpre-tou o poeta portu- uiiiàaâe compra centavos de dólar. 
gpês Vitorino Nemésio,- para quem Catvalho Filho "dá-nos uma _ Porém, há que se ~idetar uma ·outra característica da re-
poesia da existência contra uma filosofia. da existência". fcmna econômica: sua estrutura institucional. 00. seja._ os processos 

Além da interpretação, poréin, sobrevive a obra na sua ex- segundo os quais o Plano é formulado, implementado e consolida
pressão estética, no vigor da inspiração que lhe transmitiu beleza e do no -dia-a-dia da vida pública brasileira. E é precisamente sobre 
força criacltxa A poesia dele não era a mais simples ou ao sabor esse aspecto que gostaria de manifestar minha preocupação qUanto 
do gosto cam.um. porém a que carresponclia às tendências mais ln- ao que podemos nos defrontar nos meses a frente, sobretudo a par
limas de seu espírito. Por isso, talvez, em nota a livro de sua auto- tir do próximo ano. 
ria, de 1988, salientou que, para ã seleção dos versos :refuúdos, "o Muito se argumentou que a irliciã.tiva do Govemo era ino
propósito geral foi o de estabelecer adequação entre substância _e vadora por se tratar de um plano amplamente negociado com a se
forma nos impulsos da sensibilidade em seus poemas". Era, gran- ciedade. 
demen~ um poeta introspectivo. CurioSa.Inente, no entanto, a classe politica bmsileira - este 
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mesmo Cõfigresso Nacional- tem sido mantida à margem das eta
pas ~relevantes do processo decisório público. 

E preocupante, por exemplo? constatar que entre junho de 
1993 {quando se inicia a trnjetoria dessa ~fonna ecqnômica) e ju- -
lho de 1994. o Executivo - ou, mais precisamente. os buroaatas 
governamentais - produziu, em média, legislação equivaleJ?.te a 
89% da média mensal de leis aprovadas pelo Congresso Nacional. 

Tal padrão se aceleta ainda mais nos seis primeiros meses 
do corrente ano: os burocratas emitiram medidas provisórias num 
fluxo que supera em quase duas vezes e meia a média mensal de 
leis produzidas na legjs!atura. 

O Sr.Josapbat Marinho- V.Ex.Jl'lon.iteum aparte? 
O SR. GILBERTO MIRANDA- E um prazer. nobre Se

nador J osaphat Marinho. 
O sr. Josapbat Marinho - As medidas provisórias estão 

substituindo os famosos atos normativos do Govemo militar. 
Àquele tempo, eram apenas os técnicos do Ministério- da Fazenda 
os legisladores por atos normativos. Agora, são as medidas provi
sórias que substituem a legishção comum. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Josapbat Mari
nho. agradeço o aparte de V. Ex a É lamentável que desde a tomada 
de posse do Presidente Itamar Franco o único ·assunro a se falar 
neste País é inflação, e I:n.ais :i.DflitÇão! 

A inflação saiu de 20 e p:>urus por cento, quando Sua Exce
lência, o Senhor Presidente da República, tomou posse, chegou a 
45% na gestão do atual candidato ã Presidência da República, Se., 
nador Fernando HenriqUe Caxdoso, e, de repente, na base do papel 
e na base da caneta. temos uma inflação que não é a verdadeira. 
Sem dúvida alguma, tudo isso vai explodir, Senador Josaphat Ma
riDho~ tão logo tenha de se conceder os reajustes necessários aos 
empregados; tão logo venhamos a rever, como_ em pfm.os Passa-: 
dos. o que foi feito e o que foi seguro. N"ao há dúvida, o plano é 
bom; o Brasil precisava providenciar alguma solução, porém, de
verlamos ter começado bem antes e não apenas três ou quatro me
ses antes das eleições. 

É lamentável também. Senador, que este Governo só admi
nistre com medidas provis6ria.s. Em nenhum momento o Senhor 
Presidente da República chamou algum Senador. quer da Comis
são de Assuntos Económicos, quer da Comissão de Serviços de In
fra-Estrutura, quer da Comissão de Constituição,- Justiça e Cidada
nia ou de qualquer outra Comissão.- Sua Excelência, que tanto 
tempo esteve nesta Casa, que tantos discursos fez desta tribuna e 
tantos projetos apresentou, esqueceu-se eh -casa onde yiveu; do 
Congresso NacionaL 

Não existe, por-parte do Govemo Federal. por parte deste 
GoVemo que ocupa a Presidência da República, nenhuma preocu
pação em se relacionar ou discutir colii o-Congresso Nacional an
tes de nos mandar medidas provis6rias.. Este Congresso virou uma 
Casa de medidas provisórias, um "cartórid' de medidas provisó
rias; mais de duzentos e cinqüenta já forain emitidas. IssO não é 
mais possível. 

Falamos, há meses, que o Govemo Itamar Franco é um Go
verno provisório, de Ministros provis6rios, de Presidentes do Ban
co Central provisórios e de Medidas Provisórias. E parece que 
nada muda. Medidas provisórias chegam todos os dias e a toda 
hora. Senador J osapbat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Exame pemrite.um novo 
aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Com prazer. 
O Sr. Josapbat Marinho - Tenho sido, freqüentemente, 

um crltico de atos do Govemo, sem ter nenhuma aoimosidade ao 
PreSidente Itamar Franco. Mas quero assinalar que há uma parcela 
pooderável de responsabilidade do Congresso Nacional. O Con-

gresso Nacional deveria impilgnat ás medidas provisórias ilegjti
mas, mas apreciá-las no tempo pxóprio. Não o está. fazendo. As 
medidas caducam e são renovadas. Devo até dizer a V. Ex.11 que, 
tendo em conta. exatamente, essa deficiência ito tJ:abalho legislati
vo, tenho dito ao meu Líder que me recuso a participar de comis
são para examinar medida provisória. Não costumo participar da
quilo que não vai funcionar. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Josapbat Mari
nho, concordo plenamente com V. Ex a Sem dúvida alguma o Con
gresso Nacional perdeu várias oportunidades de,- no início, quan
do o Presidente da República remetia as suas medidas provisórias 
-,relatá-las, acompanhá-Ias e votá-las, favorável ou conb:ariamen
te. dependendo do seu teor. 

Tivemos uma CPI do Orçamento, uma Revisão frustrada, as 
lideranças não se entendern.m e acabamos, nesse 11ltimo ano? vi
vendo s6 com o voto de liderança. É lamentável que um Congres
so Nacional, composto de 584 membros, vote absolutamente ou . 
deixe cair medidas provisórias só pelo voto de liderança. O Con
gresso faltou. os liderados também e aqueles que lideram também 
faltaram à sociedade brasileira. 

O Sr. Josaphat Marinho- Acredito que V. Ex• concorda
ria comigo. Ou deve acabar-se com o voto de liderança ou rever a 
forma de seu exercício. Como está é que não pode continuar: 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Creio que V. Ex• tem 
toda razão. O voto de liderança é quase que uma medida provisó
ria que os partidos conferem aos seus líderes diariamente. Ele vota 
como quer, do jeito que quer. -

No caso do P:MDB, o nosso Lider, Senador Mauro Benevi
des, costu~ naqueles problemas mais agudos, que dizem respei
to à sociedade, discuti-los em reuniões de nossa Bancada no Sena
do Federal. No entanto, a uma certa altura fica impossivel, vez que 
são tantas as medidas provisórias que, imagine V. Ex•, precisa:da
mos ter realizado 250 reuniões. no mínimo, paxa díscutitmos esse 
mesmo número de medidas provisórias. 

O Presidente da República sabe ser únpossíveL participan· 
do-se de comissões pen:nanentes, de comissões mistas, de sessões 
plenárias. que alguém possa fazer uma aoã1ise profunda; e Sua Ex
celência continua baixando medidas provisórias destinadas a aten
der, absolutamente, tudo. 

· O Sr. Moisés AbrãO- Permite-Ine V. Ex•um aparte? 
O SR. GILBERTO MIRANDA - É um prazer Senador 

Moisés Abrão. 
O Sr. Moisés Abrão - Nobre Senador Gilberto Miranda. 

V. Ex_ a traz ao plenário um assunto da maior importância e num 
momento muito propício para a discussão das teses que V. Exa ora 
levanta nesta Casa, como, por exemplo. a da medida provisória. É 
voz uníssona neste País. que se precisava tomar qualquer'provi
dência para conter a inflação. Criou-se o Plano Real ~ o apoio 
não só do Congresso Nacional, mas de toda a sociedade. E eviden
te - e a história nos mOstra - que em qualquer plano de estabiliza.:. 
ção econômica. adotado em qualquer pals. essa estabilização Só é 
conseguida com o saciificio profundo da sociedade. Por mais que 
digam os economistas que o tm.balhador não será apenado; que a 
sociedade, de um modo geral, também não o será, não existe saída 
da inflação sem sacrifício. O Brasil inicia-se Cm uma nova etapa, 
em que os sacrificios serão- maiore-s oU ineliores, dependendo da 
categoria ou do segmento da sociedade. Na medida em que o País 
se estabiliza, cristaliza-se esse sacrificio. Repito, é evidente que, 
no coo:er dessa estabilização, alguns segmentos irão contnbuir 
com sacrifícios maiores do que outras categorias, do que outros 
segmentos. Os exemplos têm acontecido no mundo todo: Argenti
na, Bolívia. Chile, Venezuela, França e Alemanha e em todos es
ses países houve uma participação import.antíssin:ia dos seus res-
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pectivos congressos nacionais. Lembro a V. Ex• que vivemOs um Isso é ve:rgorihoso para um País que deniorou quase 30 anos 
episódio interessantíssimo protagonizado pelo Ministro Ricupero, para readquirir a sua democracia • 
um homem honrado, digno, com uma folha imensurável de servi- Saúde nem pensar. Medida provisóiia pala reSolver o pro
ços prestados a este Pafs, quase no anonimato; episódio esse que a blema da saúde, nem penSai~ Planejamellto? Nem pensar. Gastar 
Nação inteira tem conhecimento e que trouxe um trauma muito bem o dinheiro da pJpUlação? Também nem pensar. 
grande não s6 à sociedade, mas a toda a conjuntu:rn., com a sua de- O que fez este_ GoVei:nO? SeiscentaS medidas provisórias, 
missão e .conseqüente substituição nO M"mistério da Fazenda. Cito IPMF, Fundo Social de Emergência, em que votamos contra. O 
esse exemplo para dizer a V. Ex• que ell'O muito maior; muito mais IPMF, V. Ex• votou contra, assim como eu. - -
grave, comete o Presidente da República. LeiO alguns editoriais OU õ- Presidente da- República é um homem de sorte ou é o 
em que ilustres articulistas da imprensa naciOJial tentam dizer que presidente de uma JX'PUlação analfabeta, de uma coitada de uma 
o Ministro, na(Juela sua maneira afável de se dirigir à sociedade, população que -não tem como espernear. E as lideranças da Casa, 
naquela maneira tranqüila de conduzir um plano tão polêm.ico, ·do Congresso, nada fazem para que mude essa situação. 
numa crise tão ·proti.mda como esta que -ViVemos, foi prepotente, Um homem que se diz democrata, que passou por esta 
arrogante. Parn dizer o que o Jr6prió Ministro citou na sua infeliz Casa. nega-se a discutir qualquer matéria com ~í.e Congresso. E 
entrevista9 foi um homem sem escnípulos. No Congresso Nacio- nada, absolutamente nada, muda. 
nal, temos 600 medidas provis6rias. Estou nesta Casa há seis anos. Senador Josaphat Mari..Dho, Senador Moisés Abrão, imagi-
Convivi com o Governo Samey, a quem criticá. Vamos pela edição nem V. Ex.s que se este Govemo, em um ano e meio, emitiU 600 · 
de algumas dezenas de medidas provisórias: Convivi com o Go- medidas provisórias, como será o próximO SovemO? É niuito mais 
vemo do Presidente Collor, que também criticamos pelo mesmo fácil governar com meclida provisória. MUdança na Constituição 
motivo. Pergunto a V. Ex A: será que o peçado do Ministro Ricupe- - -com-facilidade, do que jeito que pensam, não teremos. Sem dúVi
ro é tão grande quanto este que o Presidente hoje comete por editar da, vamos ter todo tipo de obstrução. 
tantas medidas provisórias, Principalmente. sendo este um ano O que teremos, então'? Um govemo definitivo de quatro 
eleitoral? Como disse o Senador Josaphat Marinho. medidas sobre anos. qualquer um que seja o eleito. independentemente de partido 
as quais não temos podido deliberar. e v Supremo Tribunal Fede- ou candidato, e com mllbares de medidas provisórias. a continuar 
ral derruba. sem mesmo o Congres~ Nacional ter-se pronunciado esse volume atual. 
sobre sua constitucionalidade, sua admissibilidade. Pergunto. no- Com relação ao :Miriistro RicuperO. a única coisa que posso 
bre Senador: será que o Ministro Rubens Ricupero, dentro de seus fazer é lamentar. Se falou pouco ou muito, não- liitereSsa. Acredito 
princípios e vontades, num momento de fraqueza, cometeu um que ele conseguiu enganar a todos. lamentavelmente. Fui relator 
erro maior do que este que o Presidente da República vem prati- da medida provisória que criava o Ministério do Meio Ambiente, 
cando, ao não submeter eS&ãs riledidas ao -debate cristalino, demo- para o qual ele foi indicado por Stia Excelência o Presidente da 
crátiCo e franco do Congresso Nacional, que é a verdadeira repre- República para ocupar aquela Pasta, tive várias opoftuoidades de 
sentação da sociedade? conta to, mas também me enganei, assim cciD.o todos. M:as acredito 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permitiruca.CU.dlr ao que issõ é normal Não acredito que a culpa dele, como disse V. 
chamamento do nosso nobre colega? .. Ex•, Senador Moisés A brio, seja maior do que- i do PresideD.te da 

O SR. Gll..BERTO MIRANDA- E um prazer, Seriidor Rep6blica, que se negou a governar o País duiante tOO.o esse-tem-
Josaphat MariDho. po, cetta de um ano e meio, peDodo em que apenas editou medi-

O S<. Josaphat Marinho - A indagação seria absoluta· das provisórias. Enganam·se aqueles que peasam que em virtude 
mente apropriada se as medidas provisórias houvessem sido exclu- de uma simples troca da moeda, esse plano econômico vai resistir 
sivamente apresentadas ago:rn.. Mas elas têm se repetido desde o ao tempo; tão logo ocorram os reajustes, ~nhamY. Ex~ a certeza, 
Governo Samey, prosseguindo no Governo Collor e tendo subse- os desajustes serão brutais. - -
qüência no atual GQvemo. a Congresso Já deveria ter adotado O Sr. Mauricio Co~- Permite V. Ex• um aparte? 
uma medida coibitiva. Desda que aqui cheguei, em 1991, que me O SR. GILBERTO IlfiRANDA- Ouço o nobre Senador e 
manifesto contrariamente ao uso excessivo das medidas provísó- ex-Ministro, Maurício ~ -
rias. E mais: tenho advogado aqui, sem que a maiOria -aprove, a O Sr. Mauricio Corrêa - Nobre Senador Gilberto l\.1iran
aceitação do projeto de lei destinado a regular o uso das medidas da, lamento que. sendo esta a primeira vez que tenho a bOon. de 
provisórias. Na fase de d.eclíDio do Governo Collor, muitos quise- __ aparteá-lo, tenha também que discordar de seu pronunciamento. 
ram aprová-la. Ao fmal, a proposição entrou em silêncio e assim Passei a admirá-lo pela combatividade e pela seriedade com que se 
contimJa até agorã. Pai que nãO se aprova o projeto de lei que re. -investiu no mandato de representante do valoroso povo do EStado 
gula o uso das medidas provisórias? O meu procedimento tem sido do Amazonas. Mas, embora concorde com sua apreciação genéri
um s6 desde 1991. ca a respeito da questão, creio que na avaliação V. Ex• cometeu 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Senador Josapbat Mari- certa injustiça relativamente ao Presidente da República. Convivi 
Ilho, tente qualquer mortal entre deputados e senadores pedir ur- com o Senador Itamar Franco enquanto ocupava a cadeira de rep
gência urgentíssima pari um projeto dess:e tipo, pa:rn.. ver se conse- resentante de :Minas Gerais e acoiÍlparibei Cotidianamente o seu 
gue. As lideranças não vão deixar. No entanto, para qua1quer pedi- trabalho, as suas produções legislativas, seu desejo ~_acertar; e na 
do de fmanciamento que chegue a esta Casa, no montante de 100, Cbefl.a do Poder Executivo Sua Excelência não tem sido diferente. 
de 200 ou de um bilbão de-d6Iares, todas as Iider.mç.aS assinam um TC)(javia, ~pa-me_ o exagettf-com que as: medidas provis6rias 
pedido de urgência urgentíssi.mã. no mesriio dia e o aprovam. têm sido emitidas; gostaria de aduzir a1guns rápidos atgllillentos 

Lamentavelmente, acredito que os partidos de um modo ge- históricos a respeito. Sabe V. Er perfeitamente que esse instituto, 
ral. os caciques que os dominam, aqueles que se compõem com o importado da Itália, foi adequado ao nosso Direito Constitucional; 
Palácio, qualquer que seja o Presidente da República. vão conti- acreditava-se. então, que o Brasil adotaria o parlamentarismo: Os 
nuar assim.- e vamos contÜluar a ter, como disse o nobre Senador Estados modernos não conseguem conviver sein a existência-de 
Moisés Abrão, circulando no Congresso, já reeditadas, 600 Medi- um mecanismo ágil que permita ao Executiv_o. em detennlnadas 
das provisórias. circunstâncias, súprir teinjjornriamente - e apenas em caráter pre· 
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cário - as atividades do parlamento, porque as ações acontecem 
com muita rapidez, os fatos são produzidos celeremente, e o Go
verno urge tomar medidas paza que os mesmos sejam conjurados 
no devido tempo. Veja V. Ex-: creio ser essa a segunda ou a tercei
ra medida provisória qUe o Presidente da República edita relativa
mente às mensalidades escolares, e o Congresso ainda nãO teve 
condições de se pronunciar sobre elas. Essa é uma OCOITência que 
afeta a vida quotidiana dos pais de alunos; é um drama para todos 
aqueles que, ao fmal do mês, têm que correr aos colégios paxa dis
cutir mensalidades exageradas. Como o Presidente da República, 
diante de tamanhas angústias, deíxaria de tomar uma atitude? Sua 
Excelência teve un:l-p::>sicionamento. Correto ou enado, a verdade 
é que houve uma argiiição de inconstitucionalidade perante o Su
premo Tribunal Federal. Em grande parte, eu diria, o núcleo da 
medida provisória tomOu-se inquinado de vício de inconstitucio
nalidade. Agora, o Presidente da República edita nova medida que -
trata centralmente a questão no seu art. 1°, e o Supremo entendeu 
que,. mais uma vez. era inconstitucional, emt..ora conceitualmente 
diferente. Por quê? Pmque o Congresso NacionaL até o momento, 
não teve condições de examinar essa questão que é crucial para 
todo o povo brasileiro, porque hoje são poucas as pessoas que não 
pagam escolas particulares, e isso afet.a o orçamento de cada famí
lia bJ:asileira. As medidas provisórias, portanto, canpõem essa 
modemidade do Estado. Diria a V. Ex,. que se houvesse oportuni
dade de avançann_os no processo da revisão constitucional segurn
mente esse instituto seria modificado. deveria existir Uma redação 
substitutiva, modificãtíva que criasse mecanismos in:ipeditiVOs da 
proliferação das medidas provisórias. Em algumas oportunidades, 
dialogamos a respeito dessa fertilidade de emissões de medidas 
provisórias com o Senador Josaphat Marinho; manifestei exata
mente a mesma angústia. mas se Dão fosse atxavés do instituto da 
medida provisória não teria sido passivei promover os pequenos 
ajustes que forari:J. feitos até agOra, não teríamos sequer o Plano de 
Estabilização Econômica, que V. Ex• conte~ mas que segura
mente a imensa maioria do povo brasileiro aprova e aplaude. Creio 
que as medidas provisórias não podem ser utili:za.das para a ooncei
blação de certos tipos que deveriam ficar a cargo exclusivo do 
Congresso NacionaL Levei essa preocupação ao Presidente da Re
pública e verifico, Sc:oador, que não têm sido editadas medidas 
provisórias, a lião ser fora dessa área estritamente necessária à ir
rumação da nossa ordem econômica. Mas. diria a V. Ex• que -gran
de parte dessas medidas que estão aí, como V. Ex• mesmo reco
Dhece. são medidas repetitivas que., em face da inação do Congres
so, não foram votadas até o momento. Antes de discoJ:dar de V. 
Ex•- com relação ao Presidente Itamar Franco, repito que tenho o 
maior respeito por V. Ex•. que tem se revelado um excelente parla
mentar. Mas acrescentaria ainda mãls: o Presidente da República 
é um homem patriota, é um homem que pensa alto a respeito do 
BrasiL-Não-aeía -v: -Ex-a ·que· esstn~piSódio-dc,- -Min:istto 1tubens 
Ricupero não o amargurou. Isso o deixõu chocado, {:etplexo; e o 
:Ministro seria sumariamente demitido, exonerado, cas_o não se an
tecipasse com o seu pedido de demissão. O Ministro, aliás, numa 
reflexão altiva, teve coragem de reCODhecer sua falha, seu equívo
co. e o Presidente da República está atentO:" Posso dizer a V. Ex• 
que Sua Excelência cOn.tfuua corii a sua sÚD.plicidade. tentando 
temrinar um mandato que seria lransit.6rl6 e se transformou em um 
mandato importante porque nossa economia está sendo amunada. 
Pe fotma que, Senador Gilberto Miranda, concordo em parte com 
V. Ex•, apesar da divergência sobre o Presidente da República. V. 
Ex• tem razão no exagero com que a:s_ Ille.IDdas provisórias- têm 
sido emitidas, mas posso afmnar-lhe que aOlalmente elas têm sido 
encaminhadas somente àquelas áreas estritamente indispensáveis 
em que o Poder Executivo deve atuar para conigir, para cOnjurar 

determinadas crises sociais que surgem num País da dimensão e 
dos problemas sociais como o nosso.~ 

O Sr. Moisés Abrão- Nobre Senador Gilberto Miranda, 
V. Ex• me permite um pequeno aparte? 

O SR. Gll..BERTO MIRANDA -Com prnz.er, ouço V. Ex•. 
O Sr. Moisés Abrão - Nobre Senador, gostaria de fazer 

apenas um adendo ao que o nobre Senador Mauócio Corrêa colo
cou. Quero citar um exemplo do excesso de medidas provisórías 
emitidas. O Governo. no mês de abril, emitiu uma medida provisó= 
ria que autorizava o Tesouro Nacional a assumir uma dívida da 
E:MBRAER com a EDC, uma empresa canadense, no valor de 200 
milhões de dólares. Essa medida está em vigor até hoje, mas con
comilantemen-té- O Governo encaminhou ao Congresso Nacional 
um projeto de lei do mesmo teor. Este passou pela Câmara e pelo 
Senado. foi aprovado em ambas as Casas - tive a honra de relatá
lo e dar-lhe parecer favorável. O Diário Oficial publicou a assun
ção dessa dívida pelo Tesouro Nacional, e a medida provisória, há · 
dez dias. foi renovada. Isso é apenas para dar um exemplo a V. Ex• 
daquilo em que se tem transfonnado a medida provisória neste 
País. Nem o próprio Governo, hoje, tem o controle da tramitação e 
da aprovação desse volume tão imensurável; é quase outra legisla
ção p3:ralela à existente no País. Muito obrigado. 

O SR. Gll..BERTO MIRANDA- Piz V. Ex• que a medi· 
da provisória aprovada por nós, da qual V. Ex• foi Relator, o CJo. 
vemo reeditou. 

O Sr. Moisés Abrão - Não, a referida medida provisória 
está em vigor e foi reeditada há 15 dias. Paralelamente,. um projeto 
de lei com o mesmo teor enrroo em tr.mlitação no Congresso Na
cional, foi aproVado na Câmaia dos Deputados e no Senado Fede~ 
ral, já foi assumido pelo TeSouro Nacional e publicado o contrato 
pela Procuradoria.Qeral da Fazenda. A medida provisória há IS 
dias foi reeditada, autorizando o Tesouro Nacional a assumir tal 
dívida. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Esse é o controle do 
Govemo atual, Senador Moisés Abrão. 

Gostaria de responder ao nobre Senador Maurício Conêa 
que Dão contesto o Plano. O Brasil precisava de algo que deveria 
ter sido concebido no ano que passou, e não em junho, julho, ou 
seja, quase à época -das eleições. 

Eu, como cidadão, como empresário e com milhares de em
pregados que tenho nas mi.Dhas fábricas. seí que efetivamente não 
poderlamos conti.nllar Com uma inflação de 45%. Devemos. entre
tanto, ter cuidado :oa administraÇão· de um plano. 

Esse foi um Plano concebido apenas dentro do :Ministério 
pelos burocratas, disrotido somente no Palácio do Planãlto e olhe 
lá! Houve pouco tempo para ser discutido nas duas Casas e muito 
menos nas Comissões. Lembro-me de que aqui chegava na époCa 
o Sr. Ministro da Fazenda, Femando Henrique Cardoso, e perma
n-ecia- -na- Cot!llssâo- de Economia apenas àur.mte uma ho:m, uma 
hora e meia, pois tinha que sair con:endo porque tinha uma agenda 
muito extensa. ----- -

Esse Piano, como qualquer outro, para que tivesse sido bem 
concebido, para que tivesse um mínimO de_ erros, para que dividis
se o erro. parn. que se maximiiasSCm -os icerloS, deveria ter sido 
bem discutido e bem preparado. N"ao poderia ser concebido por 
poucos, discutido por menos ainda, controlado e ajustado por me
didas provisórias. nobre Senador Maurício Corrêa. 

V. Ex• e todos desta Casa que conheceram de perto e convi
. v eram com o Senhor Presidente da República sabem que é um ho
mem sério, direito e íntegi'o. Conqua:iito ~-discordasse da forma 
como Sua ExCelência administta o País, nunca- fui duro com rela
ção ao Seohor Presidente da República, com relação ã sua horri:a, à 
sua pessoa. Sem dúvida aliuma. entretanto, qualquer um que .vá 
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para a Presidência da República tem condições de baixar mais ou 
menos medidas provisórias.--- -- -----

V. Ex• me dizia que Dum regime parlamentarista, em deter
miD.adas circunstâncias~ usa-se precanamente a- medida provisória, -
que faz parte da modemidade do Estado. O instituto pode ser ade
quado, mas o que passou a ser feito neste País de um ano e meio 
para cá é que é inadequado, nobre Senador. A partir do momento 
em que se edita. uma medida provi.sóiia para:- aluguel e outra para 
mensalidades escolares- para um, usando meses difereD.tes -do ou
tro, sem qualquer relação com data-base de trabalhador ou de tra
balhador e de categoria- bldo se toma muito dificil. 

Acredito que V. Ex• concorda com o meu modo de pensar. 
Se as medidas provisórias fossem produzidas com mais caim.a, se 
fossem mais disrutidas, nós, o funcionalismo, a população e o px6-
prio Executivo perderiamos menos tempo. 

O Sr. Mauricio Corrêa- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex•, nobre Se

nador Maw:ício COri:êa. 
O Sr. Maurício Corrêa - Senador Gilberto Miranda, eu 

gostaria de explicitar essa questão dã meâida provisória. Qu3iido 
na Constiblinte discutíamos a -medida provisória. -evidentemente 
que, em face da perspectiva que se sinaliza.va da institnição do sis
tema parlamentar, votamos favoravelmente. Eu até, salvo engano, 
votei contrariamente, porque não concordava com a redação pro
posta. Seja medida provisória, decreto ou outra norma legislativa 
qualquer, a verdade é que o Estado não pode prescindir da mcistên
cia de um mecanismo que supra tem.pornriamente a:s atividades do 
Poder Legislativo. Exatamente naquelas emergências em que, não 
estando em ftmcionamento o Parlamento Oll tendo dificulchd.es de 
uma votação célere, a presença do Executivo se faZ-~Shii-para 
contornar detellllÍDada crise social que se crie. Quanto à questão 
relativa aos aluguéis., até vou mais longe do que V. Ex•. A equipe 
econõm.ica ou o Govemo entendeu que deveria pai.xar medidas na
quele sentido porque os aluguéis estavam sendo responsabilizados 
pelo crescimento da inflação. Ta.D!o é que. segllndo as análises ela
boradas até agora, a inflação do mês passado teve como base exa
tamente o aumento dos aluguéis. Por isso o Presidente dã. Repúbli
ca resolveu baixar aquelas medidas com a convicção de que iriam 
proporcionar a dimi:D.uição desse _índice inflacionário, o que Vai re
pereutir, segundo as análises, já neste mês de setembro. E o que se 
espera! Ainda vou mais longe. Sempre fui um advogado de uma 
banca muito g:ra.tlde, portanto com larga experiência na primeira 
instância, sobretudo em questões de locação. Do meu ponto de 
vista. é um absurdo qualquer interferência do Estado no sentido de 
impor mecanismos para o controle de aluguéis. o que está acõnti- -
cendo com as mensalidades escou.res e __ o que vai ~tecer com os 
aluguéis é o mesmo. Se estamos num regime de livre iniciatiVa e 
se o Governo entrar para ditar regras de comportamentO de como 
deve ser pago o aluguel. forçosamente havelá contrapartidas nega
tivas. Vivemos sob o império da Lei n° 1300, qu:e vigeri no Brasil 
durante muito tempo. Essa lei foi um desastre. porque acabou com 
a construção civil! Em São Paulo, houve uma crise enorme nesse 
setor. porque, na medida em que os aluguéis são controlados_ pelo 
Govemo, pelo Estado. através de uma lei, não bá interesse da 
construção civil na construÇão de nOvos empreendimentos. Portan
to eu. em princípio, sou contrário a qualqUer tipo de controle nesse 
aspecto, porque os reflexos são piores. extremamente negativos. E 
vamos ver isso futuramente. Portamo. quanto mais pemrltir-se a li
vre iniCiativa, -o livre contrato. tanto mellior não S6 para -os contra
tos das ditas locações comerciais, mas sobretudo pa111 as locações 
residenciais, porqUe; quanto mais o Estado entra para limitar o pre
ço de um aluguel. mais e mais se retrai O -m.erca:ao_---aa construção 
ciVil, como V. Ex• bem sabe. O ap4rte que V. Ex• generosamente 

me concede tem um escopo prinCipal, primacial. Gostaria de dizer 
que a medida provisória fosse substitnida por um outro mecanismo 
que possibilitasse ao Presidente da República. ações emergenciais. 
mas qiie- não fossem nefastas em determinadas circunstâncias. 
Emitir medida provisória para resolver problema de funcionário" 
público, por exemplo. 'de classificações; emitir medidas provisó
rias para a criação de 6rgãos, a meu ver, é um absurdo. Nós mfe
lizmente verificamos que algumas niedidaS foram emitidas nesse 
sentido, mas seguramente não serão repetidas. No caso específico 
da EMBRAER, em que o Governo emitiu aquela medida provisó
ria, yeio a riascer eXatámente em função da dívida que a empresa 
assumiu dentro dassa composição geral. do acervo da EMBRAER 
para permitir a sua priVatiZação. Muito obrigado Senador. 

O-Sr. Moisés Abrão- V. Ex• me pennite um aparte? 
O SR. GILBERTO MIRANDA - Pois não, nobre Sena

dor. Ouço V. Ex•. 
O Sr. Moisés Abrão- A medida provisória não foi ienova- • 

da para resolver o problema da E?vmRAER. O projetO de lei que o 
Governo mandou pa.rn. eSta CaSa tramitou, foi aprovado, e a medi
da proVisória-- foi reeditada. Essa é a prova mais coilcreta -de que 
esta Casa manifesta~se quando há projetas -de lei importantes e de 
interesse do País: Mesmo depois de aprovado o projeto de !e~ de
pois de já ter sido sancionado, e o Tesouro Nacional ter assumido 
essa dívida no caso da E:MBRAER, a medida provisória foi reedi
tada. O que eu quis dizer a V. Ex• é que o Govem.o não tem o con
trole da emissão dessas inedidas provisórias. Tenho certeza de 
que, a permanecer dessa forma, em dezembro chegaremos ao nú
mero de mil medidas provisórias. Sem dúvida, será um recorde. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - A exemplo do que 
aconteceu em relação ao milésimo gol de Pelé, haverá comem.oi3.
ções quando da emissão. pelo Presidente Itamar Franco, da milési-
ma medida provisória. -

Acredito que todos os jamais estamp3rão, em·pnme1ta To
.llia a manchete: "Milésima medida provisória do Presidente Itamar 
Franco. AgJ:adeço a V. Ex' pelo aparte. 

Nobre Senador Mauricio Ccnrêa, estranho o fato de que, 
quandO da passagem clã. moeda para URV. o Govem.onãofpj_ à te
levisão para pedir que a população não eóiisumisse em virtude da 
alta dos preços. O que aconteceu'? Criou-se a URV pata que todo 
empresariado inflasse seus preços, para depois, ao se aproximarem 
as eleiçf:es, fosse beneficiado o _candidato ~lhido pelo Palácio. 
mediante o declínio da mt1ação, usando. como p-arâmetro, o~ Valo
res da época, em URV. 

Desafio, Senador Mauricio Coma, o Presidente da Repúbli
ca a en~ projeto de lei a esta Casa. propondo, em regime de ur
gência urgentísSima, o funda emissãO de-medidas provisórias. Eu 
gostaria de ver- repito - o Presidente da República. peos3ndo no 
País, pensando no novo _Govemo, Dl.al!_dar, JX>I interinédio do Lí
der. Senador Pedro Simon. projeto para que se discipline o usO - __ 
ou que se acabe de vez- de medidas provi.s6r:iiS,. quer para a área 
da Saúde, da Edueação, quer pa111 fJXar regms dos aluguéis. 

O Sr. Mauricio Corrêa-PeiJDÍte V. Ex" um aparte? 
O SR. GILBERTO MIRANDA - Ouço V. Ex" Senador 

Mauricio Corrêa. 
O Sr. Maurício Corrêa - Senador Gilberto Miranda, eu 

diria a V. Ex• que a iniciativa de mudar dispositivos do Texto 
Constitucional pertence a qualquer Parlamentar, inclusive a V. 
Ex•. Ao Presidente da República não é atrilmída essa competência. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Mas, como eu dizia a 
V. Ex•, o Governo tem um Líder para-fazê~lo. 

O Sr. Maurício Corrêa - Senador Gilberto Mir.mda. com 
toda honestidade, o Presidente seria irrespOnsável se assim ÍIZésSe. 
~ote bem, extinta. a possibilidade da emissão de medidas provisó-
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rias, qual seria o mecanismo de que se Valeria o Estado, na ausên
cia ào Congresso Nacional. para superar crises que surgem a todo 
instante? Deveria o Governo esperar que o CongressO se reUniSse, 
agora, às vésperas das eleições?" Deveria esperãr- que o Corigtesso 
votasse muitas outras providências legislativas, que não foram vo
tarias até agora? Seria uma insensatez. Mas posso garantir a V. Ex" 
que o Presidente, se houver debate livre e, como conseqüência, 
mudança DD instituto da medida provisória, aplaudirá a iniciativa. 
O Presidente da República, quando emite medida provisória, está
se valendo de um dispositivo constitucional,. e o faz para adminis
trar este País. 

O SR. Gll..BERTO MIRANDA - Senador Maurlcio Cor
rêa. eu dizià a V. E.x .. que não cabe ao Executivo a .iniciativa de 
mudar o Texto CoiistitucionaL No entanto, Sua Excelência pode 
pedir ao seri Líder no Congresso que o raça. e que colha assinaru
ras dos Líderes para a tramitação em regúrie de urgência urgentís
sima. 

O Sr. Mauricio Corrêa- NãO haveria tempo. 
O SR. Gn..BERTO MIRANDA - Nesta Casa, quando se 

quer, Senador Maurício Corrêa., há tempo para tudo, há quorum 
para tndo; quando não se quer, não há quorum ou tempo para 
nada. Sabe-se que esta Casa é uma fábrica fãiitástica: aqui se fabri
ca endividamento, crédito, enfim, tudo. 

Lembro a V. Ex" que, nos Estados Unidos da América com 
o Víetnã, na Alemanha, na Inglaterra com a Guem das Ma.lvinas, 
na própria Itália com todos os seus problemas e cóm o regime par
lamentarista, não há notfcia~ em iienhuin momento, dessa quanti
dade de medidas provisórias. ~ 

É imjlortãnte para o Senhor Presidente da República, que 
conviveu nesta Casa, que disciplinemos essa Jritica. Qualquer ci
dadão brasileiro pode, desde que tenha bons antecedentes, com
prar uma atma e uma caixa de balas. Mas esse cidadão não sairá 
na rua dando tiros e matando as pessoas. Paralelamente, a medida 
provisória. mesmO prevista no texto da lei, poderia, com a sensibi
lidade do Presidente da República, ser usada apenas nos momen~ 
tos adequados, com parcimônia, após a discussão, ou temativa de 
discussão, com as Lideranças. Não acredito que as Lideranças do 
CongreSSO Nacional participem e sejãi:D cOníVeiites OOli:i todas as 
medidas provisóriã.S --qiie chegam a esf:a Casa. Senador Maurlcio 
Corrêa. - - -

Prossigo, Sr. Presidente, Sn> e e Srs. Senadores, pode-se 
bem antecipar que toda essa política gove:mainental não-é gcl.tis. 

Junto _ _ao sucesso da redução da taxa de inflação, a atual 
conjmtura econômica revela um substancial e alarmante custo: a 
dissipação das instituições represeiilativas. 

Este custo, Sr. Presidente, Srs. Semdores, é maior do que 
qualquer custo de inflação: a dissipação das instituiçõeS repre
sentativas. E é o que acontece nos dias de hoje com o Congresso 
Nacional. 

Isso porque toda essa evidência caracteriza uma progressiva 
transferencia de poder decisório público da classe política para os 
burocratas do ExecutivO, sobrerudo para o segmento que atua na 
chamada área econômica. 

Em verdade, essa é uma trajetória aSSOciada ã :freqúência de 
planos de estabilização, ocorridos na economia brasileira desde 
1986. ~ 

Ademais, boa parte desse fluxo de medidas provisórias trata 
de aspectos fundamentais do funcionamento da nossa economia. 
Aspectos esses tão fundamentais que não se imagina que o Con
gresso Nacional possa alterar em profundidade ou mesmo rejeitar 
certas medidas provis6ría.S que nos têm sido encaminhadas, dado 
que s_eus efeitos são verdadeiros fatos consumados e irreversíveis. 

Ao longo da sucessão de planos, pode-se bem imaginar o 

impacto da intervenção regulatôria associada a tal quantidade de 
medidas provisórias sobre o planejamento dos demais agentes eco-
nômicos. · · 

Percebe-se, pois, que o Plano origina-se mnito mais da von
tade na preferencia dos burocratas, cabendo a nós, membros do 
Congresso Naciona:4 papel meramente protocolar de aceitação de 
tais medidas. 

Esse é um jogo em que nem temos iniciàtiVa e niuito" menos 
o eStímulo para reverter ou alterar os hábitos oriundos do Executi
vo. E paralelamente a este tipo de """""llCia há outro fato igual
mente perturbador associado à trajet6ria do plano: o Govemo Fe
deral vem operando sem uma lei orçamentária, não obstante já ha
ver transconido quase três quintos do ano fiscal. 

As implicações -institUcioDais desta OCOII'ência não são me
nos graves. Afinal, é através do Orçamento que a sociedade demo
crática toma conhecimento do custo do Governo, tanto quanto dos 
.comprometimentos da política pública que o Governo assume~ ein 
Seu nome. Sem Orçamento em vigor,ó campo eStá-ãberto a toda 
sorte de comportamento discricionário por parte dos burocratas 
govemamentais. 

Chamo a atenção, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que em tal 
ci:J:amstância, mesmo o alegado equihôrlo das contas públicas é 
mais ficção do que realidade, de que vez, a rigor. a falta de um Or
çamento aprovado toma inexiStente a forma de aferição desses 
equih'brios. 

Cabe ainda notar que o esforço da reforma econômica, 
como traduzido pelo Plauo, demandaria dedicação especial do Go
verno em construir um acordo político- que lhe desse sustentação, 
gerando o consenso necessário à durabilidade dos gastos produzi
dos pela reforma. 

Todavia, o que se observa é um estilo de construir tal sus
tentação caso_ a caso, na conveniência conjuntural do Governo. Ou 
então opta-se pela protelação desse acordo, como é notório na 
questão do Orçamento de 1994. Por força disso, é grande a incer
teza quanto às condições e aos prazos em que poderá tramitar na 
legislatura cada uma dessas medidas provisórias. -

A renovação pura e simples do prazo de validade das medi
das provisórias por iniciafiVa do próprio Presidente da República é 
a decatrência mais esquisita desse modelo de Governo repre
SentatiVo à brasileira... 

Por outro lado, o inescapável sentido eleitoral do Plano de 
Estabiliiaçao muito colabora para tomar todos esses fatos pouco 
perceptíveis, de vez que nem sempre é fácil separar a rf.t6rica de 
campanha da visão objet:iva dos resultados aqui obtidos. 

Contudo, Sr. Presidente, s~ e Srs. Senadores, não DOS en
ganemos: essa reforma econômica envolve um passivo com que, 
mais dia menos dia, a sociedade brasileira tetá de se confrontar. Já 
a partir de janeiro próximO, qu3.D.do se inStala a nova Administra
ção Fedexal, tomaremos consciência de que D.ossa economia se 
equilibra precariamenre entre uma inflação de -padrão norte-ameri
cano e regras do jogo que nada se assemelham às instituições que 
vigoram numa economia de Primeiro Mundo! 

- O que, entãO, poderá -ser proposto? Certamente, o padrão de 
comportamento até aqui revelado pela burocracia governamental 
tenderá a ser imitado pelos componentes do novo Governo. Nada 
J;ll3is: adequado do que tentar consolidar- e mesmo expandir - o 
poder discricionário já praticado, que é o poder das medidas provi-
sórias. ~ 

Para tanto, o passo seguinte deverá ser o de transportar às 
regras constitucionais essa nova ordem. Afmal, a Constituição é 
que dá forina mais durável aoS acordos {X)Iíticos. 

O Congi-eSso Nacional se confrontará, pois, com enoones 
pressões para operacionalizar o meCanismo do art. 62 da Constitui-
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ção, que trata da edição de meaidas prOvisórias, de modo a refor- bilidades por eventuais efeitos pe:tVersos de aÇõeS governamentais, 
çá-lo, muito ma..is do que limitá-lo. pois que, de um lado, a representação política está à margem do 

O outro lado dessa moeda é que estaremos sendo induzidos. jogo e, de outro. a complexidade das políticas públicas e o disC:ri~ -
a rever a distribuição de papêlS entre o Executivo e _O Legislativo ciOnarismo coril que são conduzidas imPede que se tenha uma efe
no processo de fommlação das políticas públicas.. Por certo, esse ê Uvi-pCrcepção do custo social que~ dessas políticas. -
um tipo de ocorrência que não poderemos evitar. Mesmo pq<que Em ven:lade, Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, a indução 
essa revisão de papéis tem oCOrrido em outras sociedades. É um a uma ordem constitucional estável começaria precisamente pela 
tema do mundo político contemporâneo. reorcleriação do relacionamento entre Executivo e Legislativo. Que 

Coniudo, o risco que corremos, Sr. Presidente, S~ e Srs. Os planos econômicos tomem a fom:ta de projeto_ de lei e que o 
Senadores, é não perceber que a proposta de reforço do poder de Presidente da República recorra, sempre que julgar ne<essário, ao 
legislar do Executivo ~ará ocorrendo num conieXto de generali-:. seu pOder de veto. _ - -
zada instabilidade das instinüções políticas - o qUe DOs cOloca - O Sr.Josaphat Marinho-- Pemiite-me V. -EX• um aparte? 
numa posição muito -peculiar, comparativamente às sóciedades do O SR. GR.BERTO MIRANDA - É um prazer, Senador 
Primeiro Mtmdo,porexemplo. Josapbat Marinho. 

É igualmente previsível que. numa futura iniciativa de O Sr. Josaphat Marinho - A esta altura do seu pronuncia-
emendar a Constituição, estaremos submetidos a uma visão de mento, nobre Senador, gostaria de lembrar, como fiz, aliás, duran
mundo que vem sendo consolidada pela reforma econômica em te() Govemo Collor. por que não se usa a lei deleg_?.da? É UIII. me- __ 
curso, desde junho de 1993. Ref~me ao pressupostO -âe qUe sãO - canismo demociático de caráterpennanente na Constituição. Toda 
as regrns constirucionais que devem se ajustar aos propósitos da vez que o Governo tiver uina lei mais complexa, de difícil ehbora
política econõmica, e não o ieVeisO! - ção e tramitação no Corigres-so, ele pode proPor a lei delegada. Re-

Em verdade, essa é uma tendência que se tornava muito Cebe a autorização e fàz, então, a lei apropriada. Assim se proce
aparent.e já na metade de 1991, com a apresentaÇão do chamado deu com relação à lei que regÕloo o problema da isonomia salarial, 
Programa de Saneamento FinanceirO e Ajuste F"lSCal- sugestiva- e o Congresso deu ·a_autorização. ·Por que s6 se há de Pioceder por 
mente conhecido como ''Emendão". "Emendão", pois tal programa n:iedida provisória, quando a medida provisória exige o ca:rá.ter de 
pressupunha que a Constituição eri impeditiva à re3.Iizaçãõ dos urgência e de relevância, que nem sempre ocone nas propostas 
objetivOs da política econômica traçados pela equipe econômica que têm chegado ao Congresso'? 
do Governo Collor. O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço o aparte de V. 

Assim, os burocratas cuidaram de produzir uma política Exa. Devo dizer-lhe que concordo plenamente com V. Ex•, que, 
econômici -qUe eles próprios consider.avam 6tima; e, para tanto, a como um grande jurista, sabe que é _impossível pensarmos em 
COnstituição deveria ser alterada em diversos· de seus pontos - Olf mais quatro anos de medidas provisórias. O Governo pode discutir 
seja, a ação do Governo concebida como sendo extensível à pró- e teVe teinpO para isto no passado:há um anO e meio. quãndO Sua 
pria mudança de regras e valores constitucionais. EXcelência o -Presidente da República tomou posse. O Governo 

Contraria.mente, pode se argumentar que o conjunto de pos- poderia, sim, te!- feito um Projeto de lei e mandado para esta Casa. 
SJbilidades de política económica deva ser basicamente condicio- - Poderlamos ter 30, 60, 90 dias para discutir,- e O Prêsidente não te~ 
nado pela ConstitUição. No amai Governo, essa reversão do limite ria necessidade de fazer uso de tantas medidas provisórias. 
constitucional tem sido amplamente praticada, de vez que a refor- Senador Josapbat Marinho, cheguei aqui como empresáriO, 
ma econômica explora deliberadamente a fragilidade inStirucional sem.entender nada de política, nem tampouco de Regimento Inter-
com. que convivemos desde 1988. no, e nunca tendo subido à tribuna para falar. Até hoje o faço com 

O dilema central com que a próxiina legislatura deverá se muita dificuldade. É muito difícil falar de improviso; é muito difí~ 
confrontar é o de escolher: entre o Estado que é forte porque abla cii conhecer absolutamente tudo, assim como é difícil conhecer to
sob as regras consensualmente estabelecidas pela sociedade; e o dos os 81 Srs. Senadores. Mas, para qualquer cidadão, é fácil com
Estado que deriva sua força da vonW.de e determinação dos que preender que o Governo não pode, não deve, tem que parar de fa-
comandam a organização governamental. __ _ _ _ _ __ __ -~uso da medida provisória. 

No Brasil dos anos 90, a preferência revelada pelos gover- Assusta-me muito pensar. Senador Josaphat Marinho, se ti-
cantes e seus mais ilustres meD.tores do ca.m.IXJ económico nãó dei- vermoS uma renova-ção muito S:rancie das duas Casas, que o pr6xi-
xa dúvida quanto a essa opção. As políticas públicas têm sido con- mo Governo comece por esse caminho. E certamente ele começará 
cebidas na pe:rspecti.va muito maiS de um veículo de ampliação da por esse caminho. Todos aprenderam-que é muito mais fácil emitir 
presença regulatória estatal do que da existência e obServância do medidãs Provisórias dO que negociar -com o Çongresso, baseado 
ccmtrato social em projetes sérios, competentes e discutidos. E fácil discutir com 

O cenário da próxima legislalura pode, ademais, ser maleá- partidos quando se ilislribuem 800, 1000, 1500 cargos de presi
vel à persistência do modelo do Estado que tudo pode. de vez que dentes e de diretores fmanceíios de estatais.. Tenho certeza de que 
se prevê uma ampla renovação das bancadas do Congresso Nacio- V. Ex•, como a maioria dos Senadores desta Casa e como eu, não 
nal. Assim, a nova legislatura passaria necessariamente por um pe- indiCamos ninguém para presidente, paxa cilretor ou qualquer outro -
Ifodo de aprendizado- o que trabalhará contra o pleito de discipli- cargo. N"ao acredito que. quando políticos indicam nor:J.es para di-
nar a ação do Estado. retor fmanceiro da Petrobrás ou da V ale do Rio Doc_e. oor exem-

Vale ainda insistir, Sr. Presidente, s~s e Srs.. Senadores, que pio, o façam para melhorar o desempenho da estatal. Até. hoje, nin
a questão da disciplina do Estado nãO envolve necessariamente a -guém me explicou por que o político indica, e muito menos por 
questão de se ter maior ou menor presença do Govemo na econo- que o Presidente da República nomeia. 
mia. De igual modo, não se atrela exclusivamente a uma ideologia O Sr.Josaphat Marinho- V.Ex•me permite um aparte? 
e<onômica liberal. O que se quer é, precisamente, aumentar o gnw O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex' 00m prazer. 
de responsabilização do Governo perante a sociedade. O Sr. Josapbat Marinho - Gostaria apenas de fazer '!J:Gl2 

Do modo como as políticas públicas têm sido formuladas e afrrmaúva~ cOrrõborandO a parte últii!l.a do se'.J prrn;-1.mciamento: 
operadas. é vi.."tllalmente impossível detectar oo atribuir responsa- qualquer qt~~ se_ia o novo !lOV~rro;:~;r~'!"'. -:;-.fl~-..-5---...,... ... --' .,.~ - r.7 .. ,.. ~ 
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medida provis6ria. tais atos. Q Presidente da República, no que diz respeito- àqUele 
O SR. Gll..BERTO MIRANDA - Fi~ registradÇ> nos aviso do Ministro Stepanenko, mencionando a aceleração e inau

AD.ais desta Casa o aparte de V. Ex•, bem como o alerta. que deixo guração daquelas obras, evidentemente nem respondeu, não foi. e 
a esta Casa: espero qile o atual Presidente.®._República não emita o dia 25 de agosto passou in albis. O mesmo se refere ao proble
a miléSinia medida provisória, porque, do contrário, ele sairá nos ma ligado ao Estado de Sergipe. São atos isolados de alguns Mi-
jornais. nistros, de alguns agentes do poder público, mas que não têm o en-

Continuo o meu discurso, Sr. Presidente. dosso do Presidente da Rep.íblica.. 
O veto, quando utilizado inteligentemente, é um recurso po- Posso lhes dizer que, a esta altura, o Presidente já devení es-

cleroso e democráticõ-para fazer valer junto à legislatura os prop6- lar meditando sobre a segunda emissão de um bilhete do Sr. Ale-
sitos da politica econômica defendida pelo Pres.idente da Repúbli- xis Stepanenko a respeito de intromissão da mãquina. do Governo 
ca. E com a vantagem adicional de induzir muito_ naturalmente à em assuntos específicos da competência do Presidente da Repúbli-
negociação política sem confrontos. _ - - · · ca e que dizem respeito, esses fatos, à alçada da Justiça Eleitoral 

Que o Executivo_ se dedique a ~ir no Cóngtesso Na- Por outro lado, não poderia_ deixar_de mencionar que o e~-
cional maiorias duradouras que se mantenham, não po~e a oca- gio Tnbunal Superior Eleitoral terá a liberdade, que a Constituição 
sião lhes_ oferece beneficies específicoS, -mas porque é generalizada lhe assegura. parn examinar essas acusações. Ontem- o Ministro 
a crença de que a cooperação social somente prosperará se Execu- S6púlveda Pertence falava que muitas dessas acusações têm um 
tivo e Legislativo sinalizarem apropriadamente. Que as medidas sentido psicol6gico em face dessa tensão da campanha eleitoral. É 
p!'OVisórias passem ·a seguir uma estrita disciplina quanto à sua verdade, mas poderão surgir acusações sérias, que, evidentemente, 
emissão e à seqüência de sua trajetória. - o Tril:x.Jnal terá que apreciar à luz dos fatos que forem levados até 

Para n6s no Congresso Nacional também há lições a tirar de essa Corte. 
toda essa evidência de contínua depreciação das instituições repre- O que posso dizer é que o Presidente da República prestará 
sentativas. Passado o período revisional e considerando que a futu- todas as informações de que o Tribunal venha a necessitar. E uma 
ra legislatura não terá mandato para iniciar outro periodo de revi- vez mais reaíumo que o Presiden_te_ da República não admitirá, em 
são, em breve estaremos dedicados a oferecer emendas à Consti- hipótese alguma, que se utilize o Governo como forma de propa-
tuíção. ~ . ~ _ . ~ --:-ganda qe qualquer candidato à Presidência da República. 

Não devemos, no entanto, aguardar tão simplesmente que E isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de deixar bem claro a 
aqui chegue a proposta de emenda do novo Govemo. Mesmo por- respeito da reincidência desse segundo bilhete do_ Sr_._Alexis Stepa-
que o Governo, pelas evidências que aqui apreSeiitei, tem um- inte- nenko, que hoje os jornais estampam. -
resse pçeferencíal quanto a essas emendas. O SR. PRESIDENTE (Meínt Filho) - Concedo a palavra 

E imperioSo que desenvolvamos nossa própria capacidade ao nobre Sr. Senador :Marco Maciel. 
de análise quanto ao quadro institucional brasileiro, pois assim: po- o- SR. l\f.ARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
deremos apreciar em toda a extensão as emendas que aqui venham guínte discurso.) - Sr. Presidente, Sn> e Srs. Senadores, a Bibliote
a ser propostas, assim como oferecer emendas que. ao fm e ao ca Central da Faculdade Católica de Brasília acaba de completar 
cabo. contribuam muito eficazmente para a proSperidade da socie- um ano. Fui convidado pa.rn participar das celebrações alusivas ao 
dade brasilell'a. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. acontecimento. Infelizmente, não pude comparecer! Desejo, con

Durante o discurso do Sr. Gilberto Miranda, o 
Sr. Ronaldo Aragão. deixa a Cadeira da presidência,
que i ocupada pele Sr. Meira Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Meínt Filho)- A palavra está fa. 
cultada aos Srs. Sena_dQies. 

O SR. MAURÍCIO CORRJl:A- Peço a palavra, Sr. Presi· 
dente. 

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

O SR. MAURÍCIO CORRtA (PSDB - DF. ProDllncia o 
seguinte discm:so. Sem :r;evisão do orador.)_- Sr. ~i4ente. sn e 
Srs. Senadores, temos presenciado, nesses últimos dias., alguns fa
tos extremamente estarrecedores. Ref"JI'O-me especificamente a es
sas notícias que têm sido publicadas. muitas delas absolutamente 
corretas, de que a máquDia do Govemo está a setviço de uma can
didatura. Não é veJ;dade. 

Leio, boje, nos jornais, a noticia de um- fax_ que o Mmistro 
Alexis Stepanenko teria enviado ao Presidente da República sObre 
a necessidade da sua presença na inauguia.ção de um emp'retfuâi
mcnto no Estado de S_ergipe ou para que o Presidente exatamente 
íncentivasse esse tipo de solenidade. Não é verdade. Posso asseve
rar, c_om absoluta tranqúilidade, que o Presidente da República não 
admite, em hipótese a.J.guma, que a máquina do Governo seja colo
cada a favor de qualquer candidato. 

Lamentavelmente os epis6dios registrados são fatos isola
dos, provocados exclusivamente por alguns Ministros, muitos de
les sem experiência política p<ira mensurar ás conseqüências de 

ttJdo. congrattJlar-me com os dírigentes, atraVés dO Profess-or Luiz 
Antonio Bitencourt_ Emí.lio. os docentes, oS alunos e a comunída
de. 

Sou assíduo freqüentador de bibliotecas. N"ao raras vezes, 
em minhas incursões pelas estantes ou catálogos. constato o fascí~ 
nio que essas casas do _espírito exetcem sobre os homens há milha
res de anos. 

Hoje, informatizadas, com franqueamento de acesso que ul
trapassa as fronteiras, as bibliotecas constituem importante instru
mento de democratização do_ saber. 

Cada pessoa, ao ler um livro, ablaliza a mensagem nele ex
pressa, intexpreta-a segundo sua mundividência. Se tornar a ler o 
mesmo livro tempos depois. encontrará novo texto, porque o tem
po terá passado. Nem o leitor nem o livro serão os mes!QÇls._As- _ 
sim, um volume quieto na estante pode transformar-se em mil, em 
dez mil, tantos quantos tiverem o privilégio de debruçar-se sobre 
suas páginas. 

O livro pemrite a aproximação gratuita com ·os outros po
vos, proporciona o resgate da memória cultural. Essa, talvez é uma 
das razões por que a biblioteca atravessa os séculos exercendo 
cada vez maior atração nos amantes da leitura. 

A Biblioteca da Católica de Brasília está dando acesso aos 
livros. Está dandO oportunidade aoS ilunos daquela casa de ensino 
e à comunidade brasiliense de ouvir a voz do autor. A conhecer 
hist6rias e povos. A solidarizar-se com os homens, a descobrir que 
o mundo, na sua imensa variedade, tem um denominador con:lnm: 
o homem. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. estamos na era da informa-
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ção. Nos dias de hoje~ não há axma mais pOOerosã do QUe o-saber. 
E a biblioteca abriga as obras do saber. Essa realidade toma-a ain
da mais llo.portante que em tempos passados. E aumenta a respon
sabilidade dos dirigentes de tomá-Ias capazes de responder aos de-
safios do novos tempos. -

Esse desafio, terá. agora que enfrentá-lo a Biblioteca Centrã.J. 
da Faculdade Católica de Brasília. 

E aí me _oCozre le-m'l:iã:r a urgência de iDformatiiãr a biblio
teca, de permitir qUe as consultas aos livros ultrapasSem oS limítes 
geográficos das estantes. Com catálogos atualizados e ligados are
des elet.rônicas internaciOnais, os estudiosos terão Jionteiras. 

Teço essas considerações pelo entllsiasmo de ver os primei
ros passos da Biblioteca Cent:ral da CatóliCa. 

Um dos suportes da democracia é o acesso à inf&mação. 
No dizer de Alvin Toffier, o-conhecimento é a mais democrática 
das fontes de poder. Toffler lembra a importância do conhecimen
to e o seu predomínio nos tempOs atuais. 

Portanto, se reconhecemos a importância do conhecimento 
como fonte de poder, devemos igualmente reconhecer que, sendo 
as democracias fomias de governo onde o poder é por defmição 
difuso, facultar o acesso à informação deve ser preocupação esseil- -
cial. Propolcionar o conhecimento qualificado atrayés da modern
ização dos meios de acesso à disfX)sição do leitor, facultando o al
cance rápido e seletivo à enorme massa, é um dos grandes desafios 
dos tempos atuais. -

Daí a importância da biblioteca. Dai este registro do aniver
sário da biblioteca Cen!tal da Faculdade Católica de Brasília, que 
se esfoxça por propiciar ao leitor as mais modernas fonnas de aces
so ao conhecimento.. Tenho a consciência, Sr. Presidente, de que o 
direíto à informação em si" não é necessariamente tr.insfõrina:dor-dã 
realidade. É, contudo, o fundamento para qualquer reivindicação 
consciente de mudança. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Nada mais havendo 
a tratar, a Presidência vai encemif-OS trabalhos, de:sfgnãndº -pa.Ía a 
sessão extraOidiná.ria a realizar-se na terça-feira; d.fã-13-J>róximO, 
às l5h, a seguinte - -

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•71i,-DE 1994 
(Em Regime de urgência, oos termos do 

art. 336, "b", do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução _n° 78, de 
1994 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntõs Econômicos), que autoriza o 
Govemo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Let:ras Fmancei
ras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LFTRS,- cujos 

• recursos serão destinados ao giro de 2.1% de stJa dívida mobiliária 
vencida no 1 o semestre de 1994. 

-2-
MENSAGEM N" 22,7, DE 1994 

(Bm regime de urgência, nos termos do 
art. 336, "b", do Regimento Interno) 

Mensagem no 287, de 1gg4, através da qual o SenhOr Presi~ 
dente da República solicita seja autoriZada contratação de opera
ção de crêdito externo no valor equivalente a até duzentos e cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos, juntos ao Brazilian 
American M=hant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada 
ao financiamento para aquisição, pela Marinha do Brasil,· de bens e 
serviços no mercado internacional, dentro do Plano Parcial de Ob
tenção e Modernização da Marinha. (Dependendo de paracer dâ 

Comissão de Assuntos Econômicos) 
-3-

MENSAGEM N" 22,8, DE 1994 
~m regime de urgência, nos termos do 
art. 336, "b~ ,do Regi_mento Interno) 

Mensagem n• 22,8, de 1994, através da qual o Pres\dente da 
República solicita seja autorizada a contratação de- operação de 
crédito_ externo, no valor equivalente a até cento e oitenta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brãzi
lian American Mercbant Bank - BAMB - Grand Cayman, desti-_ 
nada à aquisição, pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços, no 
mercado internacio:oal dentro do ''Programa de Modemizaçao--da 
FOrça Terrestre". (Dependendo de parecer da Comissão .de Assun
tos Econômicos). 

-4-
MENSAGEMN0'2B9,DE 1994 

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

Mensagem n° 289, de 1994, através da qua1 o Senhor Presi
dente da República solicita seja 3utorii.ida conllatação de opern.
ção de ci'édito externo no valor equivalente até duzentos e trinta e 
nove milhões de d6lares norte-americanos, de principal, junto ao 
BiliZilian American Mercbant Banck - BAMB - Granà Cayman, 
destinada ao financiamento paxa aquisição, pelo Exército Brasilei
ro, de bens e serviços no mercado internaciorial. dentro do Progra

-ma de ModernizaÇão da Força Terrestre. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos). 

-5-
MENSAGEM N" 290, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, "b", do R~mento lutemo) 

Mensagem D0 290, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autciiiZida -COntratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a cento e oitenta e um 
milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazi
lian American Merebant Bank- BAMB- Clran.d Ca_yman,_~isando 

-a aquisição integral de bens e serviços, no mercado interi:to, pelo 
Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelha
mento e Modernização da Força Aérea Brasileita. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos). 

-6-
MENSAGEMN"29l,DE!994 

(Em regime de urgência, nos termos dt? 
ãrt._ 336~ "b", do Regimento ln temo) 

Mensagem n• 291, de 1994, pela qual o Presidente da Repú
blica_ solicita seja autorizada a conltatação-de operação de crédito 
externo, no va1or _equivalente a até cento e _de_zenove milhões, de 
dólareS'·nçnte-americanos; de principal, junto ao Brazilian Ameri
can M=hant Bank- BAMB- Grand Cayman, destinado à aqui
sição integral de.bens e setviços, no mercado interno, pelo Minis
tério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelhamento 

-e Modernização da Força Aérea Brasileira. (Dependendo ae pare
cer da Comissão de Assuntos Econômicos). 

-7-
- REQUERIMENTON"680,DE !994 

Votação, em turnO único, do Requerimento n° 680, .de 
1994. solicíiando nos termos do art. 3.36, "c", do Regimento fu. 
temo, urgência para o Projeto de Resolução n° 122. de 1993? que 
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cria a Comissão de Ciência e Tecnologia. 

-8-
Apreciação do Edital de Privatização da Empresa Brasileira 

de Aeronáutica S.A. - Embmer, nos _termos da Resolução n<~ 53, de 
1994, do Senado Federal. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos). 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está encerrada a 
sessão. 

(LevanJa-sea sessão às 16h38min.) 

ATO DO DffiETOR-GERALN' 115,DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal. no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2' da Resolução n' 42, de 1993, 
e de acordo com o que consta do Processo n° 014.852/94-2, resol
ve exonerar ANIBAL LUlZ LANDO do cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
do Gabinete do Senador Meirafilho, a partir de 01 de setembro de 
1994. - - -

Senado Federal, 5 de setembro de 1994 • ..: Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 111>, DE 1994 

O. Ditetot-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § z.:., da Resolução n° 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo n'014.852194-2 
resolve nomear MARIA DE LO URDES LANDO para exercer o 
cargo, em comissãO, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do 
Senador Meim Filho. 

Senado Federal, 5 de setembro de Í994 :._ Manuel Vilda 
Magalhães, Direlor-Geral. -

PARECER 

Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Recei
tas e Despesas do JPC, referente ao mês de abnl. de 1994. 

O Conselho Deliberativo do Jm;tituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC, de acordo com o que estabeiece o art. 12;-in
ciso Ill, da Lei n' 7 .087, de 29 de dezembro de 1982, examinou o 
Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das Receitas e Despesas 
referente ao periodo de 01.Q1 a30-4-94, conjuntamente como De
monstrativo d,as Receitas e Despesas do mêS de abnl de 1994~ e 
considerando que essas peças traduzem a situação patrimonial e fi. 
nanceira do Instituto em 30-4-94. consoaDte o respectivo Relatório 
Contábil, resolve aprovar o Balancete Patrimonial encenado em 
30 de abril de 1994 e os DemonstrativOs daS Receitas e Despesas, 
nos tennos do Relatório Contábil anexo ao Balancete PatrimOnial. 

RELATÓRIOCONTÁBILANEXOAO 
BALANCETE PATRIMONIAL DEABRll.J94 

O Pat:rirõ.ônio do IPC, dur.mte o mês de abril, evoluiu de um 
saldo de CR$ 32,17 bilhões, de acordo_ com a posição de 31-3-94, 
para CR$ 49,58 bilhões, o que representa um crescimento nominal 
de54,12%. ··· · 

1-Ativo 
1.1-Disponível Imediato 
A exemp]o do mês de lllQ!ÇO de 1994. o maior volume de 

aplicações está concentrado em RDB/CDB, Fundo Ouro, Fundo 
Azul e Cadernetas de Poupança. O valor total de CR$ 
43.725.203.781,00, aplicado em banco• oficiais_em abril, chegou a 
88% dos Ativos do Instib.uo. 

1.1.1- Bancos Movimento - ·· 
Este Grupo apresentou om total de CR$ 38.755,53, que rep-

resentou os saldos das contas correntes 193322/1- Banco do Bia· 
sil S/A e 950.07111 - Caixa Econômica Federai. nos valores de 
CR$ 18.755,53 e CR$ 20.000,00, respee!íVàmente, evidenciando . 
que o IPC mantém. sempre. a totalidade dos_ recursos disponíveis -
aplicada no mercado financeiro. 

1.2- Realizávd a Curto Prazo 
O saldo de CR$ 2.418.846.910,60, corresponde a 4,9% do 

total do Ativo, representando os recursos investidos na Carteira de 
Empréstimos - A vexbados aos segurados do IPC, amrirtizáveiS no 
prazo máximo de 12 meses, aplicações financeira$ em Carteira de 
Ações do Banco do Brasil SI A, Banoo Meridional e o financia
mento de veículos a curto prazo. 

Comparando o saldo de 30-4-94 com o do_ mês de março d~ 
1994, observa-se um a.ctéscimo acentuado no valor total deste gru
po de contas. em razão de ter sido contabilizado, no mês de 
abril/94, o valor correspondente à atualização mónetá..-ria e· jUtos. 
devidos pelos mutuãrios que receberam, em époCaS diversas. fi. 
nanciamentos para aquisição de veículos a curto e a longos prazos. 

O valor ora -contabilizado, que totaliza CR$2,3 bilhões, cor
respondente a 0,5% do total dos ativos do Instituto, foi considera
do integralmente como "Realizável a Curto Prazo", em face da im
possibilidade técnica de segregação dos valores atualizados em re
lação ao capital emprestado, se a curto ou a longo prazos. 

Os demais valores registraram decréscimos, se comparados 
ao mês anterior, em decorrência do retomo do capital investido 
com os segurados dQ Instituto, que suspendeu, temporariamente, 
os financiamentos de veículos de curto e longo prazos, bem como 
os empréstimos em coosignação, com o ilituito de aguaxdar um 
reordenamento da política econômica do Govemo Federal,. que de
verá occnrer com a criação da nova moeda. o Real. 

1.3 -Créditos Diversos 
O saldo de CR$22325.268,35 corresponde aos rerursos a 

receber de terceiros, a título de Seguros Pagos Antecipadamente; 
Consignações a Receber do CEGRAF e Outros Valores a Receber. 

Este Grupo apresentou um decréscimo sigriíficativo,-em re
lação ao mês de março/94, motivado, principalmente, pela regula
rização, nó mês. de valores pendentes, destacando-se os pagamen

. tos efetuados pelo Centro Gráfico do Senado Federal, no valor de 
CR$33.640.740,54, e Câmara dos Deputados, no valor de 
CR$320.443.144,44. 

O saldo verificado neste Grupo de cootas é objeto de per
manente controle, por parte do Departamento de Contabilidade, no 
sentido de promover as regulamentações dos valores pendentes, 
sendo que todo_ o saldo apresentado já foi regularizado nos meses 
subseqüentes. 

lA- Realizávêl alongo prazo 
Apresenta um saldo de CR$1.272.608.290,12, que repre

se~ta 2,5% ~do total do Ativo do Instituto, investido a longo prazo, 
CUJOS resultados serão obtidos além do exercício financeiro subse
qUente. 

A exemplo do mês anterior, o maior volume de aplicações 
continua concentrado no fJP3.I1Ciamento de veículos aos segurados 
do IPC, no prazo de 24 a 48 meses. O montante verificado em 
abril apresentou um decréscimO nominal de 7%, comparativamen
te a posição de 31-3-94, em razão do Jm;tituto ter suspendido tem
porariamente os fmanciamentos de veículos até o reordenamento 
da política econô:mica do Govemo Federal, bem como em razão da 
transferencia do valor de CR$15.521.120,13 para o "Grupo Inves
timentos", relativamente à conta ''Financian:iento de ""VeícUlos I". 
ora considerada como ''Realizável a Curto Prazo". 

lA.l- Títulos da Dívida Agrária 
Apresenta um saldo de CR$351.939Al3,05, em valores 

atualizados até 20-1-94, que corresponde à aquisição de 15.416 TI-
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tu los da Dívida Agrária, divididos em quatro cartelas, cgm resgate 
a partir do dia 20-10-90 - Processos n.'': 3863/90, 4061792 e 
2220192, que se encontram pendentes do respectivo pagamento 

o C".onjtmto dos bens m6y~ e im.6veis in,.corPorados ao patrimônio 
do Instituto, detalhados na fonna a seguir descrita: 

15.1-Prédio (SCR/S -Quadra 512, Bloco C) 
pelo Incra. _ . _ _-- CR.$23.000.000,00- QUe CC?rie~de ao valor do prédiO 

com 2 (dois) pavimentos, localizados ã SCR/S Quadra 512, Bloco 
C, lotes 819, adquirido em ag~to. de 1970, consoante Laudo de 
Avaliação da Caixa Econômica Fedeta!, expedido emjufuo/93. 

De acordo com informações obtidas jUiiio àquele Instituto, 
esses Títulos deverão ser traiiSfOllil.2dos em moeda escriturai, a 
cargo do Tesouro Nacional e ficarão 'custodia.çi9s na Caixa Ecõi:tô- _ 
mica Fedem!. 

Além disso, o Incra colocadí em Edital -tOdas as informaçõ
es pertinentes aos resgateis, razão pela qual estamos aguardando 
tais providências, para aOOtaim.õs Os procedinlentos contábeis ca
bíveis. 

1A.2-Obrigações da Eletrobrás 
Apresenta um saldo da CR$5.031.751,18, que corresponde 

ao custo de aquisição mais atualização monetária de 3.746A27 
Obrigações da Eletrobrás, sendo que: 2.120.294 Tírulos venoem 
em 1995; 750.310 em 1996 e 865.823 em 1997, de acOrdo com a 
mensagem via fac-símile de 29-6-93 daquela Jnstilllição. 

1A.3-Debêntures não conversíveis 
ApreseDla um saldo de CR$4.438,89, em valores nominais, 

que corresponde à aplicação em 850 Debênlllres de 1.000 OTN 
cada, emissão de "A RUI3.1 e ColonizaçãoS/A", autorização deter
minada pela AGE de 20-12-88, que se acham sub judlce, em ra
zão de im:gularidades constatadas em emissão dos Títulos e à falta 
de documentação hábil conforme Precesso da Cámara dos Deputa
dos n• 14.322189, cujo rl'Cebimento dependerá de senfAlnça de Pri
meira Instância e julgamentO de- todos os reCursOs previstos pela 
legislação pertinente. 

Vale ressaltar que a empresa "A Rural e Colonização S/ A" 
efetuou proposta de acordo ao IPC, relativamente à parte que se 
julga respousável, cujo assunto está seudo tratadQ por via do Pro
cesso D0 00635/94-IPC, conSiderando, ainda, que houve sentença 
favorável ao IPC, prolatada pela Justiça Fedeial de Primeiia Ins
tância, quando do julgamento do Processo n° 90.4456/1, tomou-se 
injustificável a manutenção da conta 11lrovisão para -~rtura de 
Aplicações DUvidoSas", motivoS Pelos quais procedeu-se o cance
lamento desta provisão. 

1.4.4-Financiamento de veículos 
Apresenta um saldo de CR$781.172.966,16, que correspon

de ao montante dos recursos aplicados no fmancia.inento de veícu
los aos associados do B'C? relativamente a:o capital concedido, a tí
tulo de Financiamento de VeículOs II (Sistema de Fmanciamento 
de Veículos totalmente gerenciado pelo IPC). 

O fmanciamento de veículos é Concedido com :recursos 
oriundos das resetvas pan pagamento de fillmas pensões, verifica
da a disponibilidade fiDanceiia pan este fim, a partir de uma pro
gramação mensal de atendimento, e considexadas as demais pro
gramações de desembolso e aplicações fmanceiras do Jnstiruto. 

O Sistema de Amortização do Financiamento, denoJiiipado 
• SIM:C ..: Sistema Múltiplo de Amortização, del=nina o retomo do 

capital investido, com prestaç§es-reai& crescentes, ondC o custO de-
fmauciamento por ft·ações dó mês é obtido aplicando-se o conceito 
de cálculo pro rata tempore.. 

lA.S- Adiantamento de honorários advocatícios 
ApreseDla um saldo de CR$134.764.883,57, que correspon

de aos honocirios advocaticiOs pagos a-o senhor advogado Leopol
do César Fontenele, Conlgido monetariamente, que deverão ser 
ressarcidos. quando as questões jurldicas fornm julgadas a favor 
do Instituto e a parte adversária estiver obrigada à sucumbência, 
consoante o disrosto na Cláusula Quarta do Contrato de Serviços 
Advocatícios, datado de_l0-l0-93. 

1.5- Ativo permanente 
ApreseDla um saldo de CR$!28.126.669,57, que-represeDla 

l..S.l- 22 Salas (Edifício Palácio do Comércio - SÇS) 
- CR$47 .000.000,00- Que coii'eSpàncle ao valor das salas 

localizadas no Edificio Palácio do Coméi-cio- SCS, ~adquiridas em 
julhons, consoante Laudo de A valização da Caixa Económica Fe-
deral, expedido emjulho/93. - · · · 

15.3- Loja e sobreloja (SCS- Edifício Deoasa) 
- CR$18.000.000,00 -' Que CôireSPc>nde ao vàíor da loja e 

sobreloja, localizadas no ses. Projeção n° 5, do Edifício Denasa, 
adquiridos e<njullio'80, consoante Laudo de Avaliação da Caixa 
Econômica Fedem!, expedido emjufuo/93. 
· 15A - Ga!põestrerrenos (Sia Trecho 5) . . . . 

- CR$40.000.000.00 - Que_ corresponde ao valor dos lotes 
adquiridos em agosto/69 e da construção de 3 ~ (!IIls) ga!p&s em 
novembronS, consoante Laudo de Avaliação da Caixa Económica 
Federal,expedidoemjufuo/93. · ~ -- · · 

1.5.5 - Concessão de uso (terreno localizado à SAIN, 
Lote "O") 

- CR$1,00- Que CO:tieSponde ao valor.simb6lico"da incor-
-poração ao patrimônio do IPC- di concesSãO--de---Djreito Real de 
Uso do teneno descrito como Lote "O", Setor de Areas Isoladas 
Norte - SAIN, cujo instrumento foi poblicido-no DODF do dia 18 
de dezembro de 1987 (Suplemento), à pág. n° 48. de acordo com o 
disposto no contiato fnmado entre o IPC~e a Tenacap; em I 0-5-88. 

1.5.6- Bens móveis 
ApreseDla um saldo de CR$!26.668,57, -que representa o 

valor notulnal dos bena adquiridos pelo Instituto: máquinas e equi
pamentos, veículo, direitos de uso de telefone, móveis e utensílios etc. 

O Grupo Ativo Permanente representa 0,01% do total dos 
Ativos do Jnstiru.to. 

1.6-Ativo Compensado 
Registra os valores a receber junto à Câm,ara dos Deputados 

e Senado Federal, em razão da legislação vigente. - · 
~1.6.1- Valores a receber da Câmara dos Deputados 
ApreseDla um saldo de CR$1.689,508933,65. que çorres- · 

_ponde _ào montante dos vá.Iores a receber relativo~ ~J~e~IVa da 
PreVldê_ncia CongreSSilal dos meses __ de marÇo e abril/1994, con
soante os Ofícios_n~ 241_e_ 249, respectivamente, e EquiparaÇão 
de Pensões, refercinte aos meses de março e abriY1994. de acordo 
com os Oficies n~-240 e 248, respectivamente. 

A Câmara dos Deputados efetuou o pagame~o da Reserva 
da Previdência Corigressual- Ofício n° 241/94- IPC, no valor de 

_ CR$360.782.223,92. em 3!-5-94. por via da Ordem Bancária n° 
940B02939, referente amaxço'94, Oficio n• 249194, no valor de 
CR$409.766.540,54, em 3!-5-94, por via da bidem Bancária n• 
940B02939, referente a abril/94 e da" EqUiparação de Pensões
Oficio n"240194-!PC, rio valor de CR$1.!00.891.125,69, em31-
S-94, por via da Ordem Bancária n° 940B02940, referente a mar
ço'94 e Oficio n• 248/94 -IPC, no valor de CR.$949.436.027,94, 
em 31-5-94, por via da Ordem Bancária n• 950Bll2940, ·referente 
a abril/94. 

1.6.2 -Valores a receber do Senado Federal 
ApreseD!a um saldo de CR$32!.923.506,47, que correspon

de ao montante dos valores a receber relativos à Reserva da Previ· 
dência Congressual e Equiparação de Pensões, referentes aos me
ses de março e abriJ/94, de acordo com os Oficies n.cS 243, 242, 

· 250e251. 
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O Ativo Compensado"'!""sentou, em30-4-94, 4,0% do to-
tal dos Ativos do Jnstjlulo. 

2-Passivo 
2.1- Exigivd Operacional 
2.1.1 -Credores Diversos 
Apresenta um saldo de CR$708543,62, que corresponde a 

diversos depósitos~ não identificados, ·efetuados na conta-conente 
n° 193.322/1, Banco do Brasil S/ A, ainda pendentes da regularização. 

2.1.2 -Seguros 
Apresenta um saldo de CR$3.381.695,77 correspondeDle 

aos valores descontados em contas-commtes dos diversos filiados 
do IPC que optaram pelo seguro de vida em grupo? mediante inter
veniência do Instituto, junlo à Roma Seguradora SI A e Nacional 
Cia. de Seguros. cujo valor foi pago às següraâoras nO mês de 
maio de 1994. 

2.2- Exigivd Atuarial 
2.2.1 -Benefícios a Conceder 
A conta Reserva MatemiticaJR.iscOs Expiriuios- Benefícios 

a Conceder. cuja fmalidade é a conces~o. de benefícios futuros, 
vem recebendo __ acum\llativamente. os recursos que seriam distri
buídos ãs Reservas Matemáticas- Riscos Expirados e Não Expira· 
dos- se já tivéssemos os cálculos atuariais ca:respondentes. 

O Grupo Exigível Atuarial, que representa 90,02% do total 
do Passivo _do Instituto. CÇ)mparativamente à posição de 31-3-94. 
evoluiu nominalmente 47,47%, em que pese a Câmara e o Senado 
Federal não terem repassados os :rectll'SOS de Reserva da Previdên
cia Congressual e Equiparação de Pensões, de acordo com a anãli
se dos Grupos Ativo e Passivo Compensados. 

A Conta Beneficias a Conceder foi criada objetivando à 
adequada apropriação do supetávit operacional do IPC até que a 
empresa STEA- Serviços Técnicos de Estatísticas e ,Atuária Ltda., 
contratada para dar suporte às atividades do Instituto? defma os 
montantes dos Riscos Expirados e Não Expira:dos. 

Conforme Relatório apresentado por aquela empre~ é im
prescindível que o IPC fomeça-lhe os dados cadastrais completos 
dos filiados para que se possa aferir os encazgos futuros, distin
guindo-se os Riscos Expirados dos RisCos Não Expirados e deter
minar a real situação do Instimto, se superavitâria oU se deficitária 
sob o aspecto atuarial. _ _ __ 

O montaDle de CR$44.630.744.047,01, acollll!lado no ba· 
lancete, está assim constituído: 

- Exerdcios anteriores.~ .. :;.:::..::.:=-~ ~ ~$12.046:600.710,28 
- Exeroício de 1994 ...................... _ •.. __ ~CR$32584.143.336;73 
Total..--·-·----------·-·-·· CR$44.630.74Úl47,1f1 

2.2.2- Reserva da Previdência Coogressual 
O valor de CR$62!.068.392,99, acumulado no balaucete, 

tem a sua destinação pre-vista pelo § 1° do art. 60, da Lei n° 
7.087/82, com a nova redação dada pelo art. ! 0

, da Lei n° 
7 586/87, e está assim constituído: 

- Exeroícios anleifores: ..................... c::.o.;:;.- CRS236.283.933,36 
- Exett:ício de 1994. ............ -·--·-·--·· CR$384.784.459,63 
Total..--··----·-··--------· CR$621.068.392,99 

2.3 -Não Exigivd 
2.3.1- Reservas 
2.3.1.1 -Reserva de Atualização Monetária 
O valor de CR$2.804.581.796,23 corresponde à variação 

monetária das carteiras de ações do Banco do Brasil, Banco Meri
dional e Eletrobrás. ocorridas nos exercícios de 1993 e 1994, atua
lização monetária dos Títulos da Dívida Agrária- TOA, atualiza
ção monetáriã dos adiantamentos de_ b_onorários advocatí.cios.. e 
atualização monetária dos saldos de ftD.anciamento~ de veículos. 

As ab1alizações monetárias dos adiantameDtos de hOilOI'lÍ
rios advocatícios e dos saldOs de fmaD.ciamentos de veículos ocor
rexam neste mês de abrill94, objetivando a1Ualizar o valor dos ati
vos do Instituto. oferecendo Condições de uma avaliação consis
tente pela empre-sa de atuárii anteri.onnente mencionada. Tal atua
lização geroo rim significativo crescimento do valor das reservas, 
em, relação ao mês anterior. 

2.3.1.2- Reserva de Reavaliação de Imóveis 
O valor de CR$127.999.999.98 corresponde à Re&eiVa de 

Reavaliação dos Imóveis do IPC, contabilizada de acordo com o 
Lando de Avaliação da Caixa Econôiilica FederaL 

~ - Este Grupo, que representa 0,0~% do total do Passivo, man· 
tél:n o mesmo valor nom.imtl. em relação ao mês anterior. 

2A- Passivo Compensado 
~ Apresenta um saldo de CR$2.0ll.432.440,12 que cOiTes· 
ponde à contrapartida do saldo do Ativo Compensado já comenta· 
do anteriormente. 

3 -Receitas 
3.1- Receitas de Contribuições 
Apresenta uró. saldo de CR$1.177.273.160,27, que repre

senta 3,2% do lotai das Receitas Correutes arrecadadas até abril da 
1994. ~ 

Em relação à arrecadeção até o mês de maiÇd94, o Grupo 
obteve um crescimento nomiriativo de 56,06%, ~o conseqüên
cia do reflexo da iudexação dos salários dos coutribuintes do íPC 
pela URV, por determinação legal do Govemo Federal. 

3.2.,... Receitas Patrimoniais 
Apresenta um saldo de CR$32.387 .297 .778,48, que repre

senta 88,59% das Receitas arrecadadas até o mê& de ahrill94. 
Em relação ao mês anterior, houve um crescimento nominal 

de 79,60% na arrecadação, como decon"ência das oscilações nas 
datas de vencimetllo e nos rendimentos das aplicações financeilas 
de curto e financiamento de veículos (curto e longo prazos). 

3.3 ... Receitas de Transferências Correntes 
O saldo de CR$2.972551.178,43 corresponde à receita ar

recadada do Senado Federal, Câmara cios Deputado&, Prodasen e 
Cegraf, a título de Contn"buição Patronal, Equiparação de~ Pensões, 
difeiença com a conversão paza URV na Folha de Pagamentos de 
Pensionistas e Reserva da Previdência Congressual, destinada à 
~~ do pagamento da Folha de Pagamento dos Pensionistas e 
ao Equilfbrio ~entáóo do Sistema, respectivamente. 

O lotai anecadado "'!""senlou 8,13% do monumte das Re
ceitas CoxreDtes até _o mês de abril/94. 

3-4 -Receitas Diversas 
Apresenta um saldo de CR$18.592.358,00, que correswnde 

a 0,05% do total da receit,a. relativ~te a, ingressos eventuaiS, de 
diversas origens, conforme detalhado nO Balancete, donde ci.esta
camos o valor de CR$11.320.098,71 coo:respondeDle ao re&&aiCi· 
mento de desfalque ocorrido. por via de fraudes na Follia de Paga· 
:qtento de Pensões, cujo servidor responsável já foi devolvido a seu 
Orgão de origem e a adoção das medídas pertinentes está ins~da 
nos Processos n"' 013676/94-CD (Ofício n° 053194-IPC) e 
005362/94-6-SF (Ofício n° 054194-IPC). 

4-Despesas 
4.1- Despesas de Custeio 
O saldo de CR$237.901.729,63 representa o montaute do& 

recursos gastos com a manutenção do InstittJto, até o mês de 
abril/94. 

Este Grupo de Despesa apresentou uma variação percentual 
nominal de 54,16%, comparativamente com a posição do mês de 
março de 1994. 

O tola) de despesa deste Grupo corresponde a 0,65% do 
monta?-te clãs- Despesas Conentes. --
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4.2- Despesas de Transferências Correntes 
Este Gnipo- representã. O -montante dos reausos gastos com 

a Folha de Pagamento de Pensionistas do IPC, no total de 
CR$3.9I4935.654,00, que corresponde a I0,7% das DespesaS 
Correntes até o periodo. 

Comparando o saldo obtido com o do mês anterior, obser
va-se que ·a despesa teve um incremento de 55,02%, como conse
qüência da indexação da Folha de Pagamento dos Pensionistas do 
Instituto à URV, por detexm.inaçio legal do Governo Federal. 

4.3 -Despesas Assistenciais 
ApreseDla um saldo de CR$53557.240,11>, que corresponde 

às Despesas de caráter assistencial do Instituto, realizadas até o 
mês de abril de 1994, representando 0;13% do total das receitas 
correntes até o período. 

4A -Despesas Operacionais 
ApreseDla um saldo de CR$1.356.553,82 que corresponde 

às pequenas despesas decorrentes da locação doS imóveis do Insti
tuto. 

5 -Constituição de resenas 
ApreseDla Utu saldo de CR$32347.963:927,57, constituído 

pelas Reservas Matemáticas/Riscos Expirados- Benefícios a Con
ceder e Resexvas--da Previdência CongriSSual. qu-e se destinam -à 
concessão de benefícios futuros aos se~tu.áUv~ J.v Ire. 

Comparando o saldo de 30'4194 coo~o >alâo de 31/3194, 
obtemos uma variação pOsitiva cl<21 .SD%, em razão. basicamente da 
rentabilidade com aplica\=oes fmr-.cc~i&.<ci vencidas no- mês e da 
conversão das contribuições para l!R V. 

O montante das Resen as i'Jfatemáticas corresponae a 
88,.~9"% do total das Receitas Correntes ru.é c periodo. 

Brnsi!ia, DF, 30 de junho do .t994. - Instiwto de Previdên
cia dos Congressistas, Francisco iks San.tos P~ Diietor do 
Departamento de Contabilidade, 0 . .:1:2,;.~~ 'C:'-C-Df.' 4966.- Insti
;ruto de Previdência dos Congressistas., Marco José C. Lima, Cl:le
fe da Seção de Análise e Orçamento, Contador- CRC-DF 827 4. 
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PARECER 

Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Recei
tas e Despesas do IPC, referente ao mêS de maio de 1994. 

O Conselho Deliberativo do !nstitllto de Previdência dos 
Corigiessistas - IPC~ de acordo com o que estabel_ece o~ 12. ~
ciso III. da Lei n• 7 .087, de 29 de dezembro de 1982, examinou o 
Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das Receitas e Despesas 
referente ao período de 1"-1 a 31-5-94, conjuDlaD:lenle com o De
monstrativo das Receitas e Despesas d_o m._ês_ de maio de 1994, e 
consider.mdo que essas peças tr.achJzem a situação patrimonial e fi
nanceira do Instituto em 31-5-94, q>moante o respectivo Relatório 
Contábil, ·· · · ---

Resolve 
Aprovar o Balancete Patrimonial encetrado em 31 de maio 

de 1994 e os Demonstrativos das Receitas e Despesas, nos tennos 
do Rela16rlo Contábil anexo ao Balancet:e Patrim.~ -

RELATÓRIO CONTÁ!l)LANEXOAO_ 
BALANCETE PA1RIMON!ALDE MA!0/94 

O Patrimônio do IPC, ch:iDmle o mês de maio, evoluiu de 
um saldo de CR$49,58 bilhões, de acoxdo com a posição de 30-4-
94, pata CR$89,17 bilhões, o que representa um cresçitnento no
minal de 79,83%. 

I-Ativo _ 
Ll-Disponível -
A exemplo do mês de abril de 1994, o maior volume de 

aplicações está concenttado em RDB/CDB, Fundo de Commodi
ties, Fundo Ooro, Fundo Aml e Cadernetas de Poupança. O valor 
total de CR$68.403.873.236,75, aplicado em bancos_ oficiais em 
maio, chegru a 77% dos Ativos do Instituto: -

1.1..1- Bancos Movimento 
Este Grupo apresentou um total de CR$2.801.920.945,88, 

que represen1Du os saldos descontas coaentes 193.322'1- Banco 
do Brasil SI A, 950.07111- Caixa Econômica Federal e 400.01110 
- Banco do Brasil SIA, nos valores de CR$2.801.897.058,49, 
CR$20.000,00 e CR$3.887 ,39, respectivamente. · .. _ 

Neste mês de malc:V94, peiiDlll!eceU na Couta n• 193.322/1-
Banco do Brasil SIA a importância de CR$2.801,897 .OS8,49, uma 
vez que o Banco do Brasil S/ A uió .efet;uoo a aplicação no merca-
do financeiro. - . . . 

1.2-Realizávd a Curto Prazo 
o saldo de CR$3.411.257 .814,32, corresponde a 3,8% do 

total do Ativo~ representando os recursos investidos na Carteiia de 
Empréstimos - A vetbados aos segurados do IPC, amortizáveis no 
prazo máximo de 12 meses, aplicações financeitas em carteiia de 
Ações do Banco do Brasil S/ A, Banco Meridional e no Financia-
mento de Veículos a CUrto Prazo. _ 

Comparando o saldo de 31-5-94 como do mês c)e abrilf94, 
observa-se nm acréscimo de 41,02% DO valor total deste grupo de 
contas, em razão de ter sido contabi.IU:ado. no mês de maio/94, o 
valor correspondente à atllalização monetária e jlros devidos pelos 
mublários, relativamente ao mês em análise, que receberam em 
épocas diversas, fmruiciam.entos para aquisição de veículos_ a curto 
e a longo prazos. - _ -- ___ . . __ . __ _ 

O grupo de contas "Carteiia de Empréstimos Avci:bados'\ 
registrou deCiéscimo de valor se comparado ao mês_ anterior,_ em 
decoxrência do retomo do capital investido com os segurados do 
lnstitllto, que suspendeu, temporariamente os emprestimos em 
consignaçãO, cóm o intuito de· aguardar o reordenamentO-da polí_ti
ca. econômica do Governo Federal, que devecl. ocorrer com a cna-
ção da nova mcieda o Real. . · · 

)...3- Créditos Diversos 
O saldo de CR$20.868.561,07 corresponde aos recursos a 

receber de terceiros, a títtdo de Seguros Pagos Antecipadamente e 
Adiantamentos concedidos pata rustear despesas de pronto paga
mento; 

Este grupo apresentou um decréscimo Sign,ifi.cativo, em re
lação ao mês de abril/94. motivado pela regularização, no mês, de 
valores pendentes, destacan.do-se os pagamentos _ efeblados pelo 
Centro de Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen, 
no valor de CR$7 .319.959,03. 

o saldo verificado neste grupo de contas é oojeto de peuna
nente controle, por parte do Departamento de Contabilidade, no 
sentido de promover as regularizações dos valores pendentes, sen
do que todo o saldo apresentado já fof regularizado nos meses sub
seqüeutes. 

lA - Realizávd a Longo Prazo 
Apresenta um saldo de CR$!5.268.986.288,20, que repre

senta 17,12% do total do Ativo do lnstitllto, investido a longo pra
ZO. cujos resultados setão ol;.ti~ além do -~cio rman~irci 
subseqüente. 

Este gmpo de contas, que em abril/94 iepresentava apeilã.s 
2,5% do total dos ativos do lnstitllto, correspondente, agora em 
maio/9lt, a 17,12% dos ativos doJPC~Cml."al"Ao-de ter-sido efetua
da a atuaJ;zação monetária das ''Debêntures não Conversív~is", pe
los índices da Cademeta de POupança, consoaitte a decisão proferi
de, em Primeira Instância, a favor deste lnstitllto, quando do julga
mento do PrOcesso n• 90.4456/1. 

lAJ. - T'rtulos da Dívida Airána 
_ • • o _Apresenta nm saldo de CR$351.939.413,5, em valores atua
Jizados até 20-1-94, que corresponde à aquisição de 15A16 Títlllos 
da {?ívlOa -~~ divididos em quatro cartelas, com resgate a 
~partir do dii 20-10-90~- ]'rocessos n"' 3863/90; 4061/92 e 
2220/92, que se eucantram pendentes dos respectivos pagamentos 
pelo Incra. 

De acordo com infonnaçõeS obtidas junto àquele Jnstitllto, 
esses T'rtnlos de-vedo ser tr.msfoiDJ.ados em moeda escritu.Ial, a 
cargo do Tesooro Nacional e fl.Caião custodiados na Caixa Econó-
mica Federal. . 

Além disSo, o ln= colocará em Edital todas as infonnações 
pertinentes aos resgates, razão pela qual estamos aguardando tais pro
vidências para adctarinos os prOcedimentos contá.beis cabíveis. 

_· l_A.Z -,Obrigações da Eletrobrás 
Apresenta um saldo de CR$5.D31.751,18, que corresponde 

ao custo de aquisição mais ah'aJização monetária de 3.746.427 
Obrigações da Eletrobcis, sendo que: 2.120.294 T'ltlllos vencem 
em 1995; 75D.310 em 1996 e 865.82~ em 1997, de acoxdo com a 
mensagem via fac-simile de 29-6-93, daquela InstitUição. ·· · 

1A.3- Debêntures Não Conversíveis 
Apresenta um saldo de CR$4.438,89, em valores oominais, 

_que com:sponde à aplicação em 850 Debêntnres de 1.000 OTN, cada, 
emissão de "A Rmal e Colonização S/ A, autorização detetminada 
pela AGE de 20-12-88, que se adiam sub judice, em razão c de iiTegu
laridades constatadas na emissão dos Títulos e à falta de documenta
ção hábil. coufoone ProcesSO de Cânwa dos Deputados n• 14.322'89, 
rujo recebimento dependeJi de sentença de l'lnstâÍlcia e julgamento 
de todos os reall'SOS previstos pela legislação pertiDente. 

Vale ressaltar que a EmPresa ''A Rural e Colonização SI A" 
efetuou proposta de acordo ao IPC, relativamente à parte que se 
julga responsáv~l. cujo assunto está sendo tiatado por via do Pro-
cesso n• 00635194-IPC. .~ 

1AA - Atualização Monetária de Debênture; NãO-Con
versíveiS 

Apresenta uincsaldo de CR$14.013.469.196,64, coaespon-
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dente à ahtalização monetária~ das Debênblres Wao Conversíveis Norte- sAIN, cujo instrumeliio-foi publicado no DÓDF do dia 28 
desde janeiro de 1989, pelos lndices da Cademeta de Poupança, de dezembro de 1987 (Suplemento), à pág. 1!0 48, de acordo com o 
em coerencia com a decisão judicial prolatada, a favor do !PC, DO dispostonoCOll!IllloficnadoentreolPCe a Tenacap. em 10.5-88. 
Processo n° 90.4456/1. 1.5.6- Bens Móvàs 

1A.S-Financiamento de V<icu!os Apresenta um saldo de CR$126.668.57, que representa o 
Apresenta um saldo de CR$758.842.241,87, que COireSpOU- valor nominal dos bens adquiridos pelo Instituto: máquinas e equi-

de ao montante dos recursos aplicados no fmancia:mento de vefcu- pamentos, veículo, direitÕS-de uso de telefone, móveis e utensilios etc. 
los aos associados do !PC, relativamente ao capital coucedido,a tí- O Grupo Ativo Pennanente representa O PI% do total dos 
tulo de Financiamento de Veíallos ll (Sistema de Fmanciamento ativosdoJnstituto. 
de Veículos totalmente gerenciado pelo IPC). 1.6-Alivo Compensado 

O fmanciamento de veículos é conCedido com recursos Re.gistra os valores a receber junto à Câmara dos Deputados 
oriundos das Reservas para pagamento de futtuas pel!SõeS. verifi- e Senaâo Fedex31, em razão da legislação vigente. 
cada a disponibilidade financeira para este fim. a partir de uma 1.6.1 -Valores a..-,.,.. da Câmara dos Deputados 
programação mensal de atendimento e consider.ulas as demais Apresenta um saldo de CR$1.357.70152!,07, que corres-
programações de desembolso e aplicações ímanceiras do IPC. ponde ao montante dos valores a_ receber ~lativos à Resexva da 

O Sistema de Amortização do Financiamento, denominado Previdência Coogressual do Illês de malof94, consoante o Oficio 
SIMC- Sistema Múhiplo de Amortização, detennina o retomo do n" 317/94 e Equiparação de Pensões, referente ao mês de malof94, 
Capital investido, com prestações reais cres<:entes. onde o ctisto de de aoordo com o Oficio n" 3!6/94. ' 
fmanciamento pot- frações do mês é obtido aplican<b-se o conceito A Câmara dos Deputados efetuoo o pagamento da Reserva 
de cllculo pro rata tempore. da Previdência Congressual- Oficio n" 317/94-IPÇ, no valor da 

Observa-se, em relação ao saldo do mês anterior, um de- CR$422A09.695,83, ém 13-6-94, por via da Ordem BallCária n" 
c:réscimo de 3%, em razão de que o lPC suspendeu, teiDpOillria- _940Bü3:z24, referente a maial94 e da_ Equiparação de Pensões -
mente, a concessão de novos empréstimos, até que haja estabiliza- Oficio n" 316~4-lPC, no valor de CR$!.084.993.505,36, em 13 
ção econ8mica, o que ocorrerã, provave!menie,coma implaD!ação de julho de 1994, por via da Ordem BallCárian" 940B03223,refe-
da nova moeda nacional, o R$ (Real). rente a maio/94. 

1A.6- Adiantamento de Honorários Advocatícios 1.6.2- Valores a Receber do Senado Federal 
Apresenta um saldo de CR$139.699.246.57, que com:spon- Apresenta um saldo de CR$578.935.063,3!, que Com:spon-

de aos honorários advocatícios pagos ao Senha: Advogado Leo- de ao montante dos valores a receber relativos à Reserva da Previ
poldo César Fontenele, coqigido monetariamen~t q1,1e deverão ~ __ dência CongressuaJ e Equiparação de Pensões, referentes aos me
ressaicidos, quando as quéstões juridicas forem julgadas a favor ses de março e abril/94, de aCOido com os Oficios n"s: 243, 242, 
do lnstiblto e a parte adv=ária estiver obrigada à sncumbência, 250, 251,318 e 319/94-lPC. 
consoante o disposto Da Cláusula Quarta do Contrato de Serviços O Senado Federal efeblou o pagamento da Reserva da Pre-
Advocatícios, datado de I•-!0-93. · vidência Congressual - Oficios n"s 25lf94-IPC no valor de 

1.5 -Aiivo Permanente CR$36.3!7569,28. 243/94-lPC, no valor de CR$29.272.120,93, 
Apresenta nm saldo de CR$128.126.669.57, que representa ~em 6-6-94, pot- via da Ordem Bancária n" 940B02421 e 319/94-

o conjunto dos bens móveis e imóveis incmporados ao Palrimônio !PC, no valor de CR$52.33!.807 ,69, em 6-6-94, por via da Ordem 
do Instituto, deta!bados na forma a seguir descrita: c _ _ Bancária n" 940B02455 e da Equiparação de Pensões - Oficio n" 

1.5.1- Predio (SCRJS -Quadra512, Bloco •c• 242/94-JPC. no_ valor de CR$!14.486.954,43, em 6-6-94, por via 
- CR$23.000.000,00 - Que comospoDdente àó" vã!or do pré- da Ordem Bancária Íl" 940802421, Ofício n•3J8194-lPC, no valor 

dio com 2 (dois) pavimentos; localizado à SCRIS, Quadm 512, de CR$200Al4537 ;25, em 6-6-94, por via da Ordem Bancária n• 
Bloco "C",lotes 8/9, adquirido em agosto de 197_0, consoante Lau- 940B02455 e Oficio n"25IY94-lPC. no valor de CR$139.084.987 ,ll6, 
do de Avaliação da Caixa Econ8mica Fedem( expedido em ju- em 6-6-94, pot- via da Ordem Bancáril. n• 940B02449. 
lho/93. · · · O Ativo Compensado representou, em 31-5·94, 2,1% do to-

1.5.2 -22 Salas (Edifício Palácio do Comércio -SCS) tal dos Ati vos do Instituto. 
- CR$47 .ooo.ooo,oo '- Que oorresponde ào valoc das salas __ 2 -Passivo 

locali2adas no Edilicio Palácio do Comércio- ses, adquiridas em 2.1- Exigivd Operacional 
julho/75, consoaDte Laudo de Avaliação da Caixa Econômica Fe- 2.L1- Credores Diversos 
dera!. expedido emju!ho/93. · Apresenta um saldo de CR$2509.868,70, que COireSpOUde 

1.5.3- Loja e Sobreloja (SCS- Edifício Denasa) a diversos depósitos, não ideD!ifioados, efetuados na Conta Cor-
- CR$18.000.000,00- Que i:o=ponde ao valor da loja e rente n" !93.322/1, Banoo do Brasil S/ A, ainda pendentes da rego-

sobreloja. localizadas no ses. Projeção n• 5, do Edifício Denasa, !arização. - -
adquiridas em julho/80, consoante Laudo de Avaliação da Caixa · 2.1.2 -Seguros 
Econômica Fedex31, expedido emjulho/93. Apresenta um saldo de CR$5.440529,88 COireSpOUdente 

15A- Ga!põesll"e......,os (SlA Trecho n" 5) aos valores descontados em contas cozrentes dos diversos filiados 
- CR$40.000.000,00 - Que correSponde ao valor dos lotes do lPC que OJU!am pelo seguro de vida em grupo, mediante inter

adquiridos em agosto/69 e âa conStrução de 3 (três) galpões em veniência do Institnto, junto à Roma Seguradora S/A e Nacia, Cia. 
novembron5, consoante Laudo de Avaliação da Caixa Econômica de Seguros, cujo valor foi pago às seguradoras-no mês de ju-
Fedex31, expedido emju!ho/93. ·· ·· nha/94. 

15.5 - Con«:ssiio de Uso (Terreno localizado a SAJJN 2.2 - Exigivd Aluaria) 
Lote "O") 2.2.1- Beneficias a conceder 

- CR$1,00- Que corresponde a_o_~~lor simbólico da incor- A conta reserva matemática/Riscos expirados-benefícios a 
poração ·ao patrimônio do lPC da concessão de Direito Real de conceder, cuja fmalidade é a concessão de beneficios futuros. vem 
Uso do terreno descrito como Lote ''0", Setor de Áreas Isolada.s J:"eWbendo acunmlativamente os recursos qUe seriam distnõUidos 
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às Reservas :Matemáticas- Riscos Expirados e Não Expú:ados - se 
já tivéssemos os cálculos atuariais coxrespondeiJ.tes. --

O Grupo Exigível Atuarial, que representa 77,67% do total 
do Passivo dO Institnto, comparativamente à posição de 31-4-94, 
evoluiu nominalmente 55,17%, em que pese a Câmara e o Senado 
Federal não terem repassado os recursos de Reserva da Previdên
cia CongresSual e Equiparação de Pensões, de acordo eom a análi
se dos Gmpos Ativo e Passivo Compensados. 

A conta Beneficias a Conceder foi criada objetivando à ade
quada apropriação do superávit operacional do IPC até que a· em
presa, STEA - Serviços Técnicos de Estatísticas e Atuária Ltda, 
contratada para dar suporte às atividades do Instituto, defma os 
montante_s dos Riscos Expirados e Não Expirados. 

Confonne Re1316rio apresentado p:>r aquela empresa, é impres
cindível que o IPC foirieça-lbe os dades cadastrais completos dos filia
dos para que se possa aferir os encaxgos futuros, distinguiodo-se os 
Riscos Expirados dos Riscos N"aq Expirados e deJenniDar a real situa
ção do IDstitnto, se supe:ravitária ou se deficitária sob o aspecto atuarial. 

O montante de CR$67.863.084.110,60, acumulado no Ba-
lancete, está assim constituído; -

Exeiclcios Anteriores ----------------- CR$ 12.046.600.710,28 
Exe<cicio de 1994 --------------------- CR$ 55.816.483.400,32 
Total -·--··-··-··-··-·-------------· CR$ 67.863.084.110,60 

2.2.2- Reserva da Previdência Congressual 
O valor de CR$1.391.617.157,45, acumulado no Ba!ance

t~ tem a sua destinação prevista pelo § 1° do art.. 60, da Lei n° 
7.087/82, com a nova ~o dada pelo art.l0

, da Lei n° 
7.586187, e está assim constibndo: 

Exercícios anteriores:..----------·---·--·--· CR$236.283.933,36 
Exeiclcio de 1994--------------------- CR$1.155.333.224,09 
TotaL-------------·--- CR$1.391.617.157,45 

2.3 -Não Exigível 
2.3.1- Reservas 
2.3.1.1- Reserva de Alua6zação Monetária 
O valor de CR$17.970.460.903,28 ccn-esponde à variação 

monetária das carteiras de ações do Banco do Brasil, Banco Meri
dional e Eletrobrás, ocon-idas no exeicicio de 1993 e 1994, atuali
zação monetãria de Debêntures Não Conversíveis, atualização mo
netária dos T"rtulos da Divida Agrária-1DA, atualização monetária 
dos adiantamentos de honor.irios advocatícios e ã-atualiz.ação mo-
netária dos saldos de financiamentos de veictilos. -

A atualização monetária das Debêntures ~ao ÇonversíveiS 
ocorreu neste mês de maia/94, objetivando atualizar o valor dos 
ati vos do Instituto, ofei'ecendó-cóndiçE~ de uma avaliação consis
tente pela empresa de atuária anteriormente mencionada. Tal atua
lização gerou um significativo crescim.emo do valor das reservas, 
em relação ao mês anterior. 

2..3.1.2- Reserva de Reavaliação de Im6veis 
O valor de CR$127.999999,98 coxresponde à Reserva de 

Reavaliação dos imóveis do IPC, contabilizada de acordo com o 
Laudo de Avaliação da Caixa Econõntica Federal. 

Este grupo, que representa 0,04% .do total do Passivo, man
tém o mesmo valor nominal, em relação ao mês de abriL 

2A- Passivo Compensado 
ApreseDla um saldo de CR$1.936.tí36.584,38, que corres

ponde à contrapartida do saldo do Ativo Compeosado, já comenta
do anteriormente. 

3-Receita 
3.1-ReceitasdeContn"bu"- ~ ~ ~ 

ApreseDta um saldo de ~50.783.747 ,32, que repre. 
senta 2,7 do total das Receitas Ccm:entes axrecadadas até maio de 
1994. ~ . . .. -

Em relação à arrecadação até o mês de abriJJ94. o grupo ob
teve um crescimento nominativo de 48,71%, como cóns~ência 
do reflexo da indexação dos salários dos cootribuintes do Instituto 
pela URV, por detenninaç.W legal do Govemo Fede;al. 

3.2- Receitas Patrimoniais 
ApreseDla um saldo de CRS55.003.891.612,89, que repre-

senta 86,73% das Receitas axrecadadas até o mês de maio/94. 
Em relação ao mês aoterior, houve um crescimento nominal 

de 69,83% na am:cadação, como decorrência das oscilações nas 
datas de vencimento e nos rendimentos das aplicações fmanceúas 
e fmanciamento de ve!cnlos (curto e longo prazas). 

3.3- Receitas de Transferências Correntes 
O saldo de CR$6.644.989.144,22 COireSpoOde à receita ar

recadada do Senado Fedetal, Câmaia dos Deputados, Prodasen e 
Cegraf, a título de Contnbuição Patronal, Equipatação de Peosões, 
diferença com a conversão para URV na Folli.a de Pagamento de 
Pensionístas e Reserva da Previdência Congressual, destinada à 
cobertura do pagamento da Folha de Pagamento dos PensiODistas e 
ao Equili"brio ~Diário do Sistema, respectivamente. ~ 

O total arrecadado represeutou 10,48% do mootanle das Re
ceitas Conemes até o mês de maio/94. 

3A -Receitas Diversas 
ApreseDla um saldo de CR$23.271.595,22, que correspoude 

a 0;04% do total da receita, relativamente a ingressos eventuais, de 
diversas origens? conforme detalhado no Balancete, donde desta
camos o valor de CR$11320.098,71 com:spondente ao ress:uci- · 
mento do desfalque oconido, por via de fr.wdes na Folha de Paga
mento de Pensões, cujo seiVidorresponsáveljá foi devolvido a seu 
órgão de origem e a adoção das medidas pertinentes está inserida 
nos Processos n"' 013676/94-CD (Of"J.Cio n• 053/94-IPC) e 
005362194-6-SF (Oficio n"054194-IPC). 

4-Despesas 
4.1- Despesas de Custeio 
o saldo de CR$403.305.065,03 represenla ó montante dos re

CUISOS gastos com a !llll11lltel>çã do Instituto, até o mês de maid94. 
Este grupo de Despesa apresentou uma variação peroentnal 

nominal de 69,53%, comparativamente com a posição do mês de 
abril de 1994. , 

O total da despesa deste grupo corresponde a 0,63% do 
montante das Despesas Con-entes. 

4.2- Despesas de Transferêndas Correntes 
Este grupo representa o montante dos recursos gastos com 

a Folhª de Pagamento _de Pensionistas do _IPC, no total de 
CR$5.958.079.949,87, que coxresponde a 9,39% das Despesas 
Correntes até o perlodo. 

Compaiando o saldo obtido com o do mês anterior, obser
va-se que a despesa teve um incremento de 52,18%, como conSe
qüência da indexação da Folha de Pagamento de Pensionistas do 
Instituto à URV. por detenninação legal do_ Govemo FederaL 

4.3- Despesas Assistenc:iais 
Apresenta um saldo de CR$88.283.835,41, que correspon

de às Despesas de Caráter assistenciil do Instituto, reaHzadas até 
o mês de maio de 1994. 

A1; Despesas Assistenciais representaram 0,14% do total 
das despesas correntes. 

4A -Despesas Operacionais 
Apresenta um saldo de CR$1.455.063,82, que coo:esponde às 

pequenas despesas c~econente,s da locação dos imóveis do Instituto. 
5-Consti~odeReservas 
ApreseDla um saldo de CR$56-971.812.185,52, constituído 

pelas Reservas Matemáticas/Riscos Expindos- Beneficias a Con
ceder e Reservas da Previdência Congressual,. que se desti.ru!m à 
concessão de benefícioS futUros aos segwados do IPC. 

Comparando o saldo de 31-5-94 com o saldo <le 30-4-94, 
obtemos uma variação positiva de 76,12%, em razão, basicamente, 
da reJ!labilidade com aplicações financeiras vencidas no mês e da 
conversão das conmbuições para URV. 

O montante das Reservas Matemáticas corresponde a 
89,83% do total das Receitas Correntes do Instituto. 

Brasilia,DF, 12de agosto de 1994.- Instituto de Previdên
cia dos Congressistas, Fmncisco dos Santos Passos, Diretor do 
Departameoto de Contabilidade, Contador CRC-DF 4966.- Insti
tnto de Previdêncica dos Congressistas, Marcos José C. Lima, 
O.efe da Seção de AnáJise e Orçamento Contador - CRC-DF 
8274. 



5146 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO c;ONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1994 

c ~ " :j_ ~~ ~ t;-:::: -· " "' 
5 ~ li ~ 

~ ..;.,· 
~ ~~-

!1 
a ~~ 

~ § ~ ~ ~1 ~ é;~ 
"':"': 

~ " i 

ª 
~Ê ~ §~ 5 .. 

à) i ·~ ! 
i 

~ 
! 
; 

• • ; 
z 
I 
~ 
~ . 

'!i ; 
'i 
~ 

:::g ~ &. ~ 

i 5 

ª ! 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
5 
I 

r ~~ -~ ~ª ... \ "'=~ i \ ~§; 
\ 

~i!:~ 

\ l!i ·~ 
- ~§ ! ) a \1 

~· ·~ 
I . 

~ i -i .:i' 
S2S I -I -u-a 

~ = ~ ~· 
·~:: .. ~ • ~~~ 
.:;;13 t ;~~ 

as'"' 
c -

' i 



Setembro de 1994 

y ~ :<. ~ o 

~ i i ~ ~ 
~ § ~ ~ 
~ ~ ~ :i 

5 

55 ::.~. 
~g ~~ 
~~ ~~ 

o~ 

..;.,; 

G 

" 
~ 

~ 

~ 
5 
~ 

ª 
a 
~ 

~ ~ g 3 
j • " 
~ ~ 
~ 

ª ~ ~ 
_§ ~ 

I 

~-
~ 

:; ~ ~-
• ~- § -

i ~ " ~g~ .............. 
'§.·~ .... ~ ~ii2 
~~~ .,._.,.,... 
MO" j~j;j ~ ... 

t·i~ ~ . -
I 
1> 

i. 
1-
I. 
! 
' 

a 
i: 

j :t3' 
; .. :: 
~~ " < "!:;; 1 ' 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) 

lt 
~ 
~ 
:i 
5 
3~ 

~s 
~~ 
:i~ 
!;~ 

!!n~ 

i1i 
~i~ 
[;;'!;: 
~j~-

0"'0 ........... 
""!""!,"':.,'".""!"'."'· 

55lH~SS! 

~~~~~~~ 
.,. :::::::::~::: ....... ~~ 

~ '!. ~ ~ ;:::~ ~~:!; 

i .; "il~ ~-ii . ~ e•• 
~- 5 ~- ~ ~li 

-

~E~ 
;; .; g ~-~ 

..:..;..;: 

ê -·. -~ 
~. 

~3:=~ . ~t~~-~::;__;;.:;.~:: ~!:..~~ a 

;~· .,; .;..,·,;,· 
~ i--- ...... ,....,.. .. _.., ...... _"'"'"' ... . 

il~.t; l;:;::;;;a:::~.:=-~~:;;:~ 

~:! 
,.:,..:..:,; 

~ i -~j~~~i~~~~~-+~i ;:;;~~ 
~ -- ~ 

..:..;.,.;:.ci ;-:..;,..: 
fii~ 
:::!""::: -

" ~ 
g ~ 

~ ~ $ 

~~~ i~ ~l~ 
~ ... i l~ ~~ .... 
...-..:~ :ç 

~ 

;;$ 

J~ 
~~ 
,; 

"" ,. 
~g;; 

~i ..;::: 

Quaríã-léira 7 5147 

2:;! .. 
!'" ~ 

~li :i 
~r~ i 

~~~:s: 
:i~ 'ii ,.,..,._ 

--5~-i 
. ·..:...,' ~..j . ~ 

~:::!_; 

N-· ... 
;;:~!: 

--:::§ 

. 
i 
i 
i 
li 

i . . 
! 

~ 
i 

-• 

:_ 

! 
I 



5148 Quarta-feira 7 

o 

~z~~~~:B.~~ 
;;;;fi~~ 

~~~~~~~ 
~;:ii;:i~2 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

• ~ • 
~ " i ; 
~ ~ ~ ~ 
~ 5 ~ ; 

~ 

:;:;_:l! 5~ 
~~ ~; 

~~ 4j 
~~ ;~ 

Setembro de 1994 

'§ 
ªi ·!I 
~· 
§ 

' ! 
i 
,; . . 
~ . . 
! 

i 
! . 
i 
~ 
; 

~ 
~ 

3 
J 



Setembro de 1994 .DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ção II) QUarta-feira 7 5149 

~ N 08 o 
o • :la· ~ 5 • 

" ~ j~ gi 

i ~ ::i 
. \ 

~ 
/ "& 

!I 
~~ s:• 
~ 



5150 Quarta~feira 7 

" 
" 
~ 
~ 

5 
~ o 

s ~ 

" ~ 

~ 
. • • • . . ~ ª ~ 5 . ª r:= ~ ~ . § ~ o 

8 . 
~ !; • . 

w 8 . . 
~ ; . ~ 

, 
~ 

;; 
I~ I~ . • . o 

e 
- e s 

I ' . ~ 
I o ~ w 

I 
I 

I 
I 
I 

DIÁRIO ·o o CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II) 

a:.~~~ 
=~!~ 
ci::i~;i 
'":"":"'!'": 
:::;ª::::~ 

- . . 
~ 
~ 

~-~ ~ No-
NON -·· ~~~ ~- ~-~·..; 

$~~ 

~?i~ 
~..:;.;, 
;;;;-

~ - -

Seteinbro de 1994 

. o 

§ ~ ~ 

~ 
~ . ~ 

ª ~ 
. 

" ~ 
--<li .. 
~ 



Setembro de 1994 

Ê • • . 8 o 

'i . . . i 
o 

~ " 
o - E . 

o 

ª 
u 

~ 

~ 

~ 

~ 
; 
!: 
g 

i 
8 
;: 
o • 
~ • 
" . E 
:; 
.~ 

~ ~;;_~~~~ o 

~ ~ ;~;€~~:;: ~~ 
~ §~~~*~ o ,.:_ .... ...;...;...:.,: 'i. 

$ 

.;!:;;:;::~;;; 

~~-~~is·~ 
~~~~~j~ 
~gs~~~~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Quarta-feira 7 5151 

' ~ . 
: . . 



5152 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1994 

~· 
! 
i 
,; 

I ~ 

i 
!I ~ 

~ 

~ 
; 
~ 

: 
~-

~ ! 
. 
! 

I ~ 
~ 
e 
~ 

~ 

§ I • 'I ~ i ; 
~ § I • I ~ • J ~ c i I . 

~ o I - 3 i I c 

i • I . 
~ 

o 
~ ~ I . I . ~ E I 
ã " I o . 
~ ~ o I 

" ~ ~ 
I 
I 
I 
! 
i 
! ,o 
I 

! 

~· I I . 
~ • 
;~ -~ 
\ ~~ \ \ -~~~ ' ~ .. !: 1 

\~~~i 
' ~ ~~I ga~J 

'\ •g !. 
! = r, 

. ,. ..... .-.,.,,,... ... ,.... ..... ~~N ~~83:28 ... ;:n:"'"" 0 ~ ~~l:::;;;::g ~ ...... ,.._..,...,.,.,<0_.., --- ~-~§.i§.:;~~-;~~!= § -~ii~i~i~ii~ ...: 1. . ... • ~~ j ~ii~-~-i~ ~";~ gg ,..-;~.,o-,.. 

" .;j;;~i~~~!~~ ~~~ ~ i~~â~ ~;t;~ ~ ~~~~~E~ 
~ ... ~~==:i;:;!~ ~=B ~ ~;o:;:ê~ 

j ~$~~:(~~ ... - ~ 

I 
~ i ! 

!l:t ' _, ... _r 
•:ti::.=:! -..,_, ... ,I 

= --~st 
~~~t õ 
~""'-': = .......... i .. ' 
~~r ,; ..... !' 
~fi" i -

I ! ! _! 



Setembro de 1994 DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

s ~ ~ ~ 
(i~l!::::::J 8~ ~u:g~~ 8ã88 :;:;:!:;J!:;g~~::~::;o;;~ ;:::;::g 

~1 ~ ~- """ ~ i ~~i!! ~~ ~ai~:i §""~ ~; ~~~~~~-~~~-~~~~ ~~::ii ~ ·: ~~· 
~ :::51~ ~:--:~ 

... 
a ~ ~~~~~ ::= ~i~5~ gª;i ~iq~~~~~~~~~~~ ~:~~ ~~ ~ E ~~-j 

"" 
~ ~ ~ ..; 

.... --_;-
i:E~!:~:i=:~;!~== i li g ,.;..;o 

~!~ 

s ~ " 
........ _ 

~ 8~ g.l«_ ~ ~ ;~; ~.~.-:.~~~~~~~~-~~~ ~:~ ~i;;.~~ " !:!::~ .......... 
~ ~ ~Bs:;; ~~ ·~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ 

§Li ~l~~~ * iii ! -~~ .. 
~ ~ ,j,j,j~ ~ ~i a:s-i:i~~;i~~~~i j!< .... o, ... ~ 

..... .;.. 
~ ......... ~ .. 

T 
;:::;:;!! 

• :;j -~ ~-i~~~ái$:!~;€-~..:~ ... .. 
ªª:! !! 

. ~ 

' 

~: 

li~ ' 
~ ~ / ª ! 

: & • ... : ... 2: l 
~: - E ~ 
~· § ' ~; ~ 

i~ 
• 
~ 
~ 

·-t:-'L ; 
·• 

j~ª ~ 

11ª 
~ 
o 

" ' 

s:::;:~~ ~~~=~2'8St#~ 

üii~~ 
~-:is~ 
"':"':~-"": 

.t:~::' 

~~~~~~~~~~~ 
~~~;~~~~~!:; 
..; :!i;:!:oi...iN;:.; 

~ e 
~ • • 3 ~ • • ~ § 
~ ~ 

! 

-: g ~ 8 
.... :g~ .... 

~ 
~;:::.-; 

:~§~ 
<>.-:>.>. 
0~~ ... • ~.;,:..~ a ~~~~ 

~ i§~~ 
"""'~'-' 

-: 

! ~ªª~ !::::::- ' i 



5154 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) . Setembro de 1994 

PARECER 

Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Recei
tas e Despesas do IPC, referente ao mês de jnnbo de 1994. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
Congressistas-IPC. de acordo com o que estabelece o Art. 12, inci
so III, da Lei 0° 7.087. de 29 de dezembro de 1982, examiilou o. 
Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das Receitas e Despesas 
referente ao perlodo de 19 -1 a 3{g}6-94, conjuntamente com o De
mo~vo das Receitas e Despesas do m& de jnnbo de 1994, e 
cons1der.mdo que essas peças Uaduzem a situação patrimonial e fi
nanceira do Instituto em 30-6-94, consoante o respectivo Relatório 
Contábil. 

Resolve 

mento de Veículos a Curto Prazo. 
Compalando o saldo ee 30-6-94 com o do mSs de maio/94, 

observa-se um acréscimo de 31,18% no valor total deste grupo de 
cantas, em :razão de ter sido CC'ntabiliza.do, no mês de juDh/94, o 
valor ~spondente à atualização monetária e juros devidos pelos 
mutuários, relativamente ao mês em análise, que recebernm. em 
épocas diveras, fmanci.ai:nentós para aquisição de veículos a curto 
e a longo prnzos. 

O gmpo de contas "carteira de empréstimos averbados" :re
gistrou dectéscimo de valor se comparado ao-mês anterior, em' de
corrência do retomo do capital investido com os segurados do IDS
tituto, que suspendeu, temporariamente os empréstimos em con
signação, com O funitito de aguardar o reordenamemo da p:>lítica 
econômica do Governo Federal,. que deverá oconer com a criação 
da nova moeda o real. 

1.3 -Créditos Diversos 

Aprovar o Balancete Patrimonial encenado em 30 de junho 
de 1994 e os Demonstrativos das Receitas e Despesas, nos termos 
do Relat6rio Contábil anexo ao Balancete Patrimonial. 

O saldo de CR$30.437.307 ,78 corresponde aos recursos a 
receber de terceiros, a título de Seguros Pagos Antecipadamente, 

·· -Adiantamentos concedidos paza custear despesas de pronto paga-
RELATÓRIO CONTÁBll.. ANEXO AO 

BALANCE'JE PA1RIMONIAL DE WNH0/94 

O Patriiaônic do IPC, durante o mês de junho, evoluiu de menta e outros valores a receber. 
um saldo de CR$89,17 bilhões, de acordo com a posição de 30-5- O valor de -CR$40.165,83, consignado a título de "outros 
94, para CR$139,24 bilhões, o que representa um crescimento rio- valores a receber'', COrrespondente à iegrifaiização do fi.nãncia-
minal de 56,15%. mento. de veículos da Senhora Léa Marta Geaquinto dos Santos, 

I - Ativo representa o montante devido pela Concessionária de Automóveis __ 
1.1 -Disponível Jorlan SIA ao IPC- (NLn° 526194). 
O maior volume de . aplicações está concentrado em O grupo apresentou um acréscimo significativo, em relação 

RDBICDB, FUNDO DE ,ÇOMMODITIES, FUNDO OURO, ao m& de maio/94, de 45,85%, motivado, principalmente, pelo 
FUNDO AZUL, APLICAÇOES DE CURTO PRAZO e CADER- pagamento antecipado de seguro às seguradoras Roma e Nacional 
NETA DE POUPANÇA. O valor total de Ct$11 0.065.201397,63, . O saldo verificado neste grupo de contas é objeto de penna
ap!icado em bancos oficiais em jnnbo, chegou a 79,05% dos Atí· nente controle, por parte do Departamento de Contabilidade, no 
vos do Instituto. sentido de promover as regularizações dos valores pendentes. 

1.1.1- Bancos Movimento lA- Realizável a Longo Prazo 
Este Grupo apresentou um total de CR$15.243.279,73, que Apresenta um ·saldo de CR$%22.399.615.106,08, oue rep-

representou os saldos das contas COll'eo.tes 193.$Wl 7 Banco do _resenta _16.09% do total do Ativo do Instib.lto, investido a longo 
Brasil SI A, 950.07111- Caixa &onômfca Federal e 400.013n _ . prazo, cujos result;ldos serão obtidos alSm do exercício fmanceiro 
Banco do BrasiL S/A, nos valores de CR$15.104.957,48, s1lbseqaente. 
CR$118.000,00 e CR$20322.25, respectivamente. IA.l- T'rtulos da Dívida Agrária 

O valor de CR$15.104.957,48, remanescente oa Conta Cor· Apresenta um saldo de CR$351.939A13,05, em valores 
rente n° 193.32211- BanGQ do Brasil SI A, estã conciliado de acor- atnalizados até 20.01-94, que cmresponde à aquisição de 15.416' 
do com o detalhamento abaixo descrito: T'rtulos .<fa. Dívida Agrária, divididos em quatro cartel.as, com res~ 
Saldodeacotdooomo extraio bancário gale a partir do dia 20-1().90- Processos n"' 3863/90; 4061192 e 
(3().6.94) CR$4.808.2!3264,92 =192, que se encontram pendentes dos respectivos pagamentos 

pelo Incra. _ 
(+)Juros cobrados indevidamente CR$1()8.828581,08 De acordo com informações obtidas junto àquele lnstítuto, 
(+)RDBaplicadoindevidam.ente CR$4907A54.422,18 esses T'Jtulos deveriio ser transfOimados em moeda escriturai a 

( ) Depós 
cargo do Tesouro Nacional e ficarão custodiados na Caixa~ 

+ ito não COI!.Siderado em ju~ mica Federal 
nho/94, creditado em jnlho/94, re- Além diaso, o lncia colocarã em Edital todas as inf~ 
ferente à quitação de empréstimo - - · 
averbado da funcionária do CE~ es pertinentes aos resgates, razão pe1a qual estamos aguardando 
GRAF, Senhora TeresaCristina' $ 6 tais providências para adotarmos os procedimentos contábeis cabí-

CR 5333 ,00 veis. 
Sousa e Silva 

( ~) Resgate indevido de aplicações de 
curto prazo, estomado pelo Banco 
emjulho/94 

(-)Saldo Bancário do mês de junhc>'94 

1.2- Realizável a Curto Prazo 

CR$193.018.116,86 

CR$ 15.104957,48 

O saldo de Ct.S 4.474.~57.088,61 corresponde a 3,2% do to
tal do Ativo, representando os recursos fuvesüdos na Carteira de 
Empréstimos-- A ve:rbados aos segurados do IPC, amortizáveis no 
prazo máximo de 12 meses, aplicações fmanceiras e:ni Carteira de 
Ações do Banco do Brasil S/A, Banco Meridional e no Financia~ 

1A.2- Obrigações da Elrirobn\s 
Apresenta um saldo de Q.$5.031.751,18, que corresponde 

ao cUsto de aquisição iriais ãtualiiação monetária de 3.746A27 
Obrigações da Eletrobrãs, sendo que: 2.120.294 Títulos vencem 
em 1995; 7503!0 em 1996 e 865.823 em 1997, de acordo com a 
mensagem via Fac-Sinille de 29-6-93 âaque!a Instituição. 

lA.3 - Debê::ttures não conversiveis 
Apresenta um saldo de Q.$4:438,89, em valores nominais, 

que corresponde à aplicação em 850 Deb®tnres de 1.000 OTNs, 
cada. emissão ae-"A Rural e Colonização S/ A", autorização deter
minada pela AGE de 20-12~88, que se acham "sub judice", em ra
-zão de irregul~dades constatadas na emissão dos Títulos e à falta 
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de documentação hábil, oonfOIIDe Processo da Cimaia dos DepU
tados n° 14.322189. rujo recebimento dependerá. de sentença de r· 
Instôncia.e julgamento de Iodes os recurros previstos pela legisla-
ção pertinente. --

V ale ressaltar que a empresa ''A Rural e Colonização _SJA ", 
efetllóu proposta de acordo ao IPC, relativamente à parte que se 
julga responsável; cujo assunto está sendo traJado por via do Pro
cesso n• 635/94-IPC. 

lAA - Atualização Monetãria de Debêntures não con· 
versíveis 

Apresenta um saldo de CI$20.623.933.006,94. correspon
dente à amalização monetária das Debênttlres: Dão Conversíveis 
desde janeiro de 1989, pelos índices da Cademeta de Poupança, 
em coexência com a decisão judicial prolatada, a favor do IPC, no 
Processo n• 90.4456/1. 

1A5-Financiamento de V clculos 
Apresenta um saldo de CI$1.116.490.258,58 que COJJ:e.S

pomle ao montante dos recursos aplicados no financiamento de 
veículos aos associados do IPC, relativamente ao capital concedi
do, a titulo de Financiamento de Veículos H (Sistenia de Financia
mento de Vefrulos totalmente gerenciado pelo IPC). 

O fmanciamento de veículos é concedido com recursos 
oriundos das Reservas paga pagamento de futuras pensões, verifi
cada a disponibilidade financeira para este fun, a pariji de-uma 
programação mensal de atendimento, e consideradas as demais 
prognunações de desembolso e aplicações fmanceiras do IPC. 

O SíStemi de Amortização do FinanciamentO, denominado 
SIMC- Sistema Múltiplo de Amortização, detennina o retorilo do 
Capital investido, com prestações :reais crescentes, onde o custo de 
:financia.Diento pof fiações do mês é obtido aplicando-se o conceito 
de cálculo 11pro rata tempore". 

Observa-se, em relação ao saldo do mês anterior. um acrés
c:ffi:to de 47,13%, em razão -da ·amalização monetária pelo índice da 
Cademeta de Poupança (NL n• 554). 

1A.6- Adiantamento de Honorários Ádvocatícios 
Apresenta um saldo de CI$:>02.216.237,44, que correspon

de aos honorários advocatícios pagos ao Senhor Advogado Leo
poldo César Fontenele, COI:rigido monetariamente, que deverão ser 
ressarcidos quando as questões juridicas forem julgadas a favor do 
Instituto e a parte adversária estiver obrigada à sucumbência, con
soante o disposto na Cláusula Quarta de Contrato de Serviços Ad
vocatlcios, datado de 1°-10-93. -

1.5- Afivo Permanente 
Apresenta um saldo de CI$128.126.669,57, que representa 

o conjdflto dos bens móveis inco:tponldos ao Patrimônio do Insti-_ 
tuto, detalhados na forma a seguir descrita: 

1.5.1-Prédio (SCRIS-Quadra512,Bioco "C") 
- Ct$23.000.000,00 - Que Cotrespoode ao valor do prédio 

com 2 (dois) pavimentos, localizado à SCR/S, Quad1ll 512, Bloco 
"C", lotes 8/9, adquirido em agosto de 1970, consOOnte Laudo de 
Avaliação da Caixa Eoonõmica Federal, expedido emjUlho/93. 

1.5.2-22 Salas (Edilicio Palácio do Comércio - SCS) 
- CI$47.000.000,00 - Que correspOnde ao valor das salas 

localizadas no Edificio Palácio do Cométcio- SCS, adquiridas em 
julhon5 - consoante Laudo de Avaliação da Caixa EcollÔmÍca Fe-
deral, expedido emjulbo/93. - ·· 

1.5.3- Loja e sobreloja (SCS- Edificio Denasa) 
- CI$18.000.000,00 ~Que corresponde ao valor da loja e 

sobreloja. localizadas no ses. Projeção n° s. do Edifício Denasa, 
adquiridas em julho/80; consoante Laudo de Avaliação da Caixa 
Econômica Federal, expedido em julbo/93. 

1.5A-Galpõesfferrenos (SIA Trecho n• 5) 
- Cr$40.(XX).000,00 .... Que corresponde ao valor dos lotes 

adqumoos em agosto/69 e da construÇão de 3 (m!s ) golpões em 
novembro/69 e da construção de 3 (tres) goJPões em novembro/75, 
consoante Laudo de Avaliação da Caixa Ecooõmica Federal, expe-
dido em julbol93. · · · · · · · · 

1.5.5 - Concessão de uso (Terreno localizado à SAJJN 
Lote "0") 

- CI$1,00 - Que <:OI:respi>ride ao valO< simb6Iioo da incor
poração ao patrimõnio do IPC da concessão de Direito Real de 
Uso do terreno descrito -como Lote "0", Setor de Áreas Isoladas 
Norte- SAIN, Clljo instrumento fOi pilblicado no DODF do dia 28 
de dezembro de 1987 (Suplemento), à pãg. n• 48, de acordo com o 
disposto no ooolr.!to fmnadoentreo IPC e a Tenacap, em 10-5-88. 

1.5.6-Bens Móveis 
Apresenta um saldo de CR$126.668,57, que representa o 

valor nominal dos bens adquiridos pelo Instituto: Mãquioas e 
Equipamentos, Veículo, Direitos de uso de Telefone, Móveis e . 
Utensílios etc. 

O Grupo Ativo Permanente representa 0,09% do tola! dos 
Ativos do Instituto. -

1.6- Ativo Compensado 
Registra os valores a receber junto à Câmara dos Deputados 

e Senado Federal, em razão da legislação vigente. 
1.6.1:.. Valores a Receber da Câmara dos Deputados 
Apresenta um saldo de CR$L87L758.821,99, que caros

ponde ao montante dos valores a receber relativos à ReseiVa da 
Previdência Congressual do mês de junho/94, consoante o Oficio 
n• 362/94 e Equi~o de Pensões, referente ao mês de junho/94, 
de acordo com o Oficio n° 361/94. 

1.6.2 -Valores a Receber do Senado Federal 
Apresenta um saldo de CR$269;249.295,91, que oonespon

de ao montante do valor a receber relativo à Equiparaçao de Pen
sões, referente ao mês de jullho/94, de acordo com o Oficio n° 
354/94-IPc. 

O Ativo Compensado representou, em 30-6-94, 1,54% do 
total dos Ati vos do Instituto. 

2-Passivo 
2.1- Exigível Operacional 
2.1.2- Credores Diversos 
Apresenta um saldo de CR$227 .365.229,02, que oonespon

de a diversos depósitos, não identificados, efetiJados na Conta 
Corrente n• 193.322'1, Banco do Brasil SI A, aillda pendentes da 
regularização, no valor de CR$1.975.992,98 e o Pecólio Parlamen
tar, no valor de CR$225.389.236,04, cuja regulamentação está 
contida no De! n• 29181 (NLs n•s 411 e 415). · 

O Grupo Credores Diversos corresponde a O, 16% do total 
do_Passivo do Instimto. 

2.2 - Exigível Atuarial 
2.2..1- Beneficios a Conceder 
A conta RESERVA MATEMÁTICA/RlSCOS EXPIRA

DOS- BENEFÍCIOS A CONCEDER, cuja finalidade é a conces
são de benefícios fublros, vem: recebendo acumulativamente os re
-cursos que seriam: distribufdos às Reservas Matemáticas - Ríscos 
Expirados e Não E:ipU:ados- se já tivéssenios os cálculos atuariais 
conespondentes.. 

O Grupo Exigível Atuarial, que representa 79,48% do total 
do Passivo do Instituto, comparativamente à posição de 31-5-94, 
evoluiu nominalmente 59,79%. 

A conta BENEFÍCIOS A CONCEDER foi criada objeti
vando a adequada apropriação do superávit operacional do IPC até 
que a empresa STEA - Serviços Técnicos de Estatística e Atuária 
Ltda., contralada para dar suporte às atividades do Instituto, defma 
os montantes dos Riscos Expirndos e N'"ao Expirados. 

Conforme Relatório apresentado pa:- aquela empresa. é im.-
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prescindível que o IPC fomeça-lhe os dados cadastrais completos 
dos filiados para que se possa aferir os encargos futuros, distin
guindo-se os Riscos Expirados dos Riscos Wao Expirados e deter
minar a real situação do Instituto, se superavit.áriã. ou se deficitária 
sob o aspecto aluaria!. 

O montante de CR$108.657.234.120,11, acumulado no Ba
lancete, está assim constib..lído: 

- Exercicios AnterioreS. .... - .......... -... CR$ 12.046.600.710.28 
-Exerciciode 1994. ................................ - CR$ 96.610.633.409,83 

TotaL-·-------·-----·-----· CR$108.657.234.120,11 
2.2.2 -Reserva da Previdência Congressual 
O valor de CR$2.004.712.985,71, acunmlado no Balancete, 

tem a sua destinação prevista pelo § 1° do art.. 60, da Lei n° 
7.087/82, com a nova redação dada pelo art. 1", da Lei n" 
7.586,87, e está assim constituído: 

- Exercicios Anteriores............................... CR$ 236.283933,36 
- Exercicio de 1994 _,_, ________ , .... CR$ 1.768.429.052,35 

Total.--------------·-· CR$ 2.004.712.985,71 
2.3-Não Exigível 
2.3.1- Reservas 
2.3.1.1 -Reserva de Atualização Monetária 
O valor de CR$26.081.025.234,85 COireSpODde à variação 

monetária das carteiras de ações do Banco do Bia.Sil, Banco Meri
dional e Eletrobrás, oconidas no exerc!cio de 1993 e 1994, atuali
zação monetái:ia de Debêntures Não ConversíVeis, atualização mo
netária dos Títulos da Divida Agrária - TDAs, -atualização mone
tária dos adiantamentos de honorários advocalÍcios, atualização 
monetária dos saldos de fmanciamentos de veículos. 

Este Grupo representa 18,73% do total do Passivo do Jnsti. 
luto. 

23.1.2 -Reserva de Reavaliação de Imóveis 
O valor de CR$127.999.999,98 con-esponde à Reserva de 

Reavaliação dos imóveis -do IPC, contabilizada de acordo com o 
Laudo de Avaliação da Caixa Econômica FederaL 

Este grupo, que representa 0,09% do total do Passivo, man
tém o mesmo valor nominal, em relação ao mês de maio. 

2.4- Passivo Compensado 
Apresenta um saldo de CR$2.141.008.117,99, que corre:;. 

ponde ã contrapartida do saldo do Ativo Compensado, já comenla
dd anteriOIIDente. 

O Passivo Compensado representou, em 30694, I ,54% do 
total do Passivo do IPC. _ 

3 -Receitas de Contribuições 
3.1- Receitas de Cootn'bolções 

Apresenta um saldo de CR$2,572. 742.375,57 que repre
senta 2.4% do total das Receitas Commtes arrecadas até junbo de 
1994. . ... 

Em relação à arrecadação até o mês de maio/94, o grupo 
obteve um crescimento normativo de 46,95%, como conseqüência 
do reflexo da indexação dos salários dos contribuintes do Instituto 
pela URV, por determinação legal do Govemo Federal. 

3.2 -Receitas Patrimoniais 
Apresenta um saldo de CR$95249.997 .080,70 , que repre

senta 88,31 das Receitas arrecadadas até o mês de junbo /94. Em 
relação ao mês amerior, houve um crescimento nominal de 
73,17% na am:cadação, cOmo decilrrência das oscilações nas datas 

de vencimento e nos rendimentos das aplicações financeiras de 
curto prazo e fmanciam.ento de veículos (curto e longo prazos). 

3.3 -Receitas de Transferências Correntes 
O saldo de CR$9.997.162.726,15 COireSponde à receita ar

recadada do Senado Fedenú, CàmlUll dos deputados PRODASEN 
e CEGRAF, a título de Contribuição Patronal, Equiparação de 
Pensões, diferença éom a conversão pam URV na folba de paga
mento de Pensionistas e Reserva da Previdência CongresstJal,des
tinada à cobertura do pagamento da folha de Pagamento dos pen
sionislas e ao Equilíbrio Orçamentário do Sistema, respectivamente. 

O total anecadado representou 9;27% do montante das Re
ceitas Corielltes até o mês de junbd94. 

3A -Receitas Diversas 
Apresentar um saldo de CR$29.286.977,25, que cozrespon· 

de a 0,03% do total da receita, relativamente a ingressos eventuais, 
de diversas origens, conforme detalhado no Balancete, donde des
tacamos o valor de CR$11.320.098, 71 correspondente ao ressan:i
mento de desfalque oconido. por via de~:frãildes nã.-Folha de Paga- · 
I)lenfÕ-de Pensões. cujo servidor reprovável já foi devolvido a seu 
Orgão-de origem e a adoção das medidas pertib.entes está" inSerida 
nos Processos ncr. 013676194 CD (oficio n° 053/94 - IPC) e 
005362/94-6/SF (ofício n" 054/94- IPC). 

4-Despesas 
4.1 -Despesa de Costeio 
O saldo de CR$547.907.469,40 representa o montante dos 

recursos gastos com a manutenção do Instituto, até o mês de ju
nbd94. 

Este grupo de despesa apresentou uma variação percentual 
nominal de 35,85, comparativamente com a posição de mês de 
maio de 1994. 

O tola! da despesa deste grupo =ponde a 0,51% do 
montante das Despesas Conentes. 

4.2 -Despesas de Transferência Correntes 
Este grup:> representa o montante dos recursos gastos com a 

Follia de Pagamento de Pensionistas do IPC, no total de CR$ 
8.795.844.347,78, que corresponde a 8,16% das Despesas Corren
tes até o perlodo. 

Comparando o saldo obtido com o do mês anterior? obser
va-se que a despesa teve um increi:i:Lento de 47,63%, como conse
qüência da indexação da Folha de Pagamento de Pensionistas olo 
Instilllto ã URV, por determinação legal do Govemo FederaL 

4.3- Despesa Assistenclais 
Apresenta um saldo de CR$124.924.255,38, que correspon

de ãs Despesas de caráter assistencial do Instituto, realizadas até o 
mês de junbo de !994, representando 0,12% do total das Despesas 
Correntes do IPC. 

4.4 -Despesas Opreracionais -
Apresenta um saldo de CR$1.455.063,82, que corresponde 

às pequenas ~spesas deconentes __ g.a locaçãq dos IDJ.6v~is do _Insti
tuto. 

5-Constituição de Reservas 
Apresenta um saldo de CR$98379.058.023.29, constituído 

pelas Reservas Matemáticas/Riscos Expirados- Benefícios a Con
ceder e Reservas da Previdência Congressual,. que se destinam à 

- concessãO de benefícios futuros aos segurados do IPC. 
Compar.uldo o saldo de 30,6-94 com o saldo de 30-5.94, 

obtemos uma variação positiva de 72,69%, em razão. basicam.eiitê 
da rentabilidade com aplicações financeiras vencidas no mês e da 
conversãO das co:ritnõuições para URV. 

O montante das Resetvas Matemáticas coriespõnde a 
91,22% do total das Receitas Correntes do Instituto. 

Brasília, DF, 22 de agosto de 1994.- Instituto de Previdên
cia dos Congressistas, Francisco dos Santos Passos, Diretor do 
Departamento de Contabilidade Contador CRC-DF 4%6. -Insti
tutos de Previdência dos Congressistas. Marcos José C. Lima, 
Cbefe da Seção de Anãlise Orçamento Contador- CRC-DF 827 4. 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANOXLIX N"l07 QUARTA-FEJRA, 14 DE SETEMBRO DE 1994 BRASÍLIA-DF 

CONGRESSO NACIONAL 
RESOLUÇÃO N" 1, DE 1994-CNI-----___; ___ _ 

Regula, a título excepcional, a apreciação do Projeto de Lei n• 23, de 1993-CN e modifi
cações posteriores. 

REI7FICAÇÃO 

Na numeração da Resolução n• 1, de_1994-CN, publicada no DCN- Seção II, de 17-5C94, à página 2294, 1' 
coluna, 

Onde se lê: 

RESOLUÇÃO No 2, DE 1994-CN 

Leia-se: 

RESOLUÇÃO N° 1, DE 1994-CN 

SENADO FEDERAL 
s~o ------------------------

1994 
1-ATA DA 119" SFSSÃO, El1Ü3DE SETEMBRO DE 

1-.1 -ABERTURA 
12- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República 

- N" 298, de 1994 (n" 725/94, na origem), restituindo autó
grafos de projeto de lei sancionado. 

- Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha 
de nomes indicados para cargos cujo provimento depende de_ sua 
prévia aquiescência. 

- N" 299, de 1994 (no 727194, na origem), referente à indi
cação do Senhor Ronald Leslie Moraes Small, Ministro de Primei-

ra-Classe da Carreira de Diplomata. para, cumulativamente com a 
função de Embaixador do Brasil junto à Comunidede da Austrália, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto a Papua Nova Gull:J.é. 

- N" 300, de 1994 (n" 728194, na origem), referente à indi
cação do Senhor Carlos Eduardo de Affonseca Alves de Souza. 
.Ministro de Prinleira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumu
lativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à Confe
deração Suíça, exercer a ftmção de Embaixador do Brasil junto ao 
Principado de Liechtenstein. 

L2..2 - Requerimentos 
- N' 687, de 1994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 

solicitando ao Ministro das Jvlinas e Energia as infOrmações ·que 
menciona. 
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- N° 688, de 1994, de ã.utoria do Senador Gilberto Miranda, 
solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda as infonna.ções que 
menciona. --

- N"689, de 1994, de autoria do Senador~Gilberto Miranda, 
solicitando a retirada do Requerimento n"' 683, de 6 de setembro 
de 1994. 

- N" 690, de 1994, de autoria do Senador Pedro Simon, so
licitando que seja conSiderado ·como licença autorizada o período 
de 15 dias contados a partir do dia 29 de agosto de 1994. Aprova
do-

- N" 691, de I 994, de autoria do Seuador Guilbenne Pal
meira, solicitando autorização para desempenhar missão no· exte
rior, de 12 a 17 de setembro, em Copenhague (Dinamarca). 

1.2.3- Comunicação da Presidência 
-Recebimento do Ofício n• S/69, de 1994 (n• 2.986/94, na 

origem), do Banco Central do Brasil, encaminhando parecer relati
vo ao pedido de alteração do percenrual de rolagem da dívida mo
biliária da Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), vencível no 2"' 
semestre de 1994. 

- Recebimento do A viso no 398, de 1994, de 6 do corrente, 
da Presidenta do Tribunal de Contas da União, encaminhando có
pia da Decisão n"' 554/94, bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que a fundamentam. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provis6ria no 600, de 2 de setembro de 1994, que dispõe sobre a 
alteração da Lei no 8.490, de 19 de novembro de 1992, com a nova 
redação dada pela Lei n• 8.746, de 9 de dezembro de 1993, e dá 
outras providências; designação da Comissão Mista e fixação de 
calendário para a tramitação da matéria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisóriã n .. 601, de 2 de setembro de 1994, que dispôe-sobre o 
prazo previsto no § 4° do artigo 2• da Lei n• 8.352, de 28 de de
zembro de 1991; designação da Comissão :Mista e fixação de ca-
lendário para a tramitação da matéria. -

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 602., de 2 de Setembro de 1994, CJ.ue autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério do Exército, crédíto extraordinário no va
lor de R$1.106.410,99 (um milhão, cento e seis mil, quatrocentos 
e dez reais), para atender despesas com as etapas finais do Progra
ma de Distribuição Emergencial de .Alimentos- PRODEA; desig
nação da Comissão Mista e fixação de calendário parã a 
tramitação da matéria. ~ 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 603, de 2 de setembro de 1994, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao OrçamCD:fu -da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Integração Regional, crédito extraordi
nário no valor de R$2.181.818,00 (dois milhões, cento e oitenta e 
um mil, oitocentos e dezoito reais), para os fins que específica; de
signação da ComiSSão- Mista e fixação de calendário para a trami
tação da matéria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 604, de 6 de setembro de 1994, que concede novo 
prazo para conclusão do inventário do Instituto Nacional de Assis
tência Médica da Previd_ência Social - INAMPS, ex-tinto pela Lei 
no 8.689, de 27 de julho de 1993; designação da Comissão Mista e 
fixação de calendário para a tramitação da matéria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 605, de 6 de setembro de 1994, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade_ Social da União, 
em favor do :Mitústério da Integração Regional, crédito extraordi
nário no -valor de R$38.786.500,00 (trinta e oito -milhões, setecen· 
tos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), para os fins- que 

especifica, e dá outras providências; designação da Comissão Mis
ta e fixação de calendário para a tramitaçã(i-da matéria 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 606, de 6 de setembro de 1994, que dispõe sobre a 
Nota do Tesouro Nacional- NTN, e sua uti.Jização para aquiSição
de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de 
Desestatízação ~ PND, institnído pela Lei n• 8.031, de 12 de abril 
de 1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da 
Lei n•8.J77,de J•demarço de 1991, e da Lei n•8.249, de24 de 
outnbro de 1991, e altera o artigo 3• da Lei n• 8.249/91; designa
ção da Comissão Mista e ftx.ação de calendário para a tramitação 
da matéria_. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 6IJ7, de _8 de setembro de 1994, que altera a redação 
do inciso I do artigo 65 da Lei no 8.694, de 12 de agosto de 1993, 
altenada pela Lei n• 8.928, de 10 de agosto de 1994; designação da 
Comissão Mista e f!xação de calendário para" a tramitação da ma.t6-
ria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 608, de 8 de setembro de 1994, que altera o anexo I 
da Lei no 8.885, de 16 de junho de 1994, que autorizou o Poder 
Executivo a abrir ao Orç-amento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério dos Transportes, crédito extraordinário no valor de 
RS53.!56.000.000,0Q (cinqUenta e três bilhões, cento e cinqüenta 
e seis milhões de cruzeiros reais); designação da Comissão Mista e 
fiXação de calendário para a tramitação da matéria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisóriã no 609. de 8 de setembro de 1994, qUe dispõe sobie a 
criação dos cargos em comissão que mencionei; designação da Co
missão Mista e fixação de calendário para a tramitação da matéria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 610, de 8 de setembro de 1994, que dispõe sobre al
teração na Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992, na Lei n• 
8.876, de 2 de maio de 1994, e dá outras providências; designação 
da Comissão Mista e flXação de calendário para a tramitação da 
rua léria 

.;_ Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n .. 611, de 8 de setembro de 1994, que dispõe sobre a 
implementação da autarquia Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - CADE, criada pela Lei no 8.884, de 11 de junho de 
1994, e dá outras providências; designação da Comissão Mista e 
fixação de calendário para a tramitação da matéria ~ 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória D0 612, de 8 de setembro de 1994, que dispõe sobre as 
regras para a conversão, em reaL das mensalidades escolares nos 
estabelecimentos de ensino, e dá outras providências; designação 
da Comissão :Mista -e fixação de calendário para a tramitação da 
matéria-

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR GILBERTO MIRANDA - CQosiderª'iões sobre 

o ensino básico no Brasil e a incapãcidade do Governo Federal 
para desenvolver o setor da educação. 

SENADOR MAURiCIO CORRÊA, como Líder - Posição 
não-intervencionista defendída pelo Brasil nas questões do embar
go comercial a Cuba e da possível invasão militar norte-americana 
ao Haiti, discutidas durante a conferência do Grupo do Rio. reali
zada na semana passada 

SENADOR JÚUO CAMPOS- Estado de calamidade pú
blica no serviço de energia elétrica em municípios do Estado do 
Mato Grosso, decretado pelo Presidente Itamar Franco em julho 
do corrente ano. 

SENADOR AMIR LANDO- Denunciando a compra de tí
tu.los eleitorais no Estado de Rondônia. 
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SENADOR AUREO MEILO- lndenizaç<ies ao INSS devi
das pelo Banco da Amazônia S/ A- BASA, que abalam a saúde fi
nanceira do banco e que, conseqüentemente, podem comprometer 
o progresso da região Norte. 

SENADOR MARCO MACIEL - Realização do 2Z' Con
gresso Brasileiro de Agências de Viagens -ABA V, na cidade do 
Recife, de 28 de agosto a I o de setembro do corrente ano. 

1.2.5- Comunicações da Presidência 
-Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 

do artigo 174, do Regimento Interno. 

- COnvocaÇão -de sessão extraordinária do Senado Federal, 
a realizar-se amanhã. às 15 horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ENCERRAMENTO 
2- ATO DO PRESIDENTE 
-N"291,de1994 
3- ATOS DO DIRETOR-GERAL 

_ -N"'117 A 120, de 1994 
4- MESA DIRETORA 
5-LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENI'ES 

Ata da 11~ Sessão, em 13 de setembro de 1994 

4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

PresidêncÚl dos Srs. Júlio Campos e Lucídio Portella 

As 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Alexandre Costa - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo 
Mello - Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira -
Gilberto l\.fuanda - Irapuan Costa Júnior - Jacques Silva - João 
Calmon- João França- João Rocha- Josaphat Marinho- José 
Eduardo - José Fogaça- José Paulo Biso!- Júlio Campos - Lucí
dio Portella- Mansueto de Lavor- Marco Maciel- MauríciO Cor
rêa- Meira Filho -Moisés Abrão -V a1mir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Lucícüo Portella) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus~ iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I o Secretlrio procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restituindo aut6grafos de projeto de lei sancio

nado. 

N" 2.98, de 1994 (no 725/94, na origem), de 6 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 113, de 1994 (no 
4.146/93, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 1° da 
Lei D 0 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes 
hediondos, nos termos de art. so, inciso XLill, da Constituição Fe
deral, e determina outras providências, sancionado e transformado 
na Lei no 8.930, de 6 de setembro de 1994. 

MENSAGEM No 299, DE 1994 
(N" 727/94, na origem) 

Senhores membros do Senado Federal, 
De conformidade com o artigo 52, inciso IV, da Constitui

ção Federal, e de acordo com o disposto no art. 56,§ 1°, do Regu
lamento aprovado pelo Decreto n° 93.325, de lo de outubro de 
1986, no art. 39, inciso I, alínea a, e no art. 40 do_Anexo I ao De
creto no 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências a escolha. que desejo fazer, do Senhor RO
NALD LESLIE MORAES SMALL, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de 

Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrália, exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto a Papua Nova Guiné. 

Os méritos do Embaixador RONALD LESLIE MORAES 
SMALL. que me índuzira.m a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Brast1ia, 6 de setembro de 1994.- Itamar Franco. 

EM no 416!MRE/G/DSE/DP/APES 
Brasília. I o de setembro de 1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
De acordo com o art. 84, inciso Vil, da Constituição, e com 

_ o dispos!onq art. 56,§ lo~ do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n° 93.325y de l 0 de outubro de 1986, no art 39, ínciso I, alínea a, e 
no art 40 do Anexo I ao Decreto n° 99.578, de 10 de outubro de 
1990, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta 
de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor 
RONALD LESLIE MORAES SMALL, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata,. para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrália, 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a Papua Nova Gui
né. 

2. O Itamaraty elaborou o curriculum. vitae do Embaixador 
RONALD LESLIE MARAES SMALL, que, jnntamente com a Men
sagem ora submetida à apreciação de V essa Escelência, será apresen
tado ao Senado Federal para exames de seus ilustres membros. 

Respeitosamente,- Celso L. N. Amorim, Ministro de Esta
do das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Cuniculum Vitae 
Embaixador RONALD LESLIE MARAES SMALl. 
Rio deJaneiro!RJ, 25 de dezembro de 1930. 
_Filho de Arthur Leslie Small de Ermelinda Moraes Small. 
CPCD, IR.Br. CAD, IR.Br. Bacharel em DireitO, Faculdade 

de Direito. PUCIRJ. Estágio no SEPRO, Washington. Curso Supe
rior de Guerra, ESG. Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento 
para Chefes de Setores de Promoção Comercial. 
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Cônsul de Terceira Classe, 09 de dezembro de 1954. 
Cônsul de Segunda Classe, -inerecimeD.tÕ, '2óc de junho de 

1958. 
Primeiro-Secretário, merechnento, 13 cte dezembro de 

19~. . 
Conselheiro, merecimento, 09 de agosto de 1968.-
Ministro de SeguiJda Classe; IDerecirnerito, 1.3 de dezembro 

de 1972. 
.Ministro de Primeira Oasse, mereciiaento, 17 de dezembro 

de 1984. 
Assistente do Secretário-Geral, 1956/58. ___ _ 
Cbefe da Divisão da América Setentrional, 19o7768~·· - ·• • · 
Cbefe do Departamento do Oriente Próximo, 1984/87. 
Genebra, Delegação Pennanente, Segundo Secretário, 

1958/61. . 
Washington, Segundo Secretiirio, 196!/63. ·· 
Panamá, Segundo Secretário, !963. · 
Panamá, Primciro-Secretiirio, 1963/66: 
Panamá, Encarregado de Negócios a. i., 1963/65. 
Praga, Conselheiro, 196817!. 
Praga, Encarregado de Neg6eios a. i., !969 e 1970. 
Nova Iorque, Cônsul-Adjunto, 197In3. 
Nova Iorque, Chefe de SECOM, !97In3. 
Nova Iorque, Encarregado, 197ln3 .. 
Hong Kong, Cônsul-Geral, 1973n5. 
Maputo, Embaixador, 1976n7. 
Argel, Embaixador, 1977/83. 
Teerã, Embaixador, 1987/91. 
Los Angeles, Cônsul-Geral, 1991/92. 
Comissão Consultiva do Trigo, MRE, 1954/56 (secretário). 
Reunião da Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil-Ar-

gentina, Buenos Aires, 1956 (assessor do Ministro de E_stado). 
Elaboração das Bases para um Acordo de Fornecimento de 

Trigo com o Uruguai, Montevidéu, 1956 (à disposição da Embai
xada). 

XU SessãO da Assembléia Geral dã ONU, Nova Iorque, 
1957 (membro). 

XXVI Sessão do ECOSOC, Nova Iorque, 1957 (membro). 
Comissão Coilsulfiva do Trigo, Ministério âa Agiíciiltura, 

1957 (representante do MRE). 
Conferência Internacional do Trigo, Genebra. 1959 (cons6-

lheiro-técníco). _ __ __ -- . -
Reunião da Junta Executiva do FISI, Genebra, 1959 (conse-

lheiro-técníco). -
Conferência-de Plenipotenciários sobre eliminação da apa:

tridia, Genebra, 1959 (membro). 
Vll Sessão da Comissão de Indústria Carbonífera, OIT, Ge

nebra !959 (delegado). 
XLIII Sessão da Conferência IDtemacional do Trabalho, 

Genebra, 1959 (conselheiro-técnico). · 
- XXll Conferência Internacional sobre Instrução Pública, 

Genebra, 1959 (delegado-suplente). · · · 
XXVI E XXVII Sessões do Conselho Intemacionàf do Tri

go·e Conferência dos Países Signatários do AcordO-Internacional 
do Trigo, Londres, 1959 ( co:D.Selheiro-técnícci). 

Grupo de Trabalho sobre a Adesão da Polônia ao GA TI, 
Genebra, 1959 (membro). · · 

I Comitê .do GA TI sobre Expansão do Comércio Interna.: 
cional, Genebra, 1959 (delegado). · 

III Comitê do GATI, Genebra 1959 (conselheiro-técnico). 
II Sessão do Comitê ExecutiVo dO Programa do ACl\rtJR, 

Genebra, 1959 (delegado-suplente). --
XVI Sessão do GA TI, Genebra, 1960 (membro). 

Conferência sobre Peixe e Nutrição da I= AO-. Washington. 
1961 (observador). 

Conferência ad boc sobre Controle de Febre Aftosa, Argen
tina, 1962 (observador). 

XXI E XXII Sessões Plenárias do CCIA, Washington e 
Bangalore, 1962 e 1964 (delegado). · 

Negociações de Acordo sobre transportes aéreos com o Pa
namá, 1963 (membro) . 

V Assembléia de Governadores do BID, Panamá, "i 964 
(membro). 

_ _ _ _ _ Missão Especial às solenidades de posse do Presidente do 
Panamá, !964 (membro). 

ll CIE, Rio de Janeiro, 1964 (membro). 
XI Reunião de Consulta dos Chanceleres da Bacia do Prata, 

Buenos Aires, 1967 (membro). 
ill Reunião de Cooperação de Promoção Comercial do Bra

- ~si! nos EUA, Washington, !967 (participante). 
ID e IV Sessões da junta de Desenvolvimento Indusnial, 

ONUDI, Viena, 1969 (membro). 
Seminário Internacional de Diplomata, Salzburgo, 1970 

(participante). 
Delegação CQmercial à República Popular da China, Pe

quim, 1974 (chefe). 
. Missão Precurs_ora para Negociação de Acordo sobre Insta

lação da Embaixada em Pequim e da República Popular da China 
em Brasília, Pequim, 19"74 (chefe). 

- MissãO Especial para representar o Brasil nas Cerimônias 
Comemorativas do Vigésimo Quinto Aniversáiio da ReVolução -de 
Primeiro de Novembro, Argel, 1979 (membrO). 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Prêmio Rio Bnmco,IRBr. 
Medalha de Prata, CPCD, IRBr. 
O Embaixador RONALD LESLIE MARAES SMALL en

contra-se nesta data no exercício de suas funções de Embaixador 
do Brasil junto à Comunidade da Austrália. - Gilda Maria Ra
mos Guimarães, Chefe do Departamento do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N• 300, DE 1994 
(,N" 728/94, na odgem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 
De cOt:úonnidade com o artigo 52, inciso IV, da Constitui

. ção Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 1•, do Regu
lamc;mto aprovado pelo Decreto no 93.325, de 1° de outttbro de 
1986. no art 39, inciso I. alínea a, e no art 40 do -AnCxo I ao De
creto n° 99 578, de 1 O de outubro_ de 1990, submeto à apreciação 
de Vo_ssas Excelências a escolha. que desejo fazer, do Senhor Car
los Eduardo_ de Affonseca Alves de Souza, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Confederação Suíç.i. exer
cer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Principado ~ Liech
tenstein. 

Os méritos do Embai.xãdor Carlos Eduardo de Affonseca 
Alves de Souza, que me induziram a escolhê~Io para o desempe
nho dessa elevada função, constam da anexa infOrmação do Minis
tério das Relações ExteriOres. 

Brasília, 6 de setembro de 1994.- Itamar Franco. ---

EM N" 417/MRE/G/DSE/DP/APES 
Brasflia, 1 o de setembro de 1994 -

Excelentfssimo Senhor ~sidente da República, 
De acordo com o art. 84, incisO vn. da Constituição, e com 
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o disposto no art. 56, § 1 o, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
0° 93.325, de 1° de outubro de 1986, no art. 39, inciso r. alínea a, 
no art 40 do Anexo I ao Decreto n° 99578, de 10 de outubro de 
1990, submeto à apreciaÇão de Vossa Excelência a anexa minuta 
de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor 
Carlos Eduardo de Affonseca Alves de Souza, Ministro de Primei
ra Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Confederação Suíça, exer
cer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Principado de Liech
tenstein. 

2. O ltamaraty elaborou o Curriculum Vitae do Embaixa
dor Carlos Eduardo de Affooseca Alves de Souza, que, junta
mente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa 
Excelência, será apresentado ao Senado Federal para exame de 
seus ilustres membros. 

Respeitosamente, - Celso L. N. Amorim, Ministro de Esta
do das Relações Exreriores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vilae 

Embmxador CARLOS EDUARDO DE AFFONSECA AL
VES DE SOUZA 

Rio de Janeiro'RJ, 21 de setembro de 1933. 
Filho de Wladimir Alves de Souza e Maria Adélia de M

fonseca Alves de Souza. 

1975. 
CAD, IRBr. Professor de Prática Diplomática, ll, IRBr, 

Cônsul de Terceira Classe, I o de fevereiro de 1957. 
Segundo Secretário, merecimento, 21 de outubro de 1961. 
Primeiro Secretário, merecimerito, 31 de dezembro de 1966 . 
Conselheiro, merecimento, 1° de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 1"' de janeiro de 

19~ . 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 16 de junho de 

1985. 
Assistente do Chefe da Divisão da AssociaçãO Latino-Ame-

ricana de Livre Comércio, 1965/66. 
Assistente do Cbefe da Divisão da Europa Ocidental, I %7. 
Chefe da Divisão de Passaportes., 1974. 
Chefe da Divisão da Europa-TI, 1975n6. 
Chefe do Departamento de Comunicações e Documentação, 

1984185. 
Cbefe do Cerimonial da Presidência da República, 1985/87. 
Bogotá. Terceiro Secretário, 1958/61. 
Bogotá. Segundo Secretário, 1961/62. 
Bogotá, Encarregado de Negócios, a. i.,l960 e 1961. 
Buenos Aires, Segundo Secretário, I%2/65. 
Nairóbi, Encarregado de Negócios, a i., 1968. -
Lisboa, Primeiro Secretáiio, 1%8/72. 
Dacar, Encarregado de Negócios, ai., 1969. 
Belgrado, Primeiro Secretário, 1972!73. 
Belgrado, Encarregado de Negócios, a. i., 1972 e 1973. 
Belgrado, Conselbeiro, 1973. 
Bruxelas, CEE,_Ministro-Conselbeiro, 1977/81. 
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, a.i., 1977 e 

1979. . 
Nova Iorque, Cônsul-Geral, 1981/83. 
Praga, Embaixador, 1987/91. 
Assunção, Embaixador, 1991/94. 
À disposição da Comitiva do Presidente de Portugal em vi

sita ao Brasil, 1957. 
IT Conferência Internacional da ONU sobre o Uso Pacífico 

da Eoergia Atômica, Genebra, 1958 (membro). 

ll Conferência Geral da AIEA, Viena, 1958 (membro). 
ill ReuniãO do Comitê dos "21" da OEA, Bogotá, 1960 

(membro). 
- I e IT Sessões Especiais do CIES, Buenos Aires, 1963 _(par-

ticipante). 
Missão Especial, solenidades da posse do Presidente da Ar

gentina, 1963 (membro). 
Sessão_ inaugural da Reunião Interparlamentar de Turismo. 

Córdoba, 1964 (membro). _ 
Assembléia Geral da Associação Regional de Turismo do 

Cone Sul da América, Montevidéu, 1964 (membro). 
Conferência dos Chanceleres das Partes Contratantes do 

Tratado de Montevidéu, Montevidéu, 1965 (membro). 
V Período de Sessões das Partes Contratantes do Tratado de 

Montevidéu. Montevidéu, 1965 (membro). 
À disposição da Presidência da República, 1966/67. 
Grupo de trabalho para a elaboração e execução das cerimô

nias de posse de Sua Excelência o Senhor Presidente da Repúbli
ca, General-de-Exército Ernesto Geisel, 1974 (membro). 

ill Reunião de Comissão Mista Brasii-Romênia, Brasília, 
1975 (delegado). 

Negociações COm a CEE para a conclusão do Acordo Bila
teral de Têxteis, Bruxelas, 1977 (delegado). 

Negociações para a renovação do Acordo Multifibras, Ge
nebra, 1977 (chefe). 

Negociações com a CEE para a conclusão de acordo sobre 
o comércio de produtos siderúrgicos, 1979 (delegado). 

Membro das Comitivas Presidenciais, nas viSitas oficiais 
qu"e o Presidente JoSé Sarney realizou ao UrUguai, Portugal, Cabo 
Verde, Argentina. Itália e aos Esiados Unidos da Amérlca. 

. 1985186. . 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cmz. 
Otdem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial. 
Mérito das Forças Armadas, Grande Oficial. 
brdem do Mérito Militar, Comendador, BrasiL 
Ordem do Infante Dom Henrique, Grã-Cruz, Portugal. 
Ordem do libertador, Sant Martio, Grã-Cruz, Argeotioa. 
Ordem de Francisco de Miranda, Gtã-Cruz, V eoezuela. 
Legiao de Honra. Coinei:tdador, França. 
Ordem da Coroa,. oficial, Bélgica 
Ordem do Cristo, oficial, Portugal. 
Otdem de Mayo, oficial, ai Mérito, Argentina. 
Ordem de Mérito, oficial, Malta. 
Ordem de San Carlos. Cavaleiro. Colômbia. 
Medalha Santos Dumont, Aeronáutica. 
Mérito Tamandaré. Marinha. 
Medalha do Pacificador, Exército. 
O Embalxador Carlos Eduardo de Affonseca Alves de Sou

za encontra-se r;L_~~ data no exercício de suas fm1ções de Embai
xador junto à Confederação Suíça. 

~-Secretaria de Estãdo das Relações Exteriores, 6 de setembro 
de 1994.- Gilda Maria Ramos Guilllllriies, Cbefe do Departa
mento do Serviço ExteriOr. 

(Á Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, re_querimento 9~e será lido pelo Sr. I o Secre
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTON"687,DE1994 
Requeiro nos termos dos artigos 49, inciso X e 50 da Cons-
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tituiçao Federal combinados com o artigo 216 do Regimento Inter
no do Senado Federa], sejam solicitadas ao Ministro das Minas e 
Energia,. as seguintes infonnações: 

1. Em face do despacho do Sr._ Ministro das Minas e Ener
gia no processo il~ 48000.004055194 - 79, publicado no Diário 
Oficial da União de 22-8-94, enviar cópia do parecer CONJUR no 
141194 e cópia da minuta do contrato de concessão, referidos no 
citado despacho. 

2. C6pia da nonna :miirisOCW;al que estabelece f? chamado 
"Contrato de Concessão". --

3. Cópia da nOrma legal que garante que "minuta de contra
to de concessão" seja parte integrante de edital de alienação de 
ações de empresa de energia eiétrica 

J usti.ficação 

Considerando que a clisttibuição de energi~_ elétrica enqua
dra-se nas chamadas prestações de serviços públicos, 

Considerando que o despacho exa.rado no processo n° 
48000.004055194 - 79 refere-se a uma "minuta de contrato de 
concessão" de um Serviço público, e _ 

Considerando a não existência de lei que regu1amente o art. 
175 da Constituição Federai que dU.põe sob a forma da licitação 
para a prestação de serviços públicos, tornam-se necessárias as in~ 
fonnações aqui solicitadas para que o Senado Federal possa cum
prir o det.ernrlnado nos art. 48 e 49 de nossa Carta Magna. -
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Poriefia) -O requerimento 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso 
1ll, do art- 216, do Regimento Inremo. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido ~lo Sr. 1 o Secre~ 
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 688, DE 1994 

Requeiro, nos termos dos art. 50, § 2o dá COnStituição Fede~ 
ral, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so
licitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro d_e_ Estado da 
Fazenda, as seguintes infonnações: 

1 - resultados da investigação empreendida pelo Banco 
Central do Brasil a Í!ID de apurar manobra de bancos que teriam 
tentado burlar o recolhimento do depósito compulsório imposto 
pelo Plano Real, para tanto emitindo Cenificados de Depósito 
Bancário (cDB) fiétícios; _ - , 

2 - discriminação dos bancos que teriam sidó responsáveis 
por essa burla. 

Justificação 

A proposição em tela tem por objetivo a obtenção de dados 
oficiais sobre as irregularidades que segundo o noticiário da im
prensa. teriam sido cometidas por algumas instituições e Ievai-am o 
Senhor Presidente do Banco Central do Brasil a anunciar. recente
mente. medida proibindo bancos de recompensarem papéis de sua 
pr6pria emissão em prazo inferior a 30 (friDia) dias.-

A referida burla teria sido feita através 4a emissão de CDB 
fictícios -apelidados pelos técnicos do Banco Central de CDB de 
espuma A desconfiança desses técnicos foi despertada pelos rela
tóiíos dos bancos sobre o movimento das aplicações :financcitas 
antes e depois da troca da moeda Esses relatórios mostravam que, 
logo depois do real, houve um volume de saques superior a 
R$3-000.000.000,00 (três bilhões de reais). O curioso é que, nas 
planilhas do Banco Ce~tral. esse dinheiro não aparecia em nenhu
ma outra aplicação - o que suscita a desconfiança de que o prazo 

mínimo de 30 (riii:lta) dias para um CDB não esteja sendo cumpri
do. 

Diante dessas .surpreendentes informações, entendemos de 
grande relevância para o pleno exercício das atribuições Ílscaliza
doras conferidas a esta Casa pela regra contida no inciso X do art. 
49 da Lei Maior. o encaminhamento dos elementos :informativos 
que ora requeiro ao Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1994. - Senador Gil· 
berto Miranda 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requerimento 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso 
fi, do art- 216, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I .. Secre-
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 689, DE 1994 

Requeiro, nos termos regimCntais. a retirada do Requeri
·mento D9 683/94, de 6 de setembro de 1994. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1994. - Senador Gil· 
berto Miranda. 

O SR_ PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Presidência 
defere a solicitação. 

O requerimento vaí ãOArquivo. 
Sobre a mesa. requerimento qu~ será lido pelo Sr. ]0 Secre-

tário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 690, DE 1994 

Excelentíssimo SenhÚ Presidente do Senado Federal, 
Com fundamento no i~ciso 1 do art 43 do Regimento Inter

no- do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência seja considera
da como licença médica minhas ausências aos trabalhos 
legislativos, por 15 (quinze) días contados do dia 29 de agosto de 
1994. por motivo de doença, conforme atestado médico em anexo. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1994. - Senador Pedro 
Simon.. 

O SR_ PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requerimento 
está devidamente instruído com atestado médico, como previsto 
no art. 43, I, do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. S~ores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. - - - _ _ _ 
Aprovado o requerinienio. fica concedida a licença solicita-

da_ 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Sobre a mesa_ 

requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 691, DE 1994 

Tendo sido indicado pelo Presidente do Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar, Senadru:: ~uy Bacelar, para compor a 
Delegação do Brasil à -92• Conferência lnterparlarnentar. a reali
zar-se em Copenhague (Dinamarca). no período de 12 a 17 de se
tembro do corrente ano. solicito me seja concedida au.tori:zação 
para desempenhar essa missão, nos termos dos arts. 55, ID, da 
Constituição e 40, § lO,. a ,Qo Regimento Interno. 
· Esclareço que deverei estar ausente do País durante cerca de 
10 (dez) dias. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1993.- Guilherme Pal
meira, Senador. 
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O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeiimeutó 
lido será remetido à Comissão de RelaÇOeS~terioreS -e Defesa 
Nacional, devendo ser apreciado ap6s a Ordem do Dia, rios tennos 
do § 3° do art. 40 do Regimento Interno. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Presidência 
recebeu do Banco Central do Brasil o Oficio n• S/69, de 1994 (n• 
2.986/94, na origem), de 6 do corrente, encaminhando, nos termos 
da Resolução n• I I, de 1994, do Senado Federal, parecer reladvo 
ao pedido de alteração do percentual de rolagern da dívida mobi
liária- da Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), vencível no 2° 
semestre de 1994. ---

A matéria Será despachada à Comissão de Assuntos Econô~ 
micos. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Presidência 
recebeu Aviso n° 39&. de 1994, de 6 do corrente, do Presidente do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão no 
554194, adotada pelo referido Tribunal na Sessão Plenária de 31 de 
agosto illtimo, bem como-dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos (art.71, XI, §§ 1° e 2° da Constituição), wrla-Vez que
não se acha ainda instalada a Comissão de Fiscalização e Controle. 

É o seguinte o aviSo recebido: 

Aviso n• 398-SGS-TCU 
Brasília-DF, 6 de setembro de 1994 

Senhor Presidente. 
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento e ado~ 

ção das providências indicadas no item 8.2, cópia da Decisão nú
mero 554194. adorada pelo Tribunal de Contas da União na Sessão 
Ordinária do Plenário de 31-8-94, bem como dos respectivos Rela
tório e Voto que a fundamentam (TC n• 020.0%/92-5). 

Respeitosamente, - Élvia L. Castello BrancO, Presidente. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Grupo II- Classe I- Plendrio 
TC-020.096192-S(Recurso) 
Natureza: Denúncia 
Entidade: Fundação Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul- FUFMS 
Interessado: Albino Coimbra FiUzo 
Apenso: TC-019.845192-8 
- Solicitaçlio de Auditoria na FUFMS pelo a-

Reitor Fauze Scaj[Gattes Filho _ _ 
EnUmta: DenúnCia de irreglililriiiades praticadas 

na Fundação Universiiúi.àe Federal de Mato Grosso do 
Sul-FUFMS. . 

- Conhecer do Recurso para, no riiérito, negar
lhe provimento. 

-Comunicar ao Congresso Nacional que não]o~ 
ram adotadas providências com Vista ao saneamento do 
Contrato fimuuio entre a FUFMS e a AME. 

Cuidam os autos de denúncias sobre irregularidades pratica
das na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul -
FUFMS, nos seguintes casos: 

a) locação de mão-de-obra. sem procedimentos seletivos, 
para ocupar cargos existentes na estrutura do Plano de Carreira da 
Universidade, através de contrato fumado com a AME - Assistên
cia ao Menor EnfermO; 

b) contratação de serviços advocatícios Com a Haendchen 
Pithan e Loubet Advogados Associados SIC, enquanto a Universi
dade dispõe em sua estrutura de órgão jurídico. 

2. Instalado a se manifestar, o ex-Reitõ:r da FUF1\1S_encami-

nhou as justificativas de fls. 1221126, devidamente acompanhadas 
dos documentos de fls. 127/272. 

3. Ap6s detida análise dos esclarecimentos apresentados, 
restou pendente de aceitação pela SECEXJM:S apeiias a questão dO 
contrato fumado pela Universidade com a AME, com o objetivo 
de locação de mão-de-obra, para atender às necessidades do Hos
pital Universitário. 

4. Ao examinar os presentes autos em Sessão de 30-6-93, 
este Tribunal, na forma da DecisãO no 90/93 - Plenário, deliberou 
no sentido de: 

a) assinar o prazo de 30 (trinta) dias para que a UFMS? na 
forma do art 45 da Lei no 8.443/92, adote as providências necessá
riaS-ao exato cumprimento da lei, regularizando o contrato com a 
AME -Assistência ao Menor Enfenno, por encontrar-se eivado de 
irregularidade, contrariando os ditames das Leis n"' 6.0I9n4 e 
7.102183, bem como se os devidos procedimentos Iicitat6rios, pre
vistos no Decreto-Lei no 2.300186 (então vigente); 

b) autorizar a retirada dos presentes autos da chancela de si-
giio. 

5. Em face da Decisão acima, foram apresentados ao Tribu
nal dois pedidos solicitando a dilação do prazo de trinta dias fixa
dos pelo Plenário. O primeiro é de autoria do Magnífico Reitor da 

_ Universidade e o sem:g1do é _da lavra do Exmo Sr. Ministro de Esta
do da Educação e do Desporto. 

6. A SECEX!MS, às !Is. 310, esclarece que" quanto às am
pliações de prazo solicitadas pelas autoridades indicadas, a que foi 
formulada pelo Ministro pede ao Presidente do Tribunal verificar a 
possibilidade de assinar prazo até 31 de dezembro do corrente 
exercício para que Seja regularizada a sin.tação hoje existente na 
FUTh1:S, já em relaÇão à postulação do dirigente da Universidade, 
seu intento está delineado no sentido de que o Tribunal receba o 
documento como Recurso de Reconsideração e, assim, dê oitiva 
nos autos ao interessado, mas se não for possível, que o prazo seja 

_ prorrogado para., no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias". 
7. O eritão Relator do feito, eminente Ministro Homero dos 

Santos, mediante Despacho às fls. 315, autorizou a dilação do pra~ 
zo fixado na Decisão n•90/93- Plenário, até31-12-93, para que a 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- FUFMS, 
regularize o contrato :finnado com a AME - Assistência ao Menor 
Enfermo. 

8. A instrução, após analisar os documentos apresentados, 
propõe que este _processo seja encaminhado à Presidência para sor
teio de Relator, "por tratar-se de recurso de reconsideração inter
posto contra a Decisão no 90/93- Plenário", e o Tribunal conheça 
"do recurso apresentado pelo atua1 Reitor, Celso Vitória Pierezan, 
às fls. 319 a 3-36, para que seja negàdo o seu provimento, manten-

·-· do. por conseguinte, o inteiro teor da citada Decisão. e alertar o 
responsável pela Fundação em questão que o não cumprimento do 
determinado enseja comunicação ao Congresso Nacional, como 
estabelece o § 2• do art. 45 da Lei n• 8.443/92, a quem compete 
adotar o ato de sustentação do referido contrato pactuado com a 
AlYfE". 

9. O Sr. Encarregado do Grupo de Trabalho, Substituto, em 
bem lançando parecer de fls. 339/340. esclarece que: 

- _____ "A resposta do Magnífico Reitor, fls. 319, em 
atendimento ao Oficio desta SECEXIMS. fls. 318, infor
ma as providências adotadas com vista a regularização 
do Contrato com a .A.ME- Assistência ao Merior Enfer
mo, objeto da Decisão D0 90/93- Plenário, fls. 309, cujo 
prazo de atendimento, já com a prorrogação concedida 
pelo Ministro-Relator, fls. 315, expirou-se em 31-12-93. 
Em função disso entendemos que não se trata de pedido 
de reconsideração conna a Decisão rei:rOmenclOnada, 
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conforme indica a instrução supra. 
2. Há que ressaltar que o prazo de 30 (trinta) dias, 

fixado inicialm~ pelo Tribunal através do subitem 8.1 
da Decisão n° 90/93 - Plenário- foi c;:steridido em maís 
150 (cento e cinqüenta) dias em face da solicitação do 
Magnífico Reitor, fls. 294/5, que contou inclusive com a 
interveniência do Ministro da Educação e do Desporto, 
fls. 303/8, que dava informações de que as providências 
em andamento visando a solução do assunto necessita
riam de maior espaço de tempo. 

3. Assim, o referido responsável no Oficio, fls. 
319, ante o seu entendimento de que não pode executar 
a Decisão do Tnõunal sem que antes sejam criadas as 
350 vagas paTa o Hospital l:Diversitário, haja vista o in
teresse público representado pelo seu funcionamento, 
anexa as fotocópias dos Ofícios já encazi:üiiliados ao Mi
nistro da Educação e do Desporto, através dos quais 
pede urgentes providências a respeito. Acrescenta, tam
bém, que considerando que a dilação de prazo foi solici
tada pelo referido Ministro, agora. compete a ele tomar 
as providências necessárias, visto que, por pane da Uni
versidade já foram tomadas todas as medidas. 

4. Em conseqüência, entendemos que diânte des-· 
tas circulistâncias -quálquer prOposta sugerida que não 
seja no sentido de exigir o Ctinipri:n:lertto--da Decisão te
rão o caráter meramente protelafório, haja· vista que as 
prorrogações já concedidas anterlõrtnerite para ·que isso 
pudesse ser concretiZado não resultaram em êxito. Por 
conseguinte, considerando que a parte rêferente ao ca. 
put do art 45 da Lei n° 8.443/92 já foi cumprida, inclu
sive com prorrogação de prazo, sem que houvesse o 
atendimento, entendemos que o próximo passo é propor 
ao Tribunal a comunicação do fato ao Congresso Nacio
nal a quem compete adotar o ato de sustentação e solici
tar, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas 
cabíveis, nos termos do § 2° do art. -45 da Lei Orgânica 
desta Corte de Contas". 

1 O. Ante o exposto, discorda da instrução propondo, com o 
endosso do Sr, Secretário da SECEXJMS, que: 

"a) seja comunicado ao Congresso Nacional que, 
apesar da Decisão n• 90/93 do Plenário deSte -Tri&Uiial 
determinando à Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul a regularização do Cont:rato -mantido com 
a AME - Assistência ao Menor Enfem:iO~por eneolffi'ãr~-
se eivado de irregularidade, contrariando os ditames das 
Leis noS 6.019n4, 7.102183-e sem Os devidos procedi
mentos licitatórioS~ PfeYiSfóSiiODetreto-Lei no 2.300/86 
(então vigente), até a presente data ainda não foram to
madas providências para o simeal:neilto da improprieda
de, objet:ivando a adoção do ato de sustação e solicitação 
das providências cabíveis ao Poder Ex.eciitlvO,-riOS ter
mos do § 2" do art. 45 da Lei n• 8.443/92; 

b) seja feita comunicação ao MaglliÍico ReitOr da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Su1, bem como 
ao :Ministro de Estado da Educação e do Desporto, das 
providências adotadas pelo Tribunal, através do envio de 
cópia da Decisão a ser prOferida no presente processo; e 

"tendo em vista os pareceres da SECEXIMS, notadamente o de fls. 
337/338, e por se tratar de recmsos de reconsideração interposto 
contra a Decisão no 90/93 - Ple.nário", determinou, por meio de 
DeSPacho às fls. 341, o encaminhamento ·deste processo "à Secre
taria-Geral de Controle Externo, para fms de sorteio de novo Rela
tor". 

12. Sorteado R'elator, solicitei a audiência da douta Procura
doria. 

13. O nobre Procurador-Geral em exercíCiO; Dr. latir Batis
ta da Cunha. assim se manifestou no essencial: 

"alinhamo-nos às propostas da zelosa SECEXIM.S, exaradas 
nas alíneas a a c de fls. 339/340, em face das razões Colocadas nos 
autos, que justificam a aplicação, in casu, do comando inserto no 
§ z· do art. 45 da lein"8.443/92". . 

É o Relatório. 

Voto 

14. Como se verifica do acima exposto, o prazo de30 (trin
ta) dias, fixado inicialmente pelo Tribunal, com a prorrogação 
concedida pelo então l\1iniStro-Relator, às fls. 315, expirou em 31-
12-93, sem que as providências já adotada.s tenham regularizado 
totalmente o contrato com a Al\1E, com vista ·ao eXato cumpii.tnen-
~dahl .. . 

15. Considerando, assim, o não atendimento por parte do 
responsável, acolho os pareceres coíncidentes da SECEXIMS e da 
douta Procuradoria, no sentido de que se comunique o fato ao 
Congresso Nacional, ante o que preceitua o § 2o do art. 45 da Lei 
n° 8.443!92. - -

16. Com relação ao teor da _irregularidade apontada. sou de 
opinião que, no exame das contas, deve ser examiliada a hipótese 
de aplicação ao responsável da multa prevista no inciso TI do art 
58 da lei acima mencionada. 

_17. Quanto_à_caracterização da natureza da matéria como 
Recurso, julgo qUe a melhor solução é considerá-lo como Pedido 
de Reexame, devendo o mesmo ser conhecida para, no mérito, ne
gar-lhe provimento, pois fiCou prejudicado em face da prorrogação 
4e prazo conhecida pelo Ministro Homero Santos. 

Por todo o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote 
a Decisão que ora submeto ao Plenário. 

TCU, Sala das Sessões, 31 de agosto de 1994. - Paulo Af. 
fonso Martins de Oliveira, Ministro-Relator. 

DECISÃO N" 554/94-TCU- PLENÁRIO 

!. Proeesso n• TC.Q20.096192·5 
2. Classe de Ass~_to~ (I) Denúilcia- de irregularidades prati

cadas na Fundação Universídade Federal de Mato Grosso do Sul
FUFMS (Recurso) 

3. Interessado: Albino Coimbra Filho 
4. Entidade: Fundação UniveiSidade Federãl de Mato Gros-

so do Sul-l'UFMS 
Vinculação: Ministério da Educação e do Desporto 
5. Relator. Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira 
-6. "Representante do Ministério Pu'blico: Dr. Jatir Batista da 

Cunha 
7, Unidade Técnica: SECEXIMS 
8. Decisão: O Tnõunbal Pleno, diante das razões expostas 

pelo" Relator, decide: - .. 
8.1- Conhecer do Pedido de Reexame do M~grúfico Reitor c) após as referidas medidas, seja o presente pro

cesso de denúncia devolvido a esta SECEXI.MS objeti
vando subsidiar o exame das contas da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul -
FUFMS". 

11. Ao examinar a matéria, o Minist;ro Homero Santos, 

--da Universidade Fed<;::ral de Mato Grosso do- SUl,_ nO mérito; negar
lhe provimento, considerando-o prejudicado ante a piorrOgação de 
priizO conhecida pelo eminente Ministro Homero dos Santos, de
corrente de soliciui.ção do Exmo Sr. Ministro de Estado da Educa
ção e do Desporto; 
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8.2 -com fundamento no § 2" do art. 45 da Lei D0 8.443/92, 
comunica ao Congresso Nacional, com vista à adoção do ato de 
sustação e solicitação das providências cabíveis ã:O Poder Executi
vo, que, apesar da Decisão no 90193 do Plenário deste Tnbtmal de
terminando à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul a regularização do contrato mantido com a AME- Assistência 
ao Menor Enfermo, pro encontrar-Se -eivado de irregularidade, 
conlrariando os ditames das Leis n<» 6.019R4 e 7.102/83, bem 
como do Decreto-Lei no 2.300/86, até a presente data ainda não fo
ram tomadas providências parã o saneamento da impropriedade; 

8.3- comunicar ao Magrúfico Reitor da Unive:i:sidade Fede
ral de Mato Grosso do Sul. bem como ao Exmo Sr. Ministro de Es
tado da Educação e do Desporto, o inteiro teor da presente 
Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam; 

8.4 - encaminhar o presente processo à SECEX!.MS a fim 
de aguardar a manifestação do Congresso Nacional no prazo de 90 
(noventa) dias (Lei n• 8.443192, art. 45 § 3"), findo o qual repre
sentar ao Relator sobre a matéria. 

9. Ata n• 42/94- Plenário 
10. Data da Sessão; 31-8-1994- Ordinária 
1 1. Especificação do quorum: 
11.1. :Ministros presentes: Êlvia Lordello Castello Branco 

(Presidente). Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Sil
va. Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça. Homero dos Santos, Paulo 
Affonso Martins de Oliveira (Relator). Iran de Almeida Saraiva; e 
os Ministros~~ubstitutos Bento José Bugarin e Uncoln Magalhães 
da Rocha - Elvia L. Castello Branco, Presidente - Paulo Alfon
so Martins de Oliveira, Ministro~Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n° 600. de 2 de 
setembro de 1994, que dispõe sobre alu:ração da lei n• 8.490, de 
19 de novembro de 1992. com a nova redaÇão dada pela lei no 
8.746, de 9 de dezembro de 19~3, e dá mirras piovidências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4" e 5" do art. 2" da Resolução n"I/89-CN, fica assim consti
tuída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

1ITULARES SUPLENTES 
PMDB 

Coutinho Jorge AmirLando 
Gilberto Miranda Ronan Tito 

PFL 
Alexandre Costa Carlos Patrocínio 

PPR 
Carlos de'Carli Moisés Abrão 

PSDB 
Mário Covas A1mir Gabriel 

PDT 
Júnia Marise Darcy Ribeiro 

PP 
João França MeiraFi!ho 

DEPUTADOS 

SUPLENTES 
BLOCO 

Átila Lins Rubem Bento 
PMDB 

José Dutra Paulo Titan 
PPR 

Marcelino Romano Machado Amaral Netto 
PSDB 

Antônio Faleiros Djenal Gonçalves 

PP 
Júlio Cabral Eduardo Matias 

PDT 
Beth Azize Giovani Queiroz 

PSD 
Edi Siliprandi Orlando Pacheco 

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

Dia 13/09/94 - Designação da Comissão Mista; 
~Dia 14109/94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até__lOJQ9/94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão t-.fista. emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 19/09194 -Prazo f"mal da Comissão Mista; 
Até 04/10/94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória no 601. de 2 de 
Setembro de 1994. que dispõe sobre o prazo previsto no § 4o do 
art. 2" da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro de 1991. 

De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. T da Resolução no 1/89-CN, fica assim cons
timída a comissão mista incun$ida de emitir parecer-sObre a maté
ria: 

TITIJLARES 

AmírLando 
José Fogaça 

Lourival Baptista 

Hydeckel Freitas 

MáiioCovas 

Marluce Pinto 

José Paulo Biso! 

TITULARES 

Eraldo Tinoco 

Nilton Baiano 

SENADORES 

SUPLENTES 
PMDB 

Flaviano Melo 
Aluizio Bezerra 

PFL 
Dario Pereira 

PPR 
Carlos de'Carli 

PSDB 
Álmir~Gabriel 

PrB 
Jonas Pinheiro 

PSB 

DEPUTADOS 

SUPLENTES 
BLOCO 

José Falcão 
PMDB 

Maurici Mariano 
PPR 

Marcelino Romano Machado Amaral Netto 

Marco Penaforte 

Lúcia Vânia 

Carlos Alberto Campista 

Roberto Freire 

PSDB 

PDT 

PPS 

FláViO-P~ei é_ y~eiga _ 

Mário de Oliveira 

Wilson Müllet-

Sérgio_ Arouca 

De acordo com a Resolução no 1. de 198g-cN. fica estabe-
lecido o seguirite calendáriO para a tramitação da niatéiia: 

Dia 13/09/94 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 14/09/94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 10/09/94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre admissibilidade; 
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Até 19/09/94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 04/10/94 - Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Lucílio Portella) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 602, de 2 de 
setembro de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orça~ 
menta da seguridade social da união, em favor do Ministério do 
Exército, -Crédito Extraordinário no valor de R$1.106.410,00 
(Hum Milhão, Cento e Seis Mil e Quatrocentos e Dez Reais) para 
atender despesas com as etapas finais do Programa de Distribuição 
Emergencial de Alimentos - PRODEA. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5o do Art. 2° da Resolução D

0
_ l/89:.CN, fica assim 

constinúda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:- - -

TITULARES 

Gilberto Miranda 
Coutinho Jorge 

SENADORES 
SUPLENTES 

PMDB 

PFL 

Ronan Tito 
Onofre Quiruin 

Airton Oliveira Dario Pereira 

tituída a Comissão Mista incumbida--de ei:nitir pa!Ccer sobre maté
ria: 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
Coutinho Jorge Ronaldn Aragão 
Gilberto Miranda Jaques Silva 

PFL 
Alexandre Costa Dario Pereira 

PPR 
LevyDias Hydeckel Freitas 

PSDB 
Dirceu Carneiro _ Mário Covas 

PRN. 
AureoMello Ney Maranhão 

PDT 
Magno Bacelar Lavoisier Maia 

DEPUTADOS 

TITULARES SuPLENTES 
BLOCO 

PPR Jorge Khoury Osvaldo Coelho 
Louremberg Nunes Rocha Levy Dias PMDB 

PSDB Carlos Nelson Edson Andrino 
Mário Covas Almir Gabriel 

Eduardo Suplicy 

Francisco Rollemberg 

PT 

PMN 

DEPUTADOS 
SUPLENTES 

PPR 
Marcelino Romano Machado Amaral Netto 

PSDB 
1 oão Faustino LuizPontes 

PP 
-Carlos Sant' Anna Costa ferre ira 

PDT 
BLOCO Carlos AJberto Campista Dércio Knop 

Hwnberto Souto Ciro Nogueira PRONA 
PMDB Regina Gordilbo 

João Fagundes Virmondes Cruvinel 
PPR 

Marcelino Romano Machado Amaral Netto 
PSDB 

Vitorio Medioli J abes Ribeiro 
PP 

Jofran Frejat João Maia 
PDT 

Max Rosenmann Liberato Caboclo 
PV 

Sidney de Miguel 

De acordo com a resolução n° 1, de 1989-CN; fiCa esi:ãbe1e-
cido o seguinte calendário para a tramitação da matéria 

Dia !3/09/94 -Designação da Comissão Mista; 
Dia- 121-/09/94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 10109/94 - Prazo para recebimento de emendas. ~ 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 19/09/94 - Prazo Final da Comissão Mista; 
Até 04/10/94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portclia) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória no 603, de 2 de 
setembro de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da 
Integração Regional, Crédito . Extraordinário no valor de 
R$2.181.818,00 (DokMilhões, cento e oitenta e um mil, oitocen
tos e dezoito reais), para os fins que especifica. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e SO do art. 2° da Resolução no 1 189-CN, fica assim cons~ 

De acordo com a Resolução no 1, de 1989~CN, fica estabe· 
lecido ·o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 13109/94- Designação da ComissãO Mista; 
Dia ·14/09/94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 10109194 --Prazo_ para recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o Parecer sobre a admissibilidade; 
Até 19/09/94 - Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 04/10/94- Prazo no Congresso Nacional. 
O Sr. Lucídio Portella, suplente de Secretário, deixa a ca

_deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 1 o Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) O Senhor Presideiite 
da República editou a_Medida Provisória ne 604, de 6 de setembro 
de 1994, que concede-novo prazo para conclusão do inventário do 
Instituto Nacional de assistência médica da Previdência Social -
~ps, extini:D pela Lei no 8~68_9, de 27 de julho de 1993. 

_ De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e 5° do art. zo da Resolução no l/89~CN, fica assim cons~ 
tituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre- a maté· 
ria; 

TITULARES 

César dias 
Márcio Lacerda 

Hugo Napoleão 

SENADORES 

SUPLENTES. 

PFL 

Wilson Martins 
AmirLando 

Alexandre Costa 
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PPR 
Epitácio cafeteira Affonso Caniargo 

PSDB 
A1mir Gabriel Maurício Corrêa 

PP 
MeiraFilbo João França 

PTB 
Marluce Pínto José Eduardo 

DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco 
Ivãnio Guerra Luiz Moreira 

PMDB 
Euler Ribeiro Olavo Calheiros 

PPR 
Arnaldo Faria de Sá JoãoTota 

PSDB 
Geraldo Alckmin Filho Antônio Faleiros 

PP 
Jofran Frejat Mário de Oliveira 

PDT 
Liberato Caboclo Cidinha Campcs 

PDT 
Joaquim Sucena Roberto Jefferson 

De acordo com a Resolução no I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 13/09/94- desígnação da comissão mista; 
Dia 14/09/94- instalação da comissÃo mista; 
Até 12/09/94 --prazo para recebimento de emendas. pra

zo para a comissÃo mista emitir o parecer sóbre a admissibili
dade; 

Até-21/09/94- prazo fmal da comissão mista; 
Até 06110194- prazo no Congresso Nacional. 
O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República edítou a Medida Provisória no 605, de 6 de se
tembro de 1994? que autoriza o poder executivo a abrir ao 
orçamento da seguridade social da UniãO, em favor do MiniSté
rio da Integração Regional, crédíto extraordinário no valor de 
R$38. 786.500,00 (trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e seis 
mil e quinhentos reais), para os :fins que especifica, e dá outras 
providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos tennos 
dos §§ 4• e 5• do art. 2• da ResoluçÃo n• l/ll9-CN, fica assim 
constituÍda a comissÃo mista incumbida de emitir pareCer sobre a 
matéria: -

SENADORES 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB 

Mansueto de Lavor Wilson Martins 
Garibaldi Alves Filho César Dias 

PFL 
Alexandre Costa Raimundo Lira 

PR 
Epitâcio Cafeteira Mfonso Camargo 

PSDB 
Reginaldo Duarte Teotônio Vilela Filho 

PSB 
José Paulo Bisol 

PT 
Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 
SUPLENTES 

Bloco 
-Everaldo de Oliveira Evaldo Gonçalves 

PMDB 
Nestor Duarte Manuel Viana 

PPR 
Sarnir Tannus Cleonâncio Fonseca 

PSDB 
Clóvis- ASsis Luiz Máximo 

PP 
Salatiel Carvalho Delcino Tavares 

PDT 
V aldom:ii-o Lima Sérgio Cury-

PSTU 
Ernesto Gradella Maria Luíza Fontenele 

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, fica estabe- · 
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 13/09/94- desigtlação da comissão mista; 
Dia 14/09/94- instalação da comissão mista; 
Até 12/09/94 -prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 21/09/94- prazo ílillll da ComissÃo Mista; 
Até 06/10/94- prazo no Congresso Nacional. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Carnpcs) - O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n° 606, de 6 de se
tembro de 1994, que dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional
N1N, e sua utilização para aquisição de bens e direitos alienados 
no âmbito do Programa Nacional de Desestatiiação - PND, insti
tuído pela Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes da ~i n" 8.177, de 1" de março 
de 1991, e da Lei n• 8249, de 24 de outubro de 1991, e altera o 
art. 3" da Lei n• 8249/91. 

De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos 
dos§§ 4o e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
timída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB 

AmirLando Antonio Matiz 
Cid Saboia de CarvalbQ José Fogaça 

PFL 
Raimundo Lira João Rocha 

PPR 
Epitácio Cafeteira Affonso Clunlfrgo 

PSDB 
Dirceu Carneiro Reginaldo Duarte 

PMN 
Francisco Rollemberg 

PRN 
AureoMello NeyMaranbão 

IlEPUTADCYS--
TITULARES -SUPLENTES 

Bloco 
Manoei Castro Waldir Guerra 

PMDB 
Nelson Proença Osvaldo Stecca 

PPR 
Fetter Júnior José Maria Eymael 
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JoséAnibal 

SérgioNaya 

Fernando Lopes 

PSDB 

PP 

PDT 

PMN 

Moroni Torgan 

Alberto Haddad 

Élio Dalla-V eccbia 

Jerônimo Reis Nilson Gibson 
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 13/09/94 - designação da comissão mista; 
Dia 14/09/94- instalação da comissão mista; 
Até 12109194 -prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 21/09/94- prazo ímal da comissão mista; -
Até 06110/94 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR.. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 607, de 8 de se
tembro de 1994, que altera a redação do inciso I do art 65 da Lei 
n° 8.694, de 12 âe agosto de 199J. alterada pela Lei n" 8.928, de 
1 O de agosto d_e 1994. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos§§ 4e e 5" do art.-2" da Resolução n" 1/89-CN, fica assim cons
tituÍda a comissÃo mista incumbidã de emitir parecer sobre a ma
téria:-- -

SENADORES 
TITULARES SUPLEN1ES 

PMDB 
José Fogaça Cid Saboia de Carvalho 
Gilberto Miranda RuyBacelar 

PFL 
João Rocha Airton Oliveira 

PPR 
Epitácio Cafeteira Affonsõ Camargo 

PSDB 
Dirceu CarneirO Reginaldo Duarte 

PDT 
Magno Bacelar Darcy Ribeiro 

PP 
João França MeiraFilho 

DEPUTADOS 
TITIJLARES SUPLENTES 

Bloco 
José Jorge Tourinho Dantas 

PMDB 
Gonzaga Mota Felipe Neri 

PPR 
Fetter Júnior Carlos VirgÍlio 

PSDB 
Jabes Ribeiro João Faustino 

PP 
Pedro Valadares VadãoGomes 

PDT 
Fernando Lopes V aldomiro Lima 

PT 
José Fortunati Chico Vigilante 

De acordo com a Resolução no I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia I3/09194 -designação da comissão mis_tã; 
Dia I4/09194- instalação-da comissão místa; 
Até I4/09/94 -prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a comissÃo mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 

Até 23/09/94- prazo ímal da comissão mista; 
Até 08/10/94- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n° 608, de 8 de se
tembro de 1994, que altera o anexo I da Lei n• 8.885, de 16 de 
junho de I994, que autorizou o poder executivo a abrir ao orça
mento fiScal da União, em favor do ministério dos transportes, cré
dito extraordinário no valor de CR$53.156.000.000,00 (cinqüenta 
e três bilhões, cento e cinqüenta e seis milhões de cruzeiros reais). 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4• e s• do art. z• da Resolução n• 1189-CN, fica assim cons
tituÍda a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a maté
ria: 

SENADORES 
TITIJLARES SUPLENTES 

PMDB 
Gilberto Miraiicta Ariiii Lando 
RonanTito - Ruy Bacelar 

PFL 
Dario Pereira Carlos Patrocínio 
Epitácio Cafeteira Affonso Camar;go 

PSDB 
JoséRicha Jutaby Magalhães 

PIB 
Jonas Pinheiro Valmil: Canipelo 

PSB 
José Paulo Biso! 

DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco 
Lael Varella Jonival Lucas 

PMDB 
Ronaldo Perim Pedro !rujo 

PPR 
Sandra Cavalcanti Basílio Villani 

PSDB 
Munboz da Rocha Vitorio Medioli 

PP 
Marcelo Luz Pedro Valadares 

PDT 
Valdomiro Lima DércioKnop 

PRN 
Paulo Octávio José Gomes da Rocha 

De acordo com a ResoluçãO n"O I. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a trãmitação da matéria: 

Dia I3/09/94 -desígnação da comissão mista; 
Dia 14/09/94 - instalação da comissão mista; 
Até 14/09/94 -prazo -para recebimento de emendas. prazo 

para a comissÃo mista emiili o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 23/09/94 - prazO final da comissão mista; 
Até 08/I0/94- prazo no Congiesso Nacional. 
O SR.. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n"' 609, de 8 de se
tembro de I994, que dispõe sobre a criaçÃo dos cargos em 
comissão que menciona. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e 5° do art. zo da Resolução no 1/89-CN, fica assim cons
tituÍda a cõrnissao -mista 'incumbida de emitir parecer sobre a rnaté-
ria: 

TITIJLARES 

Onofre Quinan 

SENADORES 
SUPLENTES 

PMDB 
Márcio Lacerda 
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Coutinho Jorge 

Odacir Soares 

Epitácio Cafeteira 

JoséRicha 

Eduardo Suplicy 

Francisco Rollemberg 

TITULARES 

Tourinho Dantas 

Alberto Goldman 

Leomar Quintanilha 

Jabes Ribeiro 

Mário Chcrmont 

Carlos Alberto Campista 

RuyBacelar 
PFL 

Jonice Tristão 
PPR 

Affonso Camargo 
PSDB 

Reginaldo Duarte 
PT 

PMN 

DEPUTADOS 
SUPLENTES 

Bloco 
Ciro Nogueira 

PMDB 
João Natal 

PPR 
Pedro Pavão 

PSDB 
. ~ Sigmaringa SeíXas 

PP 
Benedito Domingos 

PDT 
Amaury M"tiller 

PL 
João Teixeira Diogo Nomura 

De acordo com a ResoluçÃo n° 1. de 1989-CN, fica eStá.be-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 13109/94- designação da Comissão Mista; 
Dia 14109/94- instalação da Comissão Mista; 
fim 
Até 14-9-94_- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a aâmiSsibílidade; 
Até 23-9-94- Prazo final da Comissão Mista; -
Até 8-10-94- Prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senbor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 610, de 8 de se
tembro de 1994, que dispõe sobre alteração na Lei n• 8.490, de 19 
de novembro de 1992, na Lei n° 8.876, de 2 de maio de 1994, e dá 
outras providências. 

De acordo com as indicações das liderançaS, e nos termos 
dos§§ 4° e 5o do art. 2° da Resolução n"' 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão :Mista iriCumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES_ 

PMDB 
Cid Sabóia de Carva!ho Mãnsueto de Lavor 
Alfredo Caropos Gerson Camata 

PFL 
Dário Pereira João Rocha 

PPR 
Epitácio Cafeteira Affonso __ Camargo 

PSDB 
Maurício Corrêa 1 utahy Magalhães 

PRN 
Aureo Mello Ney Maranhão 

PDT 
Magno Bacelar Darcy Ribeiro 

TITULARES 

Werner Wanderer 

João Almeida 

Arnaldo Faria de Sá 

Paulino Cícero 

Edmar Moreira 

Edson Silva 

DEPUTADOS 
SUPLENTES 

Bloco 

PMDB 

PPR 

PSDB 

PP 

PDT 

PSB 

Luciano Pizzano 

Marcelo Barbieri 

Jair Bolsonaro 

Moroni Torgan 

Mauro Borges 

Wilson Milller 

Roberto Franca Ricardo Moraes 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989~CN, fica estabe- · 

- lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 13-9-94- Designação da Comissão Mista; 
Da 14-9-94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até .14-9-94 ~ Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 23-9-94 -Prazo final da Comissão Mista; · -
Até S-10-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senbor Presi

dente da República editou a Medida Provis.ória no 61 1; de 8 de se
tembro de 1994, que dispõe sobre a implementação da autarquia 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica- CAI)E, criacla pala 
Lein•K884, de 11 de junho de 1994, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e 5o do art. zo da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir pareCer sobre a ma-
téria: . 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
Ronan Tito Gilberto Miranda 
José Fogaça César Dias 

PFL 
Odacir Soares João Rocha 

PPR 
Epitácío Cafeteira Affonso Camargo 

PSDB 
Maurício Corrêa JoséRieba 

PP 
Irapuan Costa Júnior Nelson Carneiro 

PTB 
Jonas Pinheiro Valmir Campelo 

.DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco 
José Carlos Aleluia Maurício Calixto 

PMDB-
Dejandir Dalpasquali Hilário B!aun 

PPR 
Ronivon Santiago Eraldo Trindade 

PSDB 
Marco Penafone Tuga Angerami 

PP 
Delcino Tavares Ernani Viana 

PDT 
Elio Dalla-Vecchia Benedito de Figueiredo 
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PCdoB 
Haroldo Lima A.ldo Rebelo 

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

Dia 13-9-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 14-9-94 -Instalação da Comissão lVUsta; 
Até 14-9-94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a ComiSsão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 23-9/94 - Prazo final da Comissão Mista; 
Até 8-10-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória no 612, de 8 de se
tembro de 1994. que dispõe sobre as regras para a conversão em 
real, das mensalidades escolares nos esrabelecimentos de ensino, e 
dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e so do art. zo da Resolução n"' 1189....cN", fica assim cons
tituída a Comissão :Mista IriCumbida de emitir parecer sobre a ma
téria:- --

SENADORES 
TITULARES_ SUPLENTES 

PMDB 
RonanTito Antonio Mariz 
Gilberto Miranda AmirLando 

PFL 
Hugo Napoleão Júlio Campos 

PPR 
Epitácio Cafeteira Affonso Camargo 

PSDB 
Maurício Corrêa Jutahy Magalhães 

PSB 
José Paulo Bisol 

PT 
Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco 
Paes I..andim Ângelo Magalhães 

PMDB 
João Henrique V alter Pereira 

PPR 
Armando Pinheiro Arno Magarinos 

PSDB 
UbiratanAguiar Osmãnio Pereira 

PP 
Carlos Sant• Anna Costa Ferreira. 

PDT 
Carlos Lupi Messias Soares 

PSD 
Edi Silipraodi Orlando Pacbeeo 

De acordo com a Resolução no 1. de 1989~CN, fica estabe~ 
lecido o seguinte calendário para a tramitaÇão da matéria: 

Dia 13-9-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia !4-9-94 -Instalação da Comissão lVUsta; 
Até 14-9-94 - Prazo para recebimento d_e emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 23-9-94 :- Prazo_fin_al da Comissão IVfista; 
Até 8~ 10-94 - Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE-(Júlio Campos) - Há oradores ins

critos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S:r-s e Srs. Senadores, um in~ 
cidente estatístico recente envolvendo o Brastl e o UNICEF- Fun
do das Nações Unidas para a Infância, produziu um resultado 
ambíguo. De um lado, está-nos ajudando a redimensionar numa 
perspectiva mais realista - e menos apocalíptica - o problema do 
ensino básico no Brasil. De outro, denuncía a vergoDhosa falência 
do Governo Federal no cumprimento de uma função essencial e 
legítima de qualquer Estado que se preza: organização de uma ca~ 
pacidade de coleta e análise de estatísticas s6cio-econômicas, insu
mo vital para o processo decisório e a formulação de políticas 
públicas. 

Sr. Presidente, o Jormil do Brasil do último dia 16, noti
ciou que no levantamento anual sobre o Progresso d_as Nações, a 
ser publicado brevemente pelo UNICEF. o Brasil figura como lan
teminha num rank.ing de 129 pafses quanto ao ensino básico, por 
obra e graça do MEC, que forneceu dados distorcidos e desatt.Iali-· 
zados àquele organismo das Nações Unidas. 

O País, de acordo com es~ estatísticas, perde para o Ga~ 
bão, o Haiti e a Arábia em termos de evasão escolar nas primeiras 
séries do primeiro grau. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é de hoje que -um 
de nossos maiores centros de excelêp.cia acadêmica, o LaboratQrio 
Nacional de Computação Científica- LNCC, do CNPq. nO Rio de 
Janeiro, sob a orientação do físico e educador Sérgio Costa Ribei~ 
ro, desenvolve e opera um "modelo de fluxo" cujos resultados 
apontam consistentemente para a repetência, e não para a evasão 
precoce, como problema educacional número um do Brasil. 

De acordo com os levantamentos da equipe do LNCC.. ten~ 
do à :frent_e os cientistas Costa Ribeiro e~Rubens Klein, o Brasil 
tem 65% de suas crianças em idade escolar e matriculadas cbegan
dO à s• série do_ primeiro grau, e não apenas 39%, como indica o 
UNICEF. devidamente desorientado pelo :MEC. 

O acesso à escola de primeiro grilu, de acordo com os pes
-quisadores do LNCC, está, entre nós. praticamente universalizado, 
cobrindo 96% da população infantil. 

A prova cabal de que o x do problema reside na repetência, 
-~ g_u~q aluno brasileiro leva em média 12 anos para atravessar as 
oito primeiras Séries. Apenas 3% dos graduados chegam lá sem re
petir ano algum. Os demais amargam quatro ou mais repetências 
em:_sua curta vida escolar. 

Trocando em miúdos, o Dr. Costa Ribeiro esclarece que o 
mito, insistentemente rriartelado pela mídia,- de milhões e milhões 
de crianças brasileiras fora da escola serve a uma inescrupulosa 
aliança de políticos- conuptos com empreiteirOs gananciosos no 
lobby pela construção de mais prédios escolares, na maioria dos 
.casos desnecessários. 

Ou seja, Sr. Presidente, a questão de multidões infantis fora 
da escola só atinge proporções verdadeiramente calamitosas nos 
bolsões de miséria.rutal do Nordeste. Lã estão 80% ~dos 4% ou 5% 
de crianças brasileiras que jamais entrarão nmna saia de aula. 

Como sintetizou o Dr. CàSta Ribeiro num ctiito, mas riquís~ 
simo artigo publicado em O Globo, em 1 o de março de 1992, "A 
falta de escolas deixou de ser um problema nacional para ser o 
problema de uma região do Nordeste". _Mesmo assiro..- prossegue 
ele -, se somarmos o número de matriculas de primeiro grau no 
Brasil, hoje, v~mos que excede à população de 7 a 14 anos. Calcu
lando a média de anos freqüentados pela população na escola re~ 
gular de primeiro grau, vemos_ que é de 8.6 anos; isto mostra que 
se dependesse da vontade das fam.üias e de sellS filhos, dos mais 
de 95% que têm acesso à escola, todos poderiam tenninar o pri~ 
meiro grau". 

A grande tragédia. Sr. Presidente, é que a taxa de repetência 
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dos alunos já na 1• série sittia·se hoje por volta de 50%! 
Definitivamente, malbaratar recursos escassos na constru

ção de prédios escolares desnecessários não vai reSolver o proble
ma da educação. A única solução, como indica o Dr. Costa 
Ribeíro e seus associadOS,- consiste em ••mudar a Cultura pedagógiR 
cada escola, sua qualidade. sua função numa sociedade modema e 
sua eficiência inte:Oia: Hoje, parte destas repetências são induzidas 
pela própria escola, com argumentos de que é melhor que o aluno 
não faça as provas fmais, porque seus professores já decidiram que 
ele será reprovado. Uma forma perversa de dizer que o fracasso do 
aluno é culpa dele, de seus pais, da cor de sua pele ou do nível só
cio-econômico de sua família. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, dessas análiseS Sobre repe
tência escolar emerge um verdadeiro grito de guerra: chega de ta
par o sol com a peneira! Chega de financiar com dinheiro público 
a demagogia de certos políticos e as rriamatas dos erilpreítciros! _ 
Ouçamos, mais uma vez. o bOm senso e a inteligência do Dr. Cos
ta R.J.õeiro: "( .•. ) o professor é a dimensão mais ifnp6rtante não s6 
na qualificação, mas no seu comprOmisso com o-aprendizado e a 
promoção de seus alunos, é preciso convencê-los de que são res
ponsáveiS por essa "pedagogia de repetência" que aí eStá há tantas 
décadas.. Para isto, é preciso fornecer elementos à sociedade para 
que ela possa cobrar da escola a qualidade da instrução recebida 
pela população. Isto é implantar um sistema de avaliação de de
sempenho dos alunos de todas as escolas, difundir os resultados e 
dar autonomia às escolas, para que possam organizar sua gestã~ de 
modo .a melliorar o ensino e o desempenho de seus alunos e rever 
seus critérios de promoção". 

O Sr.Josapbat Marinho- V. Ex• permite um aparte'? 
O SR.. GILBERTO MIRANDA - Com praier, Senador 

Josaphat Marinho. 
o St- Josapluit Marinho- Nobre Senador, v. Ex• trata de 

um problema rigorosamente prioritário e oferece ·razões ponderá
veis de crítica ao funcionamento da eScola no Brasil. Cicio; entre
tanto, que há outro fator, que talvez anteceda a todos esses, 
gerando o problema da repetência: é o problema da miséria no 
País, é o problema da fraqueza econômica da maioria das famüias. 
Veja V. Ex- que a repetência se verifica até çm_ boas escolas, e, em 
muito, a repetência se veri:f'tca porque alunos depauperados na sua 
saúde, alunos deficientemente alimentadOs ·nem podem freqüentar 
a escola com regularidade, nem têm condições físicas para perce
ber bem tudo quanto a escola ensina. Há. um problema de ordem 
social que. enquanto não for superado, dificulta também o funcio
namento adequado da escola no Brasil. 

O SR- GILBERTO MIRANDA- Agradeço o aparte de V. 
Er, que tem toda razão. Se tivéssemos um salário_ decente, se ti
véssemos emprego para atender à população, sem dUvida, as nos
sas crianças teria.iD., desde os primeiros dias de vida, condições 
para mn bom desenvolvimento físico, o que lhes permitiria um 
aprendizado à altura. V. E,.a tem razão quando diz que não adianta 
mandar as crianças para a escola, se elas não são bem alime"ntadas, 
porque não vão absorver praticamente nada daquilo que está sendo 
ensinado. 

Sabe V. Ex_•, que é da região Nordeste, e eu, da região Nor
te, que enquanto o Estado continuar se preocupando - é o -que tem 
feito há algumas décadas -. única e exclusivamente com o proble
ma da inflação, isso vem desde 75, quando tivemos aquelas céle
bres brigas do Ministro Delfim Netto, que dizia que a inflação era 
de 12% e"a Fundação de que era de 15%, 18%:tiaípara frente ti
vemos o MinistrO -Mário Hemique Simonsen deixando o Ministé
rio com uma inflação de 39% (para ele, era motivo para deíxar o 
Ministério) - enquanto o Estado não se voltar para o planejamen
to, Senador Josaphat Marinho, não teremos condiÇõ-es de gerar 

mais empregos, de empregar mais mão-de-obra e, conseqüente
mente, gerar salários melhores e maior consumo, com uma escala 
de produção. 

É necessário qUe o Estado volte a planejar. ESpero que o 
próximo Presidente da República dê ênfase ao Ministério do Pla
nejamento, ao IPEA; que- tudo venha do Planejamento, para, de
pois, chegar à Fazenda,. que poderá, então, tomar a melhor fonna 
de aplicação dos recursos. Espero que os membros do Congresso 
sejam mais cuidadosos e mais sérios na aprovação da Lei de Dire
t::rizes e Bãses. Se este não for o nosso lema; se o próximo Presi
dente da República não mudar o enfoque; se ficarmos p_~ocupados 
única e exclusivamente com a inflação. o Estado não iilvestirã em 
educação, em geração de emprego, em habitação, saneamento bá
sico e tudo o mais que é necessário. 

Assustou-me, Srs. Senadores, ler nos jornais da última se
mana _que o Governo pretende baixar, a toque de caixa, a a.líC:;(uota 
de importação de 13 mil itens. Será que a equipe econômica, os. 
membros do Governo terão tempo suficiente para estudar-e liberar 
13 mil itens sem afetar a indústria nacional e a geração de empre
go'? Quando o Governo anuncia isto, podem ter certeza de que é 
rápída a reação do empresariado: ele pára de investir e espera para 
ver o que acontece. Gostaria que a equipe econômica e o Presiden
te da República fossem mais cautelosos neste momento. É impor
tante que não faltem produtos à população; mas esse risco de 
escassez de produtos não deve servir de desculpa, com as eleições 
daqui a três semanas, para a liberação da importação de 13 mil 
itens. 

Há dois anos, defendo desta tribuna a abertura das importa
ções. Tem que haver competição, JXlis ela faz com que o empresá
rio seja mais eficiente. Mas não -podemos fazer isto do dia para a 
noíte. É muito iniportante que, nunia abertura de importações a 
esse nível, com uma redução de alíquotas a esse nível, haja nego
ciações entre países, porque é através da negociãçãõ bilateral que 
conseguirei:nõs ãumentar nossas bí.portãções- e importações e, con
seqüentemente, gerar mais empregos internos. 

O Sr.l\1auricio Corrêa- Permite-me V. Ex_• um aparte'? 
O SR- GILBERTO MIRANDA - Ouço V. Ex", com pra-

zer. 
O Sr. Mauricio Corrêa - S.;,.dor Gilberto Miranda, V. 

Ex• bate na tecla de urii-PfObJemã -fundameriiaí detitre aS aitgóstias 
sociais do Brasil: a questão da educação. Associo-me às suas pala
vras e à sua preocupação neste campo. Sabe V. Ex"" que a Consti
tuição Federal determina que a educação é um direito do cidadão e 
um dever do Estado. É verdade. Posteriormente, votou-se aqui um 
projeto, que se transfonnou em seguida no que é hoje o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, que atribui ao pai a obrigatoriedade 
de matricular seus filhos na rede regu1ar de ensilio, podendo-se, in
clusive, penalizar os pais que eventualmente não cumpram essa 
obrigação. Como salientou o nobre Senador Josaphat Marinho em 
seu aparte, o problema no Brasil transcende a mera obrigatorieda
de da freqüência à escola em face do drama da fome e da miséria 
que grassa em todo o território nacional. Por exemplo, não adianta 
forçar um pai a mandar seus filhos para a escola, quando, na ver
dade, ele não tem condições sequer de sustentá-los em casa. Este, 
a meu ver, é um dispositivo que precisa ser reexaminado. Segura
mente já existem emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes e Bases 
a respeíto dessa obrigatoriedade imposta pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Hoje -:- e isto é wn reflexo ·do que ocorre em 
tOdo o rimnâo- há ãs cbaffiádas.iscOias cfonúciliaies. NOs EStados 
Unidos, por exemplo, mais de um milhão de famílias ensinam seus 
filhos no próprio lar. Permite-se Já que, e:ffi seguida, a criança se 
submeta a um exame e se junte ao currículo normal exigido pela 
lei americana. AsSim aconteceu na Inglaterra e ouirOs países: Tra-
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ta-se. repito, do ensino domiciliar. No Brasil, há um movimento 
neste sentido, mas lamentavelmente ainda não houve um mecanis
mo de autorização. Inclusive hoje devo falar com o l\.1:in.istro da 
Educação a este respeito, porque esse movimento vem crescendo 
muito em nosso País. Eu diria a V. Er qUe -a sua pieocupação é 
mais do que justa. Quando eu estava no Ministério- da Justiça. exa
minamos a questão dos mecanismos ·que deveriam ser postos em 
prática para atenuar essa Onda de cri!ninahOade"~qu-e envolve o 
País. Dentre os projetos que foram encaminhados ao Gabinete Cf.:
vil da Presidência da República, encontra-se um que trata exata
mente da bolsa profissionalizante para crianças carentes que ficam 
abandonadas nas ruas. Dá-se ao pai um salário IDínTiDO-com a obri
gatoriedade de ele manter essa criança na escola; quando a criança 
não tem pai, é abandonada, alguém se responsabiliza pela adminis
tração desse pequeno recurso. Creio que eSta -Seiiã.-uma das ate
nuantes. V. Er- tem toda razão no seu pronunciamento: a 
educação é indispensável, é fundamental. No_ dia em que tivermos 
uma rede de escolas no Brasil onde as crianças compareçam real
mente e recebam educação e alimentação, esse será o grande dia 
de redenção da nossa Pátria. Assim, associo-me às palavras de V. 
Ex-, porque o tema é palpitante. Lamento que não esteja aqui o 
nosso querido Senador João Calmon, que, seguramente, iria apar
teá-lo com os seus altos subsídios, sobrerudo por ser autor daquele 
dispositivo constitucioi:J.al que assegura uma alíquota razoável para 
a educação e que, infelizmente, não tem sido cumprido pelos Esta
dos, já que é a União que·faz os repasses, em faCe doS prOóletnas 
que V. Er- conhece. Meus parabéns pela escolha- do tema hoje 
abordado. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o aparte de V. 
Ex•. Lamento igualmente o fato de não se dar a oportun.idade de o 
Senador João Calmon retomar a esta Casa. Perdem o Brasil, o Es
tado do Espírito SaD.to e as crianças. S. Ex• é um dos maiores de-
fensores da educação neste País. -

Nobre Senador, V. Ex-, que foi Ministro da Justiça do Presi
dente Itamar Franco, certamente está acompanhando a questão das 
medidas provisórias que aqui chegam para limpar dívidas da Em
braer num montante de cerca de I ;2. bilhão de dólares, bem como 
para conceder mais algumas dezenas de milhões de dólares para 
solucionar problemas no desenvolvimento do projeto do AMX, 
mesmo estando a Embraer em fase de privatização. Além disso, le
mos nos jornais de hoje que o _Governo pretende novamente lim
par a dívida do Uoyd Biasileiro para viabilizá-lo e nlantê-lo vivo, 
o que certamente é fruto da pressão da bancada unida inde
pendente de partidos do Rio de Janeiro. 

. Enquanto isso, lamentavelmente, investe-se muito pouco ou 
se planeja muito pouco quarido se trata da educação. Não se dá ao 
Ministério da Educação a prioridade que ele merece. 

O Sr.l\laurício Corrêa- Permita-Me novamente um apar-
te? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - É um prazer, nobre Se
nador. 

O Sr.l\iaurício Con-êa- Com relação a essa última obser
vação sua, não posso concordar. data maxima venia, porque a 
questão da Embraer vem de muito tempo. O Governo não emitiu 
medida provis6ria para equaCionar o problema da Embraer, alan
do novas dívidas. Essas dívidas já existiam. apenas foram assumi
das; foram assunções de dívidas que, na verdade, eram traduzidas 
por um projeto de lei que se converteu em lei, autorizado pelo 
Congresso Nacional; não ê dívida criada por este Governo. V. Ex• 
sabe que lamentavelmente o Senado terá que se posicionar: ou se 
coloca ao lado da venda da Embraer- não tem jeito, tem que ven
der- ou autoriza o Governo, de um modo expresso, através devo
tação pela manutenção da Embraer. Neste último caso, porém, 

seremos coniventes com a indispensável necessidade de se injetar 
mais dinheiro para que a Embraer seja mantida. Com relação ao 
pr_oblema das alíquotas referidas há _pouco, sabe V. Ex• que o Bra
sil está ajuStando suas aliq_Uotas para compatibi~ seus_ convê
nios, Suas obrigações com o Mercosul. Na verdade, além do 
Mercosul, há outra razão para a redução das alíquotas: a sanha 
enorme de alguns empresários que aumentam seus preços abusiva
mente. Pode ser que o Presidente a ser eleito continue com a atual 
política, mas esse é o pensamento do Governo, para evitar a espe
culação que corrói a montagem do Plano de Estabilização Econô
mica Em. relação ao resto do discurso de V. Ex.•, estou 
inteiramente de acordo. 

O SR. GILBERTO MIRAI\'DA- Agradeço a V. Ex• pelo 
aparte. Nobre Senador Mauricio Corrêa, talvez V. Ex• não esteja 
sabendo que tramita nesta Casa pedido de financiamento, encami
nhado pelo Executivo, para o Exército, Marinha e Aeronáutica. 

Sou relator do projeto que se refere ao Exército. Visitei,. 
nesta semana, a Unidade de Pirassununga e posso testemunhar a 
lamentável situação por que passa. Senti--me-envergOnhado em ver 
o estado em que se encontra o zo Regimento- antigo 17" Regi
mento de Cavalaria - do Ex.&cito brasileiro, na cidade de Pir.issu
imnga. Os blindados da Força NaCional não têm condições de 
andar; as sapatas estão comi~ os canhões não apontam. Os Srs. 
Senadores poderiam perguntar: para que canhões nesta época? 
Creio que o Estado tem que ser forte, tem que ter instituições for
tes; não pode ser fraco; magrinho. Deve haver aparte de recursos 
para a Educação, Saiíde e para Habitação, mas também rião pode
mos eSquecer as Forças Armadas. 

Amanhã vou à Academia. Milit?r das Agulhas Negras para 
constatar como se encontram os outros equipamentos do Exércíto. 
Mas, quanto ao que vi na cidade de Pirassununga, fiquei erfvergó
nhado. Nos últimos 15 anos, não se investiunem rio Exército, nem 
D.a Marinha, nem na Aeronáutica - · 

Neste momento eril que se disCUte a Privatização" da Em
b!aei, tramita nó Senado Federal pedido do Executivo para a con
cessão de financiamento de 80 milhões de dólares a essa empresa. 
O Relator, Senador Moisés Abrão, em encontro com o Ministro da 
Aeronáutica, na semana passada, quis saber a razão pela qual de
veríamos apl-ovar agora esse fmanciameDto, qUe se destina à fabri
cação do A!viX, se a empresa está prestes a ser privatizada. 

O sr . .Maurício Corrêa - Permite-me V. Ex"' novamente 
um aparte, nobre Senador Gilberto Miranda? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Com prazer, ouço V. 
Ex•, nobre Senador Maurício Corrêa 

O Sr. Maurício Corrêa- Peço escusas a V. Ex• pela mo
lestação que lhe estou causando com esses apartes contínuos. V. 
Er, verificando in loco as necessidades das FOi-ças Armadas, re
conheceu que elas estão desprotegidas no que tange à modern
ização de equipamentos. Estive em JrJcântara, no- Estado do 
Maranhão, e lá tomei conhecimento do projcito de lançamento de 
mísseis da ForçZL Aérea. É_ um dos empreendimentos mais extraor
dinários que se fãiem aqui neste niomento. NãO é qUe Õ Brasil 
queira lançar foguetes para bombardear quem quer que seja. Hoje, 
os lançamentos de foguetes trazem um aspecto de alta tecnologia, 
exatamente porque, paralelamente, há um elenco de atividades re
laciorladas ao desenvolvimento tecnológi~. industrial, ci~tífiCO 
de um país--que qu-er Ciescer a ponto de causar inveja, porque o 
único país que tem um projeto de lançamento de mísseis na Amé
rica, com exceção dos Estados Unidos, é o Brasil. E eles têm os 
olhos voltados para nós. Por esSa razão, é preCiso que seja niantido 
esse projeto. V. Ex•, que é wn patriota, sabe perfeitamente que 
no_ssas Forças Armadas precisam desses recutSos. É verdade que a 
Educação e a Saúde estão em petição de miséria, mas não se pode 
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esquecer das Forças Armadas. Estive, por três ou quatro vezes, Se
nador Gilberto Miranda, na base - V. Ex" deve conhecer - do 
Exército eni-Surucucu, fronteira com a Venezuela, na Serra do Pa
rima. É até emocíomiitte-a presença daqueles patriotas, daqueles 
soldados, defendendo as nossas fronteiras. Eles vivem da maneira 
mais difícil. mais severa possível. Não vou dizer a V. Er-, que 
sabe muito bem, talvez melhor do que eu, dessas dificuldades. As 
Forças Annadas precisam dessa autorização do Senado como pre
cisa a Saúde, como precisa a Educação. Não podemos prescindir 
das nossas Forças Annadas. Os canhões e outros equipamentos 
que estão sendo pedidos são indispensáveis. Não vamos guerrear 
com ninguém, sempre fOmos um país pacífico: Na verdade, luta
mos na n Guerra Mundial. nos campos da Itáli~ e na Guerra do 
Paraguai por absoluta imposição: porque fomos atacados. O Brasil 
- repito - é um pais pacífiCo, mas ternos que estar preparados. As 
nossas fronteiras são incomensuráveis. Vejo, às vezes, objeções 
aos projetas Sipam e Sivam. Considero-os indispensáveiS. Anteon
tem, por exemplo, desceu um avião Cessna noS jardins da casa 
Branca. nos Estados Unidos; o mesmo já ocorreu na Praça Verme
lha, na antiga União Soviética. É verdade, mas preCisamos ter as 
nossas fronteiras protegidas. Não temos nada que assegure isto. V. 
:exa, que representa o Estado da Amazônia, sabe que a incursão de 
aeronaves clandestinas no Brasil é enorme. Todos os_ dias entram 
aviões em nosso território sem que sejam detectados, e são aerona
ves ilícitas, que t:riiiei.D. narcotraficantes; aririãi:i:Ie!J.tos proibidos 
para alimentar marginais. Precisamos zelar pelas nossas fronteiras, 
e isto só se faz com dinheiro. O Brasil é o Wúco_país- da América 
Latina que tem um projeto submarino. Outro dia, lançamos um 
submarino altamente adaptado à realidade atual. Isto se faz com 
dinheiro. Ainda há pouco, li um artigo do Sr. Henry Kissinger a 
respeito da importância do Brasil. Segando ele, é precipitada a ati
tude do Presidente Bill Clinton de convocar para o final do ano a 
Conferência do Hemisfério Ocidental, em Miami. Pondera Henry 
KiSsinger que o noVo· Presidente do Brasil s6 tomará posse em ja
neiro e que o atual não terá legitimidade para discutii:' teiilática des
ta grandeza. O mesmo ocorre no México: o Presidente Salinas será 
substituído por outro no princípio do ano que vem. Não haverá, 
portanto, interlocutor adequado. Ele cita isso exatalnente para 
mostrar a importância do Brasil. Temos que estar preparados. Não 
queremos a guerra, não queremos a invasão; Dão qUeremos que a 
nossa soberania seja violentada, mas temos que-estar preparados 
para que isso não aconteça. 

O SR- GILBERTO MIRANDA- Agradeço a V. Ex' pelo 
aparte, mediante o qual corrobora o que eu estava começando a di
zer. Tenho certeza de que o estado das Forças Armadas brasileiras 
é de penúria. É vergonhoso. As máscaras de gás. o equipamento, 
os carros de combate, os caminhões que transportam recrutas, rodo 
está obsoleto. Os carros são de 1967, são peruas Rural Willys, 
equipamentos completamente ultrapassados. Sem dúvida nenhu
ma, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não precisaín de 1 bi
lhão de dólares: precisam -de lO bilhões de dólares, precisam ser 
reequipados. Se o trabalho da Receitã Federal continuar sendo rea
lizado com a competência com que vinha até agora,. teremos con
dições de destinar mais recursOs aos que têm_ sido pouco 
contemplados. _ _ 

E. importante também, Senador Mauricio Corrêa, que se 
acabe de vez com a coll1lpção das empreiteiras neste País. Lamen
tavelmente não fOi avái:Lte a CP!_- praticamente instalada, porque 
todos os líderes assinaram - das emprelteiras. Foi uma pena, o 
País perdeu, porque, peJas empreiteiras, foram-se dezenas e -deze
nas de bilhões de dólares. Dois segmento_s ganharam dinheiro nes
te País nos últimos trinta anos: empreíteiros e Oanqueiros. Se a 
população tivesse ganho em saúde, educação e habitação o mesmo 

que esses setores ganharam, o País seria outro, sem dúvida. Espero 
que o próximo Presidente da República combata, tanto no municí
pio quanto ilO Estado, até chegar à União, a corrupção no setor das 
empreiteiras. 

Agora,. o que acontece com as reservas cambiais brasileiras? 
Se o Brasil tivesse um Banco Central independente, mantendo-se a 
mesma Diretoria coinpetente que o admínístra neste inomento, te
nham certeza, Srs. Senadores, de que não teríamos 42 bilhões de 
dólares de reservas. Este montante de reservas custa ao País uma 
média de 7% a 8% ao ano, correspondentes a mais ou menos 3,2 
bilhões de dólares ao ano. Enquanto pagamos taxas exorbitantes 
pelo lastro externo, para jogar esse dinheiro no mercado interno, 
para financiar essa entrada de divisas que apartam na Bolsa de Va
lores todos os dias - repito, o Brasil paga, hoje, praticamente 3,2 
milhões de dólares por mês - enquanto isso, os 42 bilhões de dóla
res de reservas que estão no Banco da Basiléia rendem ao Brasil 
apenas 3,11% ao ano, segundo me informou o Banco Central em • 
resposta a um requer:iriJ.ento de informações que lhe fiz. Isto signi
fica que, para manter nossas reseiVas, pagamos simplesmente o 
que todas as nossas divisas rendem em 15 dias, ou seja, para man
ter essas reservas, gastamos, em 15 dias, o correspondente aos ren
dimentos de um ano de aplicação de nossas divisas. 

Senador Maurício Coirêa, se conseguinnos diminuir -
porque acabar penso que é impossível - a conupção com emprei
teiras e a influência dos banqueiros na vida econômica, com certe
za, teremos outro País. Agradeço o aparte- de V. ~-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, assim como _não poderemos, 
em sã consciência, falai" em educação como instrumento de proK 
moção social e humana em nosso País, enquanto dos 20% da arre
cadafão federal destinadas ao MEC 70% forem açambarcados 
pelas universidades federais. também não seremos capazes de for
mular políticas sociais adequadas sem estatísticas acuradas e con
fiáveis. 

A gafe cometida pelo Unicef, induzida pelos dados desatua
lizados que o MEC irresponsavelmente forneceu, é mais um capí
tulo da triste história onde a desorientação reinante em certas 
institilições públicas como o IPEA (Instituto de Pesquisa e Econô
míca Aplicada) se alia à má-fé oportunista das famigeradas ONG 
(organizações não-governamentais}: -

O Sr. Amii' Lando- Permite-me V. Ex- um aparte? 
O SR- GILBERTO MIRANDA - Com o maior prazer. 

IiObre Senador. 
O Sr. Amir Lando - Nobre Senador Gilberto Miranda, o 

tema é estrepitoso, e sobretudo a educação tem sido, neste País, 
üm discurso denso e vazio em muitas circunstâncias. A educação, 
acredito eu, é-um tema fundamental para o desenvolvimento do 
Brasil, como V. Ex• acentua no discurso tão bem urdido que pro
n:uncia esta tarde no Senado da República. Mas. em verdade, há 
toda uma estrutura das elites que tentam sabotar a educação - este 
é o tema. Porque sabemos que as elites brasileiras sempre tiveram 
uma atuação perversa no que se refere à educação. Ninguém pode-
rá construir a cidadania neste País sem passar pela educação. E in
felizmente o- que se vê é que a Constituição hoje estabelece 
prioridade para a educação, que- as Constituições estaduais tam
bém assim o fazem; mas- falta decisão política para levar a termo 
os mandamentos legais. Observamos que o sistema-de ensino está 
falido, e, no entanto, não há investimento, dentro de uma relação 
custo-beneficio, com melhor taxa de retorno do que o investimen
to na educação. Isto a Europa nos ensina; o Japão poderia ser um 
exemplo a ser seguido. Muitos países que -investiram maciçamente 
na educação construfrarn nações livres e desenvolvidas. Mas, no 
Brasil, a educação, na prátiCã, -é-relegada ao mais doloroso desca
so. Tenho refletido constantemente sobre a educação. Sobretudo 
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as equipes econômicas, se olharmos os últimos 20 anos. não anda
ram de mãos dadas com a educação. Houve sempre um conflito 
entre os ministrOs da Educação e os ministros da área económica. 
Mas como se poderia realmente mudar esse quadro'? O_ discurso 
que V. Ex-, com muita propriedade, está fazendo hoje, aqui no Se
nado, é muito conviiicente, e pOderíamos dizer que-tantos oiiiios 
também foram pronunciados. Sei da convicção de V. Ex•, mas é 
preciso realmente incutir nos membros do Poder Executivo que 
esta prioridade não pode ser uma prioridade meramente de papel, 
mas uma prioridade concreta na execução de políticas sociais, por
que a educação, como disse V. EX"'. é liri:i fator de ascensão econô
mica e social. A educação é sobretudo a construção da soberania, a 
construção da tecnologia, é, enfim, preparar o Brasil para o século 
que se aproxíma. Pensei muito e quero dizer que a minha fórmula 
é nO seriô.do de levar a educação para o município, porque, mesmo 
que o secretário estadual de Educação não se identifique com esta 
causa, pelo menos poderemos contar com o secretário municipal 
de Educação para a realização dessa tarefa tão importai!te para o 
desenvolvimento nacional. Como eu disse, não há investimento 
que canse maior retomo do que o investimento na educação. Se 
dermos ao povo brasileiro alimento e educação, vãniOs construir 
um país forte,. uma nação soberana, uma nação desenvolvida e, SO· 
bremdo, uma nação justa. Parabéns a V. Ex"" por ter_abordado este 
tema, que até está em desuso. A educação está relegada até na dis· 
cussão parlainentar. Mas V. Ex- redime, nesta tarde, um terna tão 
importante para a Nação brasileira. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o aparte de V. 
Ex"", Senador Amir Lando. E como abordávamos o problema da 
cOITUpção, da falta de dinheiro para a educação, para as instituiçõ
es sérias, enfim, para tudo aquilo que deveria ser feito neste País, · 
pergunto a V. ~: ao que me parece, o GoVerno Federal colocou, 
no Planaflora, no seu Estado, recursos, do Banco Mundial, da or
dem de 150 milhões de dólares. Como são aplicados esses recur
sos no seu Estado? Eles geram, na razão de 150 milhões de 
dólares, benefícios, no futuro, para: essa população?-

0 Sr. Amir Lando- Nobre Senador Gilberto Mllanda, esta 
é uma questão também de" eduCação: o-ei:npiego correto dos recur
sos. O combate à corrupção·é 1lÍn pàpel fundamental que a educa
ção pode desempenhar. Com a construção da cidadania, com a 
politização da população brasileira. teríamoS em cada cidadão um 
fiscal desses recursos. Hoje é um dano para o Estado de Rondônia 
o Planaflora, porque engessou as partes mais nobres das terras ron
donienses. Se estivéssemoS explorando apenas 5% da madeira das 
árvores que são abatidas anualmente, poderíamos produzir em 
Rondônia 250 milhões de dólares. Mas, com essa política contrária 
ao desenvolvimento, ficamos sempre atrelados aos interesses alie
nígenas, e o País cida vez perde mais. Se eu fosse Governador, 
imediatamente denunciaria eSse corivênio, que é extremamente le
sivo ao povo de Rondônía e- tenho certeza- também ao Brasil. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - V. Ex' está tentando a 
reeleição e aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Por isso, com 
certeza. teremos V. Ex"" nesta Casa pelos próximos oito anos; mas, 
com um mandato de oito_ anos e~ no PMDB~ certamente V. 
Er virá a ser Governador do seu Estado. 

Prossigo, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores. 
No mês passado, o sociólogo Nelson do Valle e Silva, pro

fessor do Instituto Universitãrio de Pesquisa do Rio de Janeiro 
(IUPERJ) e colega do Dr. Cos_ta Ribciro~ desmoralizou a_ cifra ca
balística e propagandística dos "32 milhões de brasileiros famin
tos", veiculada pelo Mapa da fome, obra de uma equipe do IPEA 
que assessora o Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
(CONSEA). Aplicando uma metodologia rigorosa, V alie e Silva, 
em arti.go na revista Ciência Hoje de julho úiômo, provou que 

esse número é superdimensionado, em razão do emprego de fontes 
desatualizadas e de cálculos indevidos para produzi-lo. 

Mesmo assim, Sr. Presidente, o Professor V alie e Silva não 
crê que a campanha contra a fome liderada por Herbert de Souza, 
o Betinho, perca seu ímpeto generoso e mobilizador, agOra que se 
sabe que o País tem bem menos que 32 Iriilhões de miseráveis. ''Se 
fossem tantos", anima-se o pesquisador, "o problema seria insolú
vel". 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores. a frase do Professor 
Valle e Silva remete·nos às annadilhas ideológicas que compro
metem a utilização de estatísticas oficiais no Brasil de hoje. Numa 
esclarecedora e corajosa entrevista à Veja de 13 de julho último, o 
recém-empossado Presidente do IBGE e também sociólogo Simon 
Schwartzman, talvez nossa maior autoridade em politica científi
co--tecnológic~ denuncia a quem serve esse superdimensionamen
to e exagero. "De um lado", diz o- Professor Schwa.rtzman, "os 
números inchados alimentam a crença de que os problemas brasi- . 
Ieiros não têm saída fora de grandes reformas gerais. Isso atende a 
nossa nostalgia da revolução. Mas paralisa e desmorãliza o traba
lho cotidiano dos profissionais da saúde, da segurança e da educa
ção. De outro", conclui o atual Presidente do JBGE, "dá aos 
neoliberais pretexto para alegarem que o Estado não deve se meter 
com problemas maiores do que ele". 

Sr. Presidente, Sr""s e Srs. Senadores. acredito sinceramente 
que o Poder Legislativo tem m;n insubstinrível papel a desempe
nhar no debate, formulação e encaminhamento de alternativas para 
o problema da educação e outras questões sociais que angustiam a 
consciência nacional Mas. para o cumprimento deste desiderato, 
nós, parlamentareS, precisamos nos mostrar mais sensíVeis, atentos 
e dispostos a buscar a colaboração de CiCDtistas e intelectuais 
como Simon Schwartzman, Nelson do V alie e Silva, Sérgiá Costa 
Ribeiro e seu time de pesquisadores do Laboratório Nacional de 
Computação Científica. Lutando contra a má-fé ideológica das pa
nelinhas intelectuais do establishment acadêmico e contra as mais 
mesquinhas carências cotidianas, nunca esmoreceram no combate 
à ignorância e ao sUbdesenvolvimento. A esses e outros que fazem 
de seus laboratórios, bibliotecas e salas de aula uma trincheira da 
inteligência e um -baStião do espírito público, a minha sincera e 
agradecida homenagem! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Gilberto Miranda, o 
Sr. Júlio Campos, r SeCretário, deixa a cadeirci da pre· 
sidência, que é que é ocupiula Pefo Sr. Llcfdio Portella, 
suplente de Secretário. 

O Sr. Mauricio Corrêa --Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PSDB -DF. Como Líder. 
Pronuncia_ o seguinte discurso. Sem re_visão do orador.) -_Sr. Presi
dente, acabo de chegar do Rio de Janeiro, onde compareci ao en
contro do chamado Grupo do Rio, que cOngrega 14 países 
sul-americanos. 

Recordo-me de que, na última Conferência Ibero-America
na realizada em Cartagena, Colômbia, em que também estive pre· 
sente, o Brasil posicionou-se contra o embargo feito a Cuba. No 
Rio de Janeiro, embora o tema primacial, fundamental, o núcleo 
dos debates não fosse a questão âo Haiti e a de Cuba;-por fofça d8. 
liderança do Brasil, esse encontro tomou duas deliberações impor
tantes neste sentido~ 

Havia uma grande resistência com relação ao fato de esses 
países imiscuírem-se na questão do embargo contra Cuba. Entre-
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Quando no Governo do Presidente da República Gariastazu 
Médici começou ã abertura da ocupação da Amazônia, abriu-se a 
BR-163, Cuiabá-Santarém, e, às margens dessa rodovia, foram 
criadas 25 novas cidades que, hoje, possuem cerca de 1 milhão de 
habitantes. As margens dessa rodovia tomaram-se uma área pro
dutiva de mais de 2 milhões de toneladas de grãos: soja, arroz, mi
lho, feijão e outros produtos, que enriquecem a agricultura 
brasileira. Aquele povo vive hoje abandonado, em termos de ener
gia. 

As Centrais Elétricas de Mato Grosso não têm condição mí
nima de dar suprimento energét:ici> à população do norte do Mato 
Grosso, como também de uma grande região do oeste mato-gros
sense e do próprio Estado de Rondônia É indispensável que a CE
:MAT obtenha os recursos pleiteados junto ao FINEL. 
notadamente pelo atual comprometimento do sistema elétrico do 
norte do Estado, que exigirá medidas emergenciais, conforme já 
declarado no Decreto PresidenG.ial de 26-7-79, decreto esse tão 
vulgarmente explorado por det:erminados órgãos da imprensa na
cional, que está servindo de base política para um detemrinado 
candidato à Presidência da República, quando, na realidade, para 
nóS, mato:..grosscnscs, Senadores e políticos da Amazôriia. isso é 
uma balela, porque o que há, realmente, em termos de Mato Gros
so e de Rondônia, não é- desejo de nenhum candidato à Presidência 
da República resolver, a curto prazo, mas sim o desejo do povo de 
Mato Grosso e de Rondônia, que tem reivindicado a solução dos 
problemas de energia. 

Porinciível que pareça, o Coordenador do FINEL, Dr. Mar
cos José Marques, dirigiu oficio ao Presidente das Centrais Elétti
cas de Mato Grosso comunicando que o Comitê de Prioridades do 
Fundo de Financiamento da ELETROBRÁS - FINEL._ e_m reunião 
de 6 de julho, aprovou a concessão de prioridades para financia
mento com recursos do Fundo aos Programas de Investimento e 
DiStribuição dessa empresa, apresentadoS com_ as Cartas_ 828-
PR/94 e 226-PR/94. 

Insiste o Coordenador do FINEL, no entanto, que a contra
tação do financiamento coin recursoS- da PETROBRÁS "ficou 
condicíonada à comprovação e valorização das fontes financeiras, 
de acordo com o cronograma dos projetas e a reg1,1larização das 
inadimplências dessa empresa". E volta a advertir que "o desen
volvimento do_ Programa de Interligação do SistCma None de 
Mato Grosso deverá ser compatibilizado com o cronograma da LT 
Nobre-Sinóp, de responsabilidade da ELETRONOR1E". 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, infor:ma, ainda, no que 
tange ao Programa de Distribuição, que foram considerados, para 
efeito do financiamento do FINEL, "o investimento integral- em 
obras de construção de troncos alimentadores, linhas de distribui
ção de ramais primários e redes secundárias, de instalação de equi
pamentos de medição e de reforço no tronco de alimentadores e 
linhas de distribuição. e de 46% do investirilCiltO em -ooras do re
forço ou melhoria de_ramais Primários e redes primárias- e de me
lhoria de_troncos de alime~tadores e linhas de distribuição". 

Ao .finalizar a correspondência que dirigiu à CEMA T~ O 
Coordenad_oz: do_fJNEL aQ.yert,e que, "objetivando a conclusão da 
análise dos projetos e a apreciação da proposta e financiamento da 
Díietoriã. Executiva da ELETROBRÁS, solicitamos Complementar 
junto às áreas específicas dessa empresa as informações têcillcO-: 
orçamentárias e econômico-financeiras do projeto, bem como de
talhar toda a geração interna de caixa dessa empresa e promover 
imprescindível regularização dos débitos". 

Vê-se por aí, Sr. Presidente, Sr. Senadores, que o Coordena
dor do FINELIELETROBRÁS ignora o veemente apelo que for
mulou o Presidente da CEMAT, Dr. Júlio Cesar Fe:craz Muzzi, 
bem como o Governo de Mato Grosso, no"sf:Dtido de que aquela 

instituiçãO do Governo Federal deixasse de considerar os débitos 
existentes quando examinasse a concessão de financiamento para 
a execução da obra, que visam retirar todo o norte do meu Estado 
do estado de calamidade pública em que se encontra. em face de 
riotória deficiência do sistema de suprimento de energia elétrica 

É de estarrecer o fato de que, hoje, o nosso Estado de Mato 
Grosso _gasta cerca de 5 milhões de dólares por mês com a compra 
de óleo diesel pãra a manutenção de mais de 400 motores, que tra
Palbam dia e noite para gerar energia deficiente a mais de 30 cida
des do norte de Mato Grosso. 

Desta tribuna, faço o meu apelo ao enúnente Ministro das 
Minas e Energia:, Dr. Alexis Stepanenko, ao Sr. Presidente da 
ELETROBRÁS -e a tod_a equipe daquela grande instiruição para 

_ que se supra o sistema energético brasileiro, agilizando a aprova
ção desse financiamento solicitado pelas Centrais Elétricas de 
Mato Grosso, sem maiores entraves burocráticos, levando em con
ta as garantias dadas pela CEMAT. pelo Governo Estadual, a fim. 
de que possamos, a curto prazo, resolver o abastecimento energéti
co do nosso Estado. 

É triste observar como vivem as pessoas do norte de Mato 
Grosso. Lá, díariamente, ocorre o corte de 40% no fornecimento 
de energia elétrica: das 24 horas do dia, passam-se 1 O horas sem 
energia elétrica. 

Por isso, neste instante. ocupo a tnbuna do Senado Federal 
para fazer um apelo ao Ministro das Minas e Energia e ao Presi
dente da EI...ETROBRÁS no sentido de que se dê prioridade ao 
pleito das Centrais Elétricas de Mato Grosso. a fun de que possa
mos receber fmanciamentos do F'll"iEl.)El.EQBRÁS, para re
solvermos, a cmto prazo, o problema de abastecimento de energia 
eléttica no norte de Mato Grosso. (Muito_ bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a pala
vra ao_nobre Senad9r Amir Lando. 

O SR- AMlR LANDO (PMDB - RO. Pronuucia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. 

· Senadores, ocupo a tribuna do Senado da República para fazer 
uma denúncia séria e preocupante relativa ao processo eleitoral em 
curso no Estado de Rondônia. 

Li diversas notícias, nos jornais do meu Estado, no sentido 
de que está em andamento mn processo de compra de títulos elei
torais. O procedimento é muito simples: pessoas interess~ em 
nome de diversos candidatos, vão ao seio da população mais sim
ples e, sob o pretexto de contratação de cabos eleitorais, tomam os 
títulos eleitorais dos cidadãos e afirmam que vão devolvê-los após 
o dia 3, mediante a paga de um pequeno estipêndiO: 20, 30 ou 40 
reais. 

Se observarmos o sistema eleitoral, podemos antever que a 
fraude é possível, ela pode ser realizada com muita tranqüilidade 
porque o eleitor comparece para votar munido com um título, um 
pequeno cartão onde constam alguns dados mas, fundamentalmen
te, ninguém pode aferir, no momento da votação, se o eleitor é a 
pessoa titular do documento eleitoral. 

Feita a lei, feita a possibilidade da fraude. E se está imple
mentando esse método. Há_ ruas inteiras em bairros da periferia de 
Porto Velho cujos títulos não mais estão em poder do eleitor por
que já Toram transferidos para pes-sOas inescrupiilosas que vão vO
tar, fazer a vez do eleitor no dia 3 de outubro. 

Denúncias foram feitas por diversos ParlamentaieS da opo
sição e, sobremodo, levadas ao conhecimento da Justiça Eleitoral, 
inclusive em nível formaL Impugnações e outros procedimentos 
eleitorais foram encaminhados ao Poder Judiciário. Contudo, Sr. 
Presidente, nenhuma providência até agora foi tomada, e o proces

_so se alastra já para o interior. 
A vontade do titular da cidadania, que tem o direito ao voto, 
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será exercida por pessoa estranha, que fará uinà chapa completa, pessoa estranha no dia da eleição. 
votando naqueles candidatos a que estão a soldo. É grave o que Sr. Presidente, Srs. Senadores, desgraça é ter vindo ao mun-
vem acontecendo. do para consertá-lo, diria Shakespeare. Desgraça, digo eu, é ser 

Estou requerendo ao :Ministro da Justiça que se acione os testemunha de fatos dessa natureza e sentir absoluta impotência 
órgãos da Polícia Federal no Estado de Rondônia parn investigar para agir e extirpar o mal que se avizinha. É como o ovo da ser
essas denúncias, já que o Poder JudiciáriO. ã.té ó momento. perma- pente, em que já se pode, por meio de uma lupa, ver a hidra que se 
nece inerme. move com a peçonha pronta para picar a primeira vítima. No meu 

A Justiça Eleitoral não apenas age mediante provocáção,- Estado, já se- Pode antever o crime prOnto. Só falta o dia do bote 
mas, sobrerudo, de ofício. E este é o fQrte da Justiça Eleitoral, dife- fatal. 
rentemente da Justiça Comum, que sempre age mediante provoca- Eu não poderia deixar de trazer ao conhecimento do Senado 
ção, mediante petição inicial. O fato eleitoral é contínuo e da República esse problema local, que é uma fraude hedionda no 
permanente, realiza-se como um relâmpago no processo eleitoral processo eleitoral Ou vamos exercer a democracia mediante elei
Se não for estancado imedia._~te. gera efeitos irrep~vets. E o ções-livres e limpas, ou ela será manchada por um processo eleito
que acontece é que a Justiça Eleitoral manteve-se numa posição ral corrupto e corruptor. 
eqüidistante e nenhuma providência implementou para apurar de- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero, nesta tarde, desta tri
núncias de uma prática que -não foi fuãugurada nesta eleição, senão buna do Senado, dizer a todos que essa é uma causa comum de 
em eleições passadas. todo cidadão, que essa é umà causa comum da d~ocracia brasi- . 

O Sr. Jacques Silva - Senador Amir Lando, concede-me leira. Apesar de tudo o que se fez no combate à corrupção, no sen-
V. Ex.• um aparte? tido de fazer uma limpeza moral no País, se providências não 

O SR. AMIR LANDO- Ouço V. Ex- com prazer. forem tomadas. estaremos abrindo_ escancaradamente is portas 
O Sr. Jacques Silva- A denúncia que V. Ex" faz é muito para o crime eleitoral, dando asas à delinqüência. 

grave. Trata-se de prática que pode Se eStender a outros Estados. Aip.da há tempo de corrigir, ainda sobra ~po para uma 
Sugiro que V. Ex"' formule essa denúncia ao emmente Presidente ação rigorosa do Poder Judiciário, que deverá brandir a espada da 
do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Sepúlveda Pertence, que Justiça e cortar a cabeça dos maus cidadãos, que querem vulnerar 
tem sido diligente,. até certo ponto, para que S. Ex• acione a Corre- o processo d_emocrático nacional. 
gedoria Eleitoral do seu Estado, a fim de corrigir esse abuso. _Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR.. AMIR LANDO - Agradeço o percucici:lte aparte de O SR- PRE1>IDEN'l'E (Lucídío Portella)- Concedo a pala-
V. :Er" visto que ele complementa uma idéia que fonnulei na em o- vra ao nobre Senador Aureo Mello. 
ção da campanha em que, muitas vezes, faltam a este orador argu- O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seguin-
mentosracionais,práticos,coriJ.oOCjueV.Ex""acabadeacentuar. te discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o Banco da 

Como V. Ex* muito bem a.fu:mou, essa prática- pOde se ge- Amazônia S.A. é, nO plano ímanceiro, a espinha dorsal da econo
neralizar por todo o Pais:- É um procedimento fácil, basta não ter mia regional do extremo norte. Sendo assim, qualquer ação que 
escrúpulos, basta ter um pendor para a delinqüência. e isso é p1au- venha a imobilizar a sua atuação constitui golpe mortal contra a 
sível, possível e verossímil. Por isso, atendendo à sugestão de V. circulação imprescindível das finanças da região e contra o seu 
Ex"'~ vou agir para que se altere o processo atua.l em que o eleitor progresso social. _ _ _ 
não tem outra identificação senão uma assinatura, que ninguém O INSS tem em curso contra o_ B_anco da ~nia S .A. 
sabe se ela é hfgida ou não. Não existe nenhum documento de vários procedimentos, administrativos e judiciais, tendo por objeto 
identidade. nem uma foto colada no titulo. Facilitou-se o processo o não-recolhimento de contribuições previdenciárias sobre vanta
elcitoral, pensando-se num dia de decência para este PiíS. Mas, in- gens (abono assiduidade, acréscimos de férias e licença-prêmio) 
felizmente, temos informações segura~fsobre esse fato. não apenas indenizadas aos funcionários. 
de ouvir dizer, mas de confissões diretas de quem ass~ _agiu e de Trocando em miúdos, quer o ThTS_S que o Banco da Amazô-
quem assim está disposto a agir novamente. nia contribua sobre as vantagens concedidas a determinados fun-

É lamentável que isso ocorra., porque esse acontecimento_ .. cionários no concernente à -assiduidade, às férias e à 
vulnera todo o processo eleitoral. A vontade do povo será_relegada licença-prêmío, quando, em realidade. Dão está aquele instiruto de 
a um mercado persa de aquisiÇãO de títulos, que é muito mais se- crédito obrigado a recolher tais contribuições. 
guro do que a aquisição de votos, porque ninguém sabe o que po- O BASA, em alguns procedimentos administrativos, está 
derá acontecer na cabine indevassável, quando o cidadãP c;lepositar esgotando as instâncias_ e nQUtros já aS-esgotou, mas as NFLD -
seu voto e eleger seus candidatos. É um ato muito siro.pJes de ser Notificações Fiscais de Lançamento de Débito, têm sido mantidas. 
realizado, mas de alto teor de delinqüência eleitoral. Por isso, eu Entende o órgão previdenciário que tais vantagens integram a re
não poderia deixar de levar ao conhecime_oto desta Nação o que já munenlção e, por isso, sobre elas é devida a contribuição previden
vem sendo urdido e que. aos poucos, será implementado no Estado ciária Opondo-se a esse entendimento, o BASA se_ defende, 
de Rondônia. alegando que a indenização dessas vantagens não se inclui no con-

Quero fazer;- desta tnbuna. um apelo patético·ao TribuOal ---Ceita de remuneriiçâO,--mas sim no de indenização pura e simples; 
Regional Eleitoral. Eu, que luteí pela moralidade deste PaíS, que dai ser indevida a contribuição previdenciária exigida 
enumerei em meu relatório uma sêi:ie de fórmulas para corrigir as Em virtUde dessas ações, fica o Banco da Amazônia imobi
distorções eleitorais, para extrair esse tom corrupto e corruptor do lizado, sem poder partir para o desenvolvimento efetivo. Soube eu 
processo eleitoral, não posso ãdmitir que o Tnl>unal Regional Elei- que o Presidente dessa instituiÇãO já ofereceu ao INSS, como ga
toral do Estado de Rondônia, composto de pessoas idôneas, faça @lltia, o próprio imóvel em que funciona O BASA lá no Estado do 
vista grossa e ignore procedimentos de:ssa natureza É preciso ha- Pará. para que possa o banco, desenvoltamente, aplicar as verbas 
ver. como disse, wna ação ex officio, porque a colheita da prova que está depositando em juízo em virtude dessas exigências do 
só se fará com diligêhcias. Não se pode estabelecer ll;I'D,a prova pré- INSS. 
via, cabal. documental a não ser do fato de que os títulos são rcti- Além da defesa no processo, vem o BASA ajuizando ações 
rados das mãos dos eleitores, a fim de que o voto sej~ dado por declarat6rias de nulidade _das notificações flscais de lançamentos 
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de débitos, cumuladas com a de inexegtbilidade das multas e nega
tivas de débitos fiscais, depositando em juízo, para efeito de dis
cussão, o valor do lançamento desses mesmos débitos. Tais fatoS 
vêm prejudicando a saúde econômica e financeira do BASA_e im
pedindo a obtenção do Cl\.1), documento essencial nos_ processos 
de desimobilização e na assinatura de convênios, confoi:nie discí
plina a Lei n• 8.666193. 

Assim, em que pese ao seu relevante papel de Agente Fi
nanceiro do Governõ Federai para o desenvolvimento da Amazô
nia, o BASA encontra-se manietado para o cumprimento do seu 
programa de desimobilização - metã consignada no próprio PAI 
(Plano de Ação Imediata)- bem como para a assinatura de i:inpor
tantes convênios para a região, um dos quais com o próprio INSS, 
relativamente à prestação de serviço de arrecadação e pagamentos 
de benefícios. Tal siruação vem gerando inconveniências e prejuí
zos para a comunidade regional e para o próprio Governo Federal 
na Amazônia, podendo, no entanto, ser estancada através de enten
dimentos entre órgãos do próprio Governo Federal- INSS/BASA. 

Em face do exposto e enquanto se aguarda o desfecho judi
cial sobre o assunto, quero fazer daqui desta tribuna um apelo ao 
Sr. Sérgio- Cutolo dos Santos. digníSsimõ- Ministro de Estado da 
Previdência Social, no sentido de que o INSS autorize a concessão 
do CND eSPecífico para o BASA, mediante condições acordadas 
entre as partes (JNSS/BASA), a fun de evitar maiores prejuízos à 
continuidade da ação do Governo Federal na Amazônia, região 
que me orgulho de defender perante o CongressO Nacional. 

Estou certo de que a sensibilidade do Sr. Sérgio Cutolo dos 
Santos lhe permitirá apreender a gravidade desta situação e de que 
S. Ex- entenderá que estará contribuindo para o equilíbrio-da pró
pria interferência do Governo Federal naquela região brasileira S. 
Ex• não será indiferente a este à. pelo que estou fonnUlando.-

O Sr.Jacques Silva- Permite-me V. Ex- um aparte? 
O SR. AUREO MELLO - Com muita honra, nobi'e Sena-

dor. 
O Sr. Jacques Silva- Nobre Senador Aureo-Mello, V. Ex• 

traz a este plenário ãSsunto da mais absoluta importância, em se 
tratando do Banco da Amazõiria, um banco regiooal, um banco de 
fomento. Quero aproveitar -o discurso de V. Ex• para fazer um ape
lo à direção daquela instituição bancária, no sentido de não fechar 
a única-- agência do Estado de Goiás, em Golânia, qu~ aliás, está 
funcionando sob força de uma liminar. No meu Estado, é grande a 
preocupação dos funcionários qa'e, ·com o fecb.anleiito da agência, 
não sabem para onde serão deslocados. Aquela agência funCiOnq. _ 
há mais de vinte anos em Goiás e será, sem dúvida nenbu~ uma 
grande perda para o Estado se de fato a sua desativação vier a sei 
concretizada. Portanto, o meu apelo é rio sentido de que aquela 
agência cOntinue fu~cíQnãiido e prestando os relevantes serviços 
não só ao Estado de Goiás, mas também ao Estado de Tocantins e 
áreas vizinhas. 

O SR. AUREO MELLO-' Tenbo muita satisfação em in· 
corporar ao meu discurso o apelo de V. Ex*, que me parece dos 
mais humanos, principalmente levando em consideração a angús
tia a que ficam submetidos os funcionárioS que há muitos anos 
vêm exercendo a sua atividade naquela agência e que, de um mo
mento para o outro, se vêem obrigados a ser transferidos para ou
tros Estados, deixando de fazer parte daquela fonte de receita para 
o Banco da Amazônia S.A. 

Arualmente, o nobre Presidente do Banco da Amazônia, Dr. 
V areia, é um homem de grande sensibilidade e de mui~ inteligên
cia. Tive ensejo de palestrar com S. s• e pude verificar-que, dentre 
todos os presidentes do Banco da Amazônia que já foram guinda
dos a esta alta posição, este é um dos mais capazes, dos mais 
atuantes, dos mais esclarecidos. 

Sei que a política do BASA tem sido de fechar agências 
consideradas inúteis em determinados Estados. Mas, sem dúvida, 
essa agência de Goiás - e Goiás, por assim dizer, tambén:l faz parte 
da Amazônia - não será daquelas mais improdutivas ou daquelas 
que venham a acarretar prejuízos à administração. -

Pela felicidade que tenho em me dar pessoalmente com o 
Sr. Presidente do Banco da Amazônia e de ter na sua diretoria um 
amigo e primo, o Sr. Mário Jorge Bringel, terei prazer em ser o 
porta-voz desse apelo de V. Ex*. Assim, espero que mais tarde 
haja um perfeito entendimento e os esclirrecim.entos_ necessáriOs 
para que se possa chegar a bom tenno. 

CoDCliiliidO; Sr. Presidente. generosamente me ouvindo 
neste final de sessão como o nobre colega, prestigiando estas pala
vras, quero acenmar que o Mmistro Sérgio Cutolo, a quem tive o 
prazer de conhecer em audiência especial que me proporcionou, 
quando lhe fui formular um pedido referente a trabalhadores rurais 
de acréscimo nas suas fichas de aposentadoria, é um homem extre-- • 
mamente atilado, sagaz e profundo conhecedor das matérias do 
DireitO Previdenciário brasileiro. 

Sem dúvida, S. E~ há de fazer sentir, inclusive à sua Procu
r!!l.dor:itJ.-Qe;ral no mss. presidida em muito boa hora pela Dr* 
Mary, a necessidade de que se não confunda o problema de contri
buições previdenciárias sobre vantagens com indenização aos fun
cionários que tenham abono de assiduidade, acréscimo de férias e 
licença-prêmio. 

Sr. Presidente, eram essas as palaVras que eu deSejaVa pro
ferir, na-certeza de que, veiculadas através do Senado Federal, te
rão muito mais ressonância e força do que por meio de uma 
simples comunicação oficiada, de minha parte, ao Senhor Ministro 
da Previdência Social e dirigente, portanto, de todos os trabalhos 
previdenciários e arrecadações neste País. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presiáexit~ Sr"s e Srs. Senadores, rea.Iizou~se no 
Recíf~ no perfodo de vinte e oito de agosto a primeiro _de setem
bro deste ano, o Vigésimo Segundo Congresso Brasileiro de 
Agências de Viagens - ABA V. evento dos maiores do gênero em 
todo o mundo, com a presença estimada de nove mil participantes 
dõ Setor de- Viagens e rurisriio do Brasil e do exterior. 

A essa solenidade, a que estive presente, compareceram o 
l\finisfro da Indústria, Comércio e TuriSmO. Senador Élcio Álva
res, o Governador Joaquim Francisco, o Prefeito do Recife, Jarbas 
Vasconcelos, o Prefeito de Olinda, Germano Coelho, o Deputado 

-GUstavo Krause, o Presidente da Embratur~ Flávio Coelho, além 
de aUtoridades ligadas ao setor. 

Devo dizer que, como Governador de Pernambuco, real:iiei 
um im.plo programa de apoio e desenvolvimento do turismo, pois 
tinha exata noção de nossas potencialidades e capacidade de o se-
tor gerar nOVos empregos. - - -

Não é apenas Pernambuco que pode acolher os beneficias 
gerados com o incremento do fluxo turístico receptivo. Toda are
-g1ão -Norte-Nordeste -deverá ter sua potencialidade turística dina-

-mizada. Como bem acenruou o Governador Joaquim Francisco, os 
dados revelam a consolidação do Nordeste brasileiro- antes ape
nas uma promessa de vitalidade turística- como um dos pólos só
cio-econônrico-culturais maís atrativos em toda a América Latina. 

Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores, ressaltar a vocação tu
rística do Brasil é cometer _mn _eufemismo de linguagem. Basta 
lembrar os mais de seis mil quilômettos de praias de nossa costa 
com uma beleza únpar e incomum. A variedade cultural e a diver
sídade geográfica, aliadas à nossa extensão territorial e dimepsão 
populacional, fazem do Brasil um receptivo cenário para o turismo 
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tanto interno quanto externo. 
É inconcebível, diante da magnitude de nossas riquezas na

turais e culturais, :freqüentarmos -o panorama mundiãl- com ã pe
quenez de uma receita cofi:f tilrismo internacional beirando apenas 
um bilhão e meio de d6lares, que equivalem a menos de meio por 
cento do total de viagens internaciOnais. -

Falta-nosy portanto, atrair turistas estrangeiros, já que, no 
quadro mundial, a indústria brasileira de viagens e turisriio ocupa 
o décimo lugar em fatui"amento, COnforme revelam dados do pri
meiro relatório da World Travei & Tourism Council- WlíC. em 
estudo patrocinado pela American Express Company, com a parti
cipação do Ministério da Indústria, Comércio e TUrismo do Brasil 
e sua Secretaria Nacional de Turismo e Serviços. 

Amargamos wn longo período, de 1987 a 1992, em que o 
setor apresentou baixa criação de riqueza, quando confrontado 
com outros países. Enquanto mercados da Améiici- Latina e do 
mundo vêm apresentando considerável c:rescim.ento ncrs -últimos 
anos, o Brasil revela estagnação na renda bruta do setor_ até 1992. 
Daí para cá. as estimativas são mais alvissareiras. acenando para 
um crescimento da indústria brasileira de viagens e nuismo supe
rior ao da América Latina e muitas vezes mais rápido que a média 
mundial. 

Segundo ainda o mencionado relatório., a indústria do turis
mo no Brasil emprega perto de seis milhões de trabalhadores, sen
do considerada uma das maiores geradoras de empregos do País. 
Estima-se. para 1994, que o setor venha a responder por nove por 
cento dos empregos. Isto significa que um em cada onze trabalha
dores terá seu emprego vinculado ao setor, direta ou indiretamen
te. Levando-se em conta que a média mundial de empregos na 
indústria do turismo deva girar em tomo de onze por cento, e de 
dez por cento na América Latina, o nível de emprego no Brasil se 
mostra bastante alto. 

Acompanhando a queda geral de invest.inleil.tos no País, o 
setor de viagens e turismo desceu _ao mínimo de quatro- bilhões e 
quatrocentos milhões de dólares, em registro de 1991. A partir daí, 
houve progressivo aumento, com as expectativas para 1994 alça
das em perto de sete bilhões e trezentos milhões _de dólares. Essa 
previsão não é ruim sé comparada com a da América Latina, po
rém, revela-se insignificante quarido confrontada com a média 
mundial do setor. que deve beirar onze bilhões de d61ares. 

Apesar dos índices divulgados no relatório da World Travei 
& Ttni.sm Council mostrarem um quadro ainda não completamen
te satisfatóriO. estamos agora mãis-próx.imos de sedimentar as pOlí
ticas governamentais apropriadas para catalisar o vasto potencial 
nuístico do País. -

Na esfera do Governo Federal, a criação do Ministério da 
Indústria, ComérciO e Turismo, por decisão do Presidente Itamar 
Franco, produziu um impacto positfvo para a revitalização do se
tor. A recém-criada Secretaria Nacional de Turisnio- e ServiÇos, 
sob a direção do Sr. Caio Luiz de Carvalho, ÍIXOU as diretri:ies ne
cessárias para reestruturar o rurismo nacional, concentrando-aS em 
cinco pontos, quais sejam: -- -

. Engajamento da iniciãtiv<i privãda no processo decisório, 
tomada possível pela reati.vação da Câmara Setorial de_ Turismo, à 
qual incumbe reunir quase uma centena de entidades e lideranças 
da indústria privada. que apresentam sugestões e propostas para a 
melhoria do setor; 

. Montagem e fortalecimento das Comissões de Turismo In
tegrado - Cri, que articulam os Estados em regiões, de forma: a 
buscarem com maior agilidade e eficiêncía as alternativas de dina
mização das ações. O exemplo bem sucedido da ComiSsão-de Tu
rismo Integrado do Nordeste encorajou o surgimento de iniciativas 
semelhantes no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Amazônia;-----: 

. -Municipalização do turisino, como forma de promover a 
conscientização para a melhoria geral na qualidade dos serviços e 
na lnfra-eStrutura turística recCptiva; 

. Desenvolvimento das ações interministeriais, com o fito 
de congregar iniciativas favoráveis ao úicremento do turismo no 
PaíS, iãis cOmo, agilização de vistos no exteriOr, celebração de 
convênios internacionais, implantação de projetas para formação 
-de mão-de-obra do setor etc.; 

. Estabelecimento da necessidade de conscientiz:ação da 
classe política e empresarial sobre a importância da indústria de 
viagens e turismo para o País. Nesse sentido, a criação das Subco
missões de Turismo na Câmara dos_ Deputados e no Senado Fede
ral é vista pela "Secretaria como passo imprescindível para o 
segmento de turismo passar a merecer a devida atenção por parte 
do Legislativo. 

Há uma meta a perseguir a curto prazo. Trata-se da elabora
ção~ como salieritou em discurso na abertura do Congresso o Mi
nistro Élcio Álvares, de um anteprojeto de Lei Nacional do 
Turismo, que crie insÍrum.entos adequados para alterar a insatisfa
tória performance do Brasil no ranlting mundial da Organização 
Mundial de Turismo, no qual ocupa o modesto quadragésimo 
quinto lugar. 

Sr. PreSidente, estamos vivendo um ·momento institucional 
e político particularmente propício ao debate das grandes questões 
nacionais. Com a Nação às vésperas de realizar eleições, devemos 

- estar atentos para avaliar quais as propostas mais consistentes e ca
pazes de alavancai a fudústria do turismo e viagens no País. 

O crescimento do turismo nacional deve ser visto a partir de 
duas vertentes. Uma delas prevê a necessidade de alargamento do 
nuismo interno, à mercê do equacionamento de fatores determi
nantes como o aumento de renda da população e o incremento do 

_ financiamento. A outra diz respeiü.:i- à ampliação do fluxo de entra
da de turistas estrangeiros no País, que depende fundamentalmente 
da -ir:Dagexri e do marketing do Brasil aos _Olhos internacionais. 

Atento às necessidades de revitalização do seto:f turístico, o 
Senador Fernando Henrique Cardoso, candidato a Presidente da 
República pela coligação PSDB-PFL-PTB, postula mna vetdadei
ra "abertura dos portos" para atrair o turista estrangeiro a nossos 
rinCões. Temos potencial para dobrar o número de_entradas inter
nacionais, o que geraria um irigresso extra de divisas da ordem de 
um bilhão e meio de d6lares ao ano. 

Com a estabilidade econômica e o retomo do crédito, é de 
se prever um aumento significativo. a curto prazo, do turismo in
terno, fato que traria, adicionalmente, a transferência de renda das 
regiões mais ricas do País para as menos desenvolvidas, e que são 
detentoras de destinos turísticos. 

As propostas do nosso candidato Fernando Henrique Car
doso para dinamizar a indústria de viagens e nuismo estão assenta
das em dez pontos programáticos, dos quais Cabe citar: a criação 
de condições para a melhoria da infra-estrutura nos potenciais pó
los turísticos brasileiros. a valorização dos programas de capacita
ção ·profissional do setor, a democratização do acesso ao turismo 
interno, o incentivo a programas regionais integrados, o estabeleci
mento de parcerias sólidas entre órgãos públicos e iniciativa priva
da, o apoio ao turismo eCológico, entre outros. 

No Governo Fernando Henrique, o turismo ganhará a aten
ção e o destaque que vêm sendo há tempos reivindicados para a 
área. Aliás, nenhum governo pode ignorar um setor que deverá 
movimentar, este ano, quarenta e cinco bilhões de dólares, e deve
rá arrecadar cerca de- sete bilhões e oitocentos milhões de dólares 
em impostos diretos, indiretos e pessoais. 

Com uma vocação latente para a atividade turística. com 
seus milhares de quilômetros de praias belíssimas, com paisagens 
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naturais desfrutáveis pelos gostos mais exigentes. com um clima 
quente e céu ensolarado a maior parte do ano, com um povo natural
mente dotado de hospitalidade, não há por que continuar falando do 
Brasil como país de potencialidades nnisticas. Qu~os vê-lo, rapi
damente. como o país do turismo efetivo, real, e permanente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A !'residência 
dispensa na presente sessão o período destinado à Ordem do Dia, 
nos tennos do art. 174 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) .:_ A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se amanhã às lSh, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 78, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 33~ "b", do 
Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução D0 78, de 
1994 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos Económicos), que autoriza o 
GoVerno do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFIRS, cujos 
recursos serão destinados ao gíro de 2,1% de sua dívida mobiliária 
vencida no lo semestre de 1994. 

2 

MENSAGEM N" 287, DE I 994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento lutemo) 

Mensagem no 287, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e 
cinqüema milhões de dólares norte-americanos, junto ao Brazilian 
American Merchant Bank - BAMB - Graiid Cã:YnJan, destinada 
ao financiamento para aquiSição, pela Marinha do Brasil, de bens e 
serviços no mercado internaciol:tal, dentro do Plano Parcial de Ob-. 
tenção e Modernização da Marinha. (Dependendo de parecer da 
ComissãodeAssuiitosEcoriômicos)_ -- ----"~~-O~--- _ _:=_ __ --

3 

MENSAGEM N" 288, DE 1994 

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

Mensagem n° 288, de 1994, através da qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até cento e oitenta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos. de principal, junto ao Britzi
lian American Mercha.nt Bank. - BAMB - Grand Cayman, desti
nada à aquisição, pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços, no 
mercado intemacíorial dentro do "Programa de Modernização da 
Força Terrestre". (Dependendo de parecer da Coniissão de Assun
tos Econômicos) 

4 

MENSAGEM N" 289, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 3~6. "b", ~o 
Regimento Interno) 

Mensagem no 289, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente até duzentos e trinta e 

nove milhões de dólares norte-americanos, de principal. junto ao 
Brazilian American Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, 
destinada ao financiamento para aquisição, pelo Exército Brasilei
ro; de bens e serviços no mercado internacional, dentro do Progra
ma de Modernização da Força Terrestre. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos) - -

5 

MENSAGEM N" 290, DE I 994 

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

Mensagem no 290, de 1994, atraVés da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autõrízada contratação de opera
ção de crédito ~xterno no valor equivalente a cento e oitenta e um 
milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazi
lian American Merchant Bank- BAMB - Grand Cayman. visando 

- a aquisição integrãl de bens e -serviços. no mercado inteiilo, pelo· 
Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelha
rnento e Modernização da Força Aérea Brasileira (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

6 

.MENSAGEM N" 29 I, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, __ "b", do 
Regimento Interno) 

Mensagem n• 291, de I 994, pela qual o !'residente da Repú
blica solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, no valor equivalente e até cento e dezenove milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, junto-ao Brasilian Ameri
can Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinado à aqui
sição" integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo 
Ministério da Aeronáutica, no- âmbito do Programa de Reaparelha~ 
mento e Modernização da Força Aérea Brasileira (Dependendo de 

-parecer da ComisSão de Assuntos Económicos) 

7 

REQUERIMENTO N" 680, DE 1994 

Votação, e:iil nimo único, do Requerimento no 680, de 1994, 
solicitando nos termos dO art.. 336, "c", do Regimento Interno, ur
gência para o Projeto de Resolução no 122, de 1993, que cria a Ccr 
missão de Ciências e Tecnologia 

8 

Apreciação do Edital de Privatização da Empresa Brasileira 
de Aeronáutica S.A.- Embraer, nos termos da ResoluÇâo D0 53, de 
1994. do Senad_o _Federal, (Dependendo de parecer da Comissão 
de Ass~~~-EcÕnÕmi~s) 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Está encerrada a 
sessão. 

- - -

(Levanta-se a sessão às 16h58 min.) 

ATO DO PRESIDENTE N" 291, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da competência 
que lhe é couferida pelo art 6•, § 2", da Resolução n• 42, de 1993, 
resolve, dispensar, a pedido, Cid Nogueira, da Função Comissio
nada de Assessor, símbolo FC-07, do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal. 

Senado Federal, 13 de setembro de 1994. - Senador Hum~ 
berto Luce03, Presidente. -
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ATO DO DIRETOR-GERAL N" 117, DE 1994 ATO DO DIRETOR-GERAL N" 120, DE 1994 
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da_ ªmbuição 

que Jhe foi conferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do __ Processo n° 015.448194-0. 
resolve exonerar Sueli Alves Aragão do cargo, em comissão. de 
Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senad_o Federal. 
do Gabinete do Senador Ronaldo Aragão a partir de 2 de setembro 
de 1994. 

Senado Federal, 8 de setembro de 1994. - Manoel Vilela 
de :Magalhães, Diretor~Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N•ll8, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da_ atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 'r, § zo, da Resolução n° 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo n° 015.181/944, 
resolve exonerar Luís Rogério Vieira Espíndola, do cargo, em co
missão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal. do Gabinete do Senador Levy Dias, a partir de lo de 
setembro de 1994. 

Senado Federal, 8 de setembro de 1994. - :Manoel V:dela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N•ll_9, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7', § 2", da Resolução no 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo no 015.447/94-4, 
resolve nomear Paulo Alves Machado para exercer o cargo, em 
comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Ro-
naldo Aragão. -

Senado Federal, 8 de setembro de 1994.- Manoel Vúela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

O Diretor-Geral do Senado Federal no us-o-da atribuição que 
lhe foi conferida pelo art. 10 do Ato do Presidente no 252, de 1993, 
e tendo em vista o que consta do Processo no 002.010/93-3, resol
ve, homologar, para fins do disposto no art. 20 da Lei TI

0 8.112. de 
1990, a avaliação de desempenho dos seguintes servidores em es
tágio probatório: 

Nome do(a) Servidorial Matrícnla Média Fina] 
Elizabeth das G. Meilo M. Gualberto 4748 187 
Roberto Jardim Cavalcante 4738 188 
Edgar Sérgio de Souza Coado 4773 188 
Carlos Roberto de Oliveira 4755 167 

- Ralph Campos Siqueira 4724 188 
João Carlos Moreira Correa 4741 188 
Josi dos Santos Politi 4788 186 
Rosa:MariaCostaAlmeida 4761 183 
Tânia Batista da Costa 4763 187 
Josyane B. de M. Estanislau Martins 4769 182 
Marcelo Freitas da Souza 4770 187 
Gustavo Machado Paschoal 4783 188 
Luiz Antonio Torres de Carvalho 4751 185 
N"úce Machado 4791 188 
Leany Barreiro de Souza Lemos 4779 188 
Nelci Martins Ferreira 4781 188 
Maria do Socorro Alves da Silva 4787 186 
Francisco José Vasconcelos Zaranza 4775 181 

Senado Federal, 8 de setembro de 1994. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretoi-Gcial do Senado Féderal. 
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LI -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado D

0 60, de 1994~ de autoria: do 
Senador José Eduardo. que "acresce inciso ao art 10 da Lei no 
8.383, de 30 de dezembro de 1991". 

1.2.2- Requerimentos 
- N" 692, de 1994, de autoria do SenadO!' Mauricio Corrêa, 

solicitando que seja considerado. como licença autorizada, o perío
do de 8 a 13 de setembro do ano em curso. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- N" 693, de 1994, de autoria do Senador João Rocha, soli
citando ao Ministério da Fazenda, as informações que menciona. 

- N" 694, de 1994, de autoria do Senador Jutaliy Magalhã
es, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
Senado no 147, de 1993, que "detennina que os InstitUtos Médi
cos-Legais comuniquem à Fundação Centro Brasileira para a In
fância e a Adolescência as mortes violentas oconidas com crianças 
e adolescentes". 

- N" 695, de 1994, de autoria do Senador Jutaby Magalhã
es, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da 
Câmara no 39, de 1993, que "altera redação do parágrafo único do 
art. 354 da Consolidação das Leis do Trabalho". 

- N" 696, de 1994, de autoria do Senador Jutaby Magalhã
es, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
Senado n° 232, de 1991, (Jue 11autoriza o POder Executivo a de"ímir 
as terras indispensáveis dos bens da União e dos Estados, na forma 
do art 23, itens VI e Vil. combinado com o art. 24, VI, da Consti
tuição Federal". 

- N' 697, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Magalhã
es, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
Senado no 142, de 1993, que "acrescenta parágrafos ao art. 259, da 
Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e dá outras pfovidências ". 

1.2.3- Discursos do Expediente 
SENADORA JÚNEA MARISE - Protesto contra demissões 

arbitrárias de servidores da Embraer. 

SENADOR ANTONIO MARIZ- Leitura do "Manifesto so
bre o julgamento do Senador Humberto Lucena", de autoria de 
S. Ex" Repúdio à decisão do Tribunal S'9'erior Eleitoral- TSE. 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Críticas à decisão do 
TSE impugnando a candidatura do Senador Hwnberto Lucena. O 
uso da máquina governamental riaS campanhas eleitorais. Conside
rações sobre a cultura do desperdício no Brasil. 

SENADOR MAURiCIO CORRi:A - Perplexidade diante da 
decisão do TSE, impugnando a candidatura do Senador Humberto 
Lucena. Consíderações sobre o sistema eleitoral brasileiro. 

1.2A- Apreciação de mareria 
- Requerimento D0 691, de 1994, de autoria do Senador 

Guilherme Palmeira, lido em sessão anteriOr. Votação-adiada por 
falta de quorum, após parecei de plenário favorável. 

1.2.5- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Reflexões sobre a de

cisão do S1E que impugnou a candidatura do Senador Humberto 
Lucena. 

SENADOR COUTINHO JORGE - Comentários sobre a 
Conferência- intemacioÍtal sobre PopulaçãO e Desenvolvimento 
concluída ontem no Cairo. Visão política da decisão do TSE en
volvendo o Senador Humberto Lucena. 

SENADOR JÚliO CAMPOS - Críticas ao empréStimo 
compulsório sobre a venda de carros e combustíveis instituído no 
Decreto n° 2.288, que criou o Fundo Nacional de Desenvolvimen
to. Apelo para aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 128/93, 
de sua autoria, que regula a aplicação desses recursos. 
- ~~ SENADOR JOSÉ EDUARDO- Contrário à perspectiva de 

greve do ABC por ser instrumento eleitoreiro do PT. Consideraçõ
es sobre o "Pacto de Brasüia", acordo fmnado entre o Governo, os 
produtores de automóveis e os metalúrgicos. 

1.2.6- Requerimentos 
- N"s 698 e 699, de 1994, de autoria do Senador Eduardo 

Suplicy, solicitando do Ministério das Minas e Energia, e do Mi
nistér!o ~ Fazen_da, respectivamente, as informações que meneio-
na. 

1.2.7- Comunicações da Presidência 
...: Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 

do art 174 do Regimento Interno. 
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nhã.. às 15 horas, com Ordem do Dia que designa. 

13- ENCERRAMENTO 
2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS . EM SESSÕES 

~WORES -
-Do Senador Aureo Mello, proferidos nas sessões de 21-3-

94 e 16-5-94. 
3- ATOS DO PRESIDENTE TES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 
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Tiragem: 800 exemplares 

- N"s 292 a 300, de I 994 
4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 
-ATADA 139"REUNIÃO 
5 -ATA DE COMISSÃO 
6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LÍDEll.ES DE PARTIDOS 
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 120" Sessão, em 14 de setembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Lucídio Portella, Gerson Camata e Jacques Silva 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA- Art.z• Estalei entra em vigor na data de sua publicação. 
DORES: - - Art. 3" Revogam-se as disposições Cm contrário. 

Alexandre Costa - Antonio Mariz - Aureo Mello - Carlos 
De'Carli- Coutinho Jorge ..:·EdUardoSuplicy- Gerson Carnata- · Justificação 
Gilberto Miranda- Hugo Napoleão- Jacques Silva- João Cal- O presente projeto objetiva corrigir grave distorção no trata-
mon _ João Rocha _ Josapbat Marinho_ José Eduardo _ José Fo- mento dado pela legislação do Imposto de Renda aos rendimentos 
gaça _ José Paulo Bisol _ Júlio Campos_ Júnia Marise _ Jutahy auferidos por pessoas viúvas com filhos-inenores. 
Magalhães :.:. Lucídio Portella _ Mansueto de Lavor_ Marco Ma· Na constância da ~iedade conjugal, marido e mulher têm 
ciel- Maurício Corrêa _ Meira Filho --:-Moisés Abrlío _ Ney Mara·- - direito a declarar separadamente os seus rendimentos próprios. Se 
nhão- Ronan Tito-:.:. Vã:linir Campelo: - _ - uni deles falecer, deixando pensão, o sobrevivente será obrigado a 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) _ A lista de pre- incluir o valor dela em sua declaração de rendimentos. 
sença acusa o comparecimento de 28 Srs. Senadores. Hãvendo nú· Como a tabela do Imposto de Renda está estruturada de 
mero regimental. declaro aberta a sessão. acordo com o critério da -progresSividade (art. 153, § 2°, I, da 

Sob aproteção de Deus, iniciamos nbs~S_-trabaliiõs. Constituição), sobre o somatório da pensão com o salário do villvo 
Sobre a mesa. projeto de lei que ~C!á_Iido pelo Sr. ! 0 Secre· incidirá uma alíquota mais elevada, daí resultando carga tributária 

tário. muito superior à suportada pelo grupo familia:I: _quandQ ambos os 
É lido 

0 
segum' te: côrijuges declilravam separadamente seus rendimentos, embora o 

montante destes tenha pel:nianecido inalterado (supondo que a 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 60, DE 1994. pensão corresponda à totalidade do salário ·do falecido). 

Acresce inciso ao art. 10 da Lei n° 8~ de 30 
de dezembro de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t• O art. 10 da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 

1991, é acrescido de um inciso com a seguinte redação: 

"VI - o valor de mil UFIR corresponde à parcela 
isenta dos ieDdímentos provenientes de pensão paga a 
pessoa viúva com filhos menores de 21 ~s. pela previ· 
dência social da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, ou por qualquer pessoa jurídica de di
reito público interno.~ 

O seguinte exemplo numérico ilustrará melhor a situação 
acima descritas: 

Uma famflía composta por pai, mãe e filhos menores 
-auferiu, em 1993, renda anual equivalente a 40.000 UFIR 

_ _(20.000 UFIR de salário para cada cônjuge). No exercício fi
nanceiro de 1994, pai e mãe apresentaram separadamente as 
suas declarações de Imposto de Renda. Aplicado a tabela 
progressiva anual vigorante no exercício financeiro de 1994 
(desconsideradas. para simplificar, as deduções cabíveis), 
verificamos que Cada cônjuge tem Imposto de Renda a pagar 
em valor correspondente a 1.200 UFIR, totalizando 2.400 
UF!R. 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IT) Quinta-feira 15 5193 

Outra famflia composta pela mãe viúva e filhos menores, 
também percebeu em 1993 reodimentos equivalentes a 40.000 
UFIR ( 20.000 UFIR de pensão e 20.000 UFIR de salário da mãe). 
O Imposto de Renda a pagar, neste caso, corresponde a 5.860 
UFIR, isto é, 3.460 UFIR a mais do que seria devido se essa famí
lia não tivesse perdido o pai. Isto porque a pensão e o salário tive
ram que ser relacionados em uma única declaração. o que 
determinou a elevação. -de 15% para 25%, da alíquota incidente 
sobre eles. 

Além da dor provocada pela perda do ente amado, a pessoa 
viúva e os filhos menores enfrentam dificuldades financeiras de
correntes de que, muitas vezes, a pensão tem valor inferior ao do 
salário percebido pelo finado, pois se este deixou filhos menores é 
porque morreu relativamente jovem:: Tais dificuldades são agrava
das , sobremaneira, pelo aumento do Imposto de Renda a pagar. 

Uma forma de mitigar esse injusto decréscimo- de poder 
aquisitivo é dar as famílias marcadas pela viuvez e pela orfandade 
tratamento semelhante ao concedido às pessoas com mais de 65 
anos de idade, cujos rendimentos provenientes de aposentadoria e 
reforma são isentos de Impostos de Renda até o limite inensal de 
1.000 UFIR, . 

Propomos, portanto, que na determinação da base de cálcu
lo sujeita à incidência mensal do Imposto de Renda possa ser de
duzido o valor de 1.000 UFIR. correspondente à parcela isenta dos 
rendimentos provenientes de pensão paga a pessoa viúva com fi
lhos menores de 21 anos~ pela previdência social da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios~ ou por qualquer 
pessoa jurídica de direito interno. _ _ _ 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1994. "Seoador José 
Eduardo. 

REQUERIMENTO N• 692, DE 1994 
Nos termos do art.. 13, §1°, do Regimento Interno, requeiro 

seja justificada minha ausência i:t.o periodo de 8 a 13 do fluente 
mês., durante do qual estarei na cidade do RiO de Janeiro. integran
do, participar do VIll Cúpula Presidencial do Mecanismo Peana
nente de Consulta e Concentração Política (Grupo do Rio) · · 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1994- Senador Mauri
cio Corrên 

O SR. PRESIDENTE (Gerson camata) - A vota;ão do re
querimento fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo Secre-
tário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 693, DE 1994 
Nos tennos do disposto no art 216. do Requeriinento Inter

no do Senado Federal, requer seja encaminhada ao Ministério da 
Fazenda a seguinte solicitação de informação: 

1- Total de reais ou U$ (dólares), atualizadosdejaneiro ~ 
agosto de 1994, do IPIII~S que as montadoras deixaram de re
colher em razão de isenção e redução de suas alíquotas- tomando 
)lor base o mesmo período de 1993 (janeiro e agostO). 

2- P.rcxlução de veículos automotores com destaque para os 
carros populares 92194. 

3 - Nível de empregO nas indústriaS moD.tadoras e nas for
necedoras de autopeças no mesmo período. 

4 -Valor dos principais veículos. por marca. em agosto de 
1993 e agosto de 1994, em dólar. · 

5 - Série de dados relativos à arrecadação do !PI e do 
!CMS, 1992 a agosto/1994. 

6- Total de reais ou U$ (dólares), atualizados de janeiro a 
dezembro de 1993, do Imposto de Importação, !PI e ICMS que fo
ram recolhidos em razão da Importação de veículos utilitáriOs e de 

Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera passeio. 
a legislação do lmp::tsto de Renda, e dá outras provi- 7 - Total de veículos importados de janeiro a agostO de 

LEGISLAÇÃO CiTADA 
LEIN"8.383,DE30DEDEZEMJ!RODE 1991 

dências 1994 e montante do hnposto de Importação, !PI e ICMS recolhi-

·····--···················-················-·······················-·······n-··············- dos, com atualização cm reais ou dólares e individ,,alizando-os. 
Art. 10. Na determinação da base de cálculo sujeita à fuci- 8- Nível de empregos gerados pelas revendedoras de veí-

dência mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas: cuJos importados até agosto de 1994. 

I- a soma dos valores referidos nos incisos do art. 6° da Lei Justificação 
no 8.134, de 1990; O setor automotivo vem demonstrando mais unidade e ca-

II - as importâncias pagas em dinheiro a título de alimentos pacidade para superar as dificuldades, desenvolvendo em parceria 
ou pensões, em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclu- com o governo federal e os estaduais, juntamente com Os trabalba
sive a prestação de alimentos provisionais; - - dores do Setof, acOrdos cujos resultados aparentemente suplantam 

m- a quantia equivalente a quarenta UFIR por dependente; as mais otimistas expectativas~__ -
IV- as contribuições parà a Previdência Social da União, Divulga-se que, no :Período compreendido entre a celebra-

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; - ção do- primeiro acordo setorial e o tempo presente, o setor auto-
V - o valor d_e mil UFIR. correspondente à parcela isenta motivo aumentou sua produção em mais de 30%. trazendo na 

dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transfe- esteira deste desenvolvimento a manutenção, o crescimento e o 
rência para reserva reniui:terada ou reforma pagos pela Previdência fortalecimento do nível geral de empregos e o conseqüente aumen
Social da União, dos Estados, do Distrito FedeJ."al e dos Municí- to da arrec<idaçâO tributária doS Estados. 
pios, ou por qualquer pesoa jurídica de direito públiCO interno, a O presente -requerimCnto de informação, dando curnprimen
partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco to à competência constitucional de fiscalização pelo Congresso 
anos de idade. Nacional, visa, tãowsom.ente. a verificar o cumprimento das metas 

..................................•................................ ~ .......... ~.~-~~---~-~----~deste acordo setorial.- Senador João Rocha. 

(À Comissão de Assunto Econômico - decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Carmfta) - O projeto será 
publicado e remetido à comissão competente. 

Sobreamesa..requ~ento que será lido pelo Sr. lo SecretáriO. 

É lido o seguinte 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Clu:nata) - O requerimento 
IÍdo será despachado à Mesa para decisão, noS termos do inciso III 
do art 216 do Regimento Interno. - -

Sobre a mesa, requerimentos que serãO lidOs pelo Sr. 1 o Secretário. 
-- --

São lidos os seguintes: 
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REQUERIMENTO N" 694, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 172, L do Regimento Interno 

do Senado Federal a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei 
do Senado no 147 de 1993 que "determina que os iristitutos médi
cos-legais comuniquem à fundação centro brasileira para a inf"an
cia à adolescência as mortes violentas ocorridas com crianças e 
adolescentes". 

Sala das Sessões., 14 de setembro de 1994.- Senador Juta-
hy Magalhães- ---

REQUERIMENTO N" 695, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 172, l. do Regimento Interno 

do Senado Federal a inclusão .em ordem do dia do Projeto de Lei 
da Câmara n"39 de 199~ que "a!ieiii rêêlaÇão do -paiilgrafo úOico do 
an. 354 da Consolidação das Leis do Trabalho". _ _ _ 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1994.- Seniidor Juta
hy Magalhães. 

REQUERIMENTO N" 696, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Requeiro no~f termoS -do árt. 112. I, dÕ Ri!gllnento Interno 

do Senado Federal a inclusão ein oidem do dia do Projeto de Lei 
do Senado 232 de 1991 que "autoriza o Poder Executivo a deimir 
as terras indispensáveis à Prese!Vação ãmbiental, integrantes dos 
bens da União e dos Estados, na forma do art. 23 itens VI e VTI. 
combinado como art 24, VI daConStifuição Fedci-al;;_- -

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1994. - SenadorJuta
hy MagalhãeS-

REQUERIMENTO N" 6'J7, DE 1994 
Senhor Presidente. 
Requeiro nos termos do art. I 72, I, do Regimento Interno 

do Senado Federal a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei 
do Senado 142 de 1993 que "acrescenta parágrafos ao art 259 da 
Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o estatuto 
da criança e do adolescente, e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1994. ~Senador Juta
hy Magalbãe<-

0 SR. PRESIIIENTE (Gerson Camata) - Os requerimen
tos serão publicados e incluídos na Ordem do Dia, nos termos do 
disposto no art. 255do Regimento Interno. _ _ 

A SRA- JÚNlA MARlSE - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação urgente. _ - ___ _ 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)- Concedo a pala
vra à Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNlA MARlSE (PRN - MG. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem reviSão da oradora.)- Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, o Senado Federal está apreciando autorização para 
a privatizaÇão da Embraer. 

Temos manifestado a nossa preocupação diante da grave 
responsabilidade que, hoje, recai sobre os C)mbros do S~o ~e~ 
deral. Certamente, neste momento, é preciso fazer uma avaliação 
segura. consciente e_responsável de todas as questões que envol
vem a privatizãção dã.C}uela empresa governamental. 

Sr. Presidente, S-r's e Srs. Senadores., é notório que a EM
BRAER representa um patrimônici D.ãcionái ae 150 milhões de 
brasileiros e é uma 6npresa que, no nosso _enten~ento, não pode 
ser colocada à venda, porque significaria a entregã Oesse patrimó
nio a empresas nacionais ou multinacionaiS das quais o Brasil. cer
tamente, não tem conhecimento. 

Sr. Presidente, lemos em um recorte. o seguinte: "Banco do 
Brasil dá 20 milhões de dólares para a Embraer manter venda; 

Empréstimo garante compra de peças para produção de cinco 
_ avjões Brasilia, vendidos pela estatal em agosto", "Supertucano 
faz teste nos Estados Unidos" e a empresa está, neste momento, se 
credenciando para a venda de aviões ao exterior, o que repre
sentará um grande avanço para a Embraer como empresa estatal 
brasileira 

Nesses illti.mos dias, depois de ter demitido vários trabalha
dores, metalúrgicos. a Embraer continua quase como numa espécie 
de revanche com relação aos trabalhadores que a estão defendendo 
como empresa estatal, que estão defendendo o patrimônio do nos
so povo. Ela está demitindo aqueles trabalhadores que estão à 
frente do grande movimento formado pelos trabalhadores da EM
BRAER. pela popuiação de São José dos Campos e, certamente, 
por todos aqueles que defendem a soberania do nosso Pais. 

Por isso a nossa preocupação, neste momento. em fazer este 
comunicado urgente. Sr. Presidente, denunciando as demissões 
que estão ocorrendo na Embraer; ontem, mesmO foi demitido o 
ferramenteiro Ângelo Francisco Freire. Segundo o Diretor do Sin
dicato dos Metalúrgicos, Claudemir Marques, a demissão decorreu 
de uma represália política Ângelo foi demitido porque participou 
da sessão do Congresso Nacional no último dia 29, quando seria 
votado o edital de privatização da Embraer. Segundo o Diretor, 
Ângelo entrou de licença-médica no dia 28 por problemas de pres
são: Quando se apresentou. na ~presa, juntam_ente com o atesta
do, ele foi demitido, tendo a d.ireç:ão da Embraer informado que o 
motiVo havia sido por justa causa. 

Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, estamos aqui denun
Ciando essa forma de represália da Direção da Embraer e solicitan
do ão Presidente Itamar Franco e à Direção daquela empresa a 
readmissão desse trabalhador, porque não encontramos razões para 
essa atitude. Se os motivos das represálias contra os trabalhadores 
são estes: a vinda para participar da sessão do Congresso Nacio
nal, com a finalidade de conversar com os Senadores, para discutir 
a privatização da Embraer. para demonstrar que a empresa, neste 
momento, representa wn patrimõnio nacional que não pode ser en
tregue; entendemos que é, inequivoCamente, uma forma autoritária 
de repressão àqueles trabalhadores que estão defendendo aquela 
estatal. Por isso fazemos esta denúncia de público. solicitando, ao 
Senhor Presidente da República e à direção da Embraer, a read
missão desse trabalhador e, certamente, uma postura democ:rática 
que não dê início a demissões, como ocorreu no passado. que co
locarim no olho da rua vários e váriOs trabalhadores. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Permite-me V. Ex' um aparte? 
A SRA. JÚNlA MARlSE - Com pra=, nobre Senador 

Eduardo Suplicy. 
--o Sr. Eduardo Suplicy- Senadora Júnia Marise, é extre

mamente relevante o que V. Ex'" traz hoje à tribuna do Senado. Eu 
também recebi a visita, na manhã- db hoje, dos representantes do 
sindicato dos metalúrgicos e dos trabalhadores da Embraer, e to
mei ciência da demissão do trabalhador membro da Comissão In
terna de Prevenção Contra Acidentes, Ângelo Fra.t!cisco Freire. 
demitido. por justa causa, pela direção da Embraer. E preciso res
saltar como ocorreram os fatos. Quando estava para sair a decisão 
sobre o edital de privatizaçãõ da Embraer, a empresa cuidou de 
não apenas aqui trazer o seu Presidente, Ozires Silva. acompanha
do de ãiguns âo:s-seus·anxmates, mas, inclusiVe, nielnbros â.o cor
po de gerência da empresa, pelo menos algumas pessoas que 
tinham posição favorável à privatização da mesma. Vieram de 
avião, com recursos que a empresa julgou importantes colocar em 
defesa da sua sobrevivência, em defesa da privatização. Dentre os 
metalúrgicos, trabalhadores, engenheiros e outros, há aqueles que 
ainda não estão convencidos da privatização. Avaliam que os da-
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dos existentes não apontam como alternativa única que a Embraer 
tenha que deixar de ser de propriedade majoritária do Estado brasi
leiro. Em defesa desse ponto de vista, alguns dos trabalhadores 
avaliaram que deveriam estar aqui também. dialogando com os Se
nadores. Por isso se mobilizaram e aqui vieram. Procurei ouvir as 
duas partes. Ouvi O ferramenteiro Ângelo Francisco Freire sobre 
as suas razões e até lhe sugeri que se colocasse na situação do seu 
responsável superior, porque, tendo ido ao médico e este tendo-lhe 
recomendado repouso por causa do problema de pressão alta, se 
constatado que ele veio a Brasili;i. se isso nãõ poderia deixá-lo 
numa situação difícil. Ele infónnou-me que teve autorizaçãô dó 
médico para fazer essa viagem, porque uma coisa era faier o tra
balho de ferramenteiro, outra eni a viagem. Resolvi então telefonar 
para o Presidente Ozires Silva e ponderar que seria importante qUe 
ele repensasse, como presidente,. sobre a demissão por justa causa 
daquele trabalhador. O Presidente da Embraer informou-me que, 
em verdade, tinha sabido na manhã de hoje do fato. Foi mais Urila 
razão para que eu lhe ponderasse, já que a decisão não era da lavra 
dele, mas da área administrativa da empresa, que estava nas mãos 
dele, como Presidente.. a oportunidade de rever o caso. Respon
deu-me, entretanto, o PreSidente Ozires Silva que se tratava de um 
trabalhador que tinha atividade sindícal- algo que ele não via com 
bons olhos -, e não propriamente um trabalhador que, na linha de 
produção, cOmo ferramenteiro, tiVesSe- Os seus méritos. Isso foi 
mais ou menos o que me falou. Não tinha registras para tentar res
guardar a pennanência do trabalhador na empresa. E disse-me que 
era pessoa que conhecia de aviação, pilotava e sabia que andar de 
avião era algo que não se poderia· recomendar para quem está com 
problemas de pressão alta. Mas, em todo caso; averiguaria melhor 
a decisão. Concluído o diálogo com o Presidente Ozires Silva, 
conversei novamente com o Ângelo Francisco Freire. Eis que a in
formação dada pelo Presidente Oz:ires Sllva ~tava incorreta, por
que os trabalhadores da Embraer, inclusive o Angelo, ao contrário 
do Presidente Ozires Silva e daqueles que aqui vieram para defen
der a privatização, não vieram de avião. O médico Pedro Henrique 
Silveira, que foi consultado, disse a ele que, de fato, as condições 
para o trabalho de ferramenteiro não eram adequadas sob o ponto 
de vista de sua saúde, mas não haveria objeção a que viajasse de 
ônibus para Brasília, não haveria risco para a sua saúde. Por isso 
ele veio. O Presidente Ozires Silva ponderou que seria importante 
que nós nos mobilizásseri:t.os em defesa da sobrevivência da Em
braer. Ressaltou que está havendo dificuldades para o financia
mento a longo prazo, porque uma resolução recente do Conselho 
Monetário Internacional impede que empresas estatais recebam fi
nanciamento de longo prazo de instituições como o BNDES ou de 
projetos como o PROEX e outros, e que seria importante- que essa 
resolução não afetasse a Embraer. para que ela pudesse obter o fi
nanciamento de médio e longo prazo e financiar a produção. Eu 
disse ao Presidente Ozires Silva que me dispunha a enviar ofício 
ao Ministro de Fazenda (O Sr. Presidente faz soar a campainha.). 
E aqui aproveito a oportunidade, concluindo Sr. Presidente, para 
dizer que oficiarei ao Ministro da Fazenda, solicitando que sejam 
criadas as condições para a Embraer obter o finanCiamento de lon
go prazo. Portanto, estou de acordo com as observações de V. Ex• 
e reitero o apelo no sentido de que o Presidente Ozires Silva reveja 
a decisão, que me pareceu injUsta, para Com o trabalhador da Em
braer. 

A SRA • ..TÚNIA MARISE - Louvo a manifestação de V. 
Ex• Senador Suplicy. 

Resumindo. quero dizer que gostaria também de apor mi
nha assinatura e subscrever o ofício de V. Ex.•, porque todos dese
jamos e queremos não só defender a EmbJ;aer como lutar pela sua 
sobrevivência 

Para concluir, Sr. Presidente, deixo aqui algumas considera
ções sobre a Embraer. 

O próprio presidente da empresa admitiu, em entrevista. que é 
chegado o momento de se venderem aviões, vez que a empresa tem 
todas as condições para isso. A Embraer vendiu, recentemente, cinco 
aviões EMB Brasília e mais 15 opções de oompra para empresa norte
americana.; 80 aviões Tucano para a~ a serem entregues na ra
zão de dois aviões por mês nos pr6xllnós qUatrO aDaS.: A subsidiária 
da Embraer, Neiva, está vendendo aviêies para a agricultura e, segun
do consta, faturando bem, felizmente. 

- A data da ava:liação· da empresa é de dois anos atrás; seUs 
dirigerites alegam que a dívida da empresa é muito maior do que 
seu patrimônio. ~ao dizem, entretanto, que ela seria privatizada, e 
saneadas as suas finanças; vale dizer, o Tesouro Nacional ficará 
responsável pelas suas dívidas. Caso a empresa seja privatizada, 
além da dívida aOJal, o Tesouro terá que se responsabilizar por 250 

- milhões de dólares, colies.Pondentes ao passivo trabalhista da em
presa. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são essas ·as colo
cações que desejávamos fazer; oportunamente, durante a discussão 
desse projeto, voltaremos ao assunto. 

Era o que tinha a dízer, Sr. Presidente. 
Muito -obrigada 

Durante o discurso da SrP Júnia Marise, o Sr. 
Gerson Camata, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Jacques Silva. 

Durante o discurso da S-,P Júnia Marise, o Sr. 
Jacques Silva, deixa a cadeira da presidência, que -é 
ocupada pelo Sr. Lucúiio Portella, suplente de Secretá
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Atendendo à in
versão da orderil, concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Mariz. 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Pronuncia o se
guinte _discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não con
cederei apartes~ nos termos regimentaiS. 

Não quero solidariedade; assumo solitariamente a responsa
bilidade pelas palavras que vou aqui pronunciar. 

Começo lendo um manifestO que distribuí na Parmôa s-obre 
o julgamento do Senador Hwnberto Lucena: 

A Paraíba acaba de sofrer a mais dura e cruel das 
injustiças. Não é Humberto Lucena a vítima A vítima é 
a Panuôa. A decisão do TSE é o retrato IDoral das elites 
brasileiras. No Brasil, os homens de bem devem ser cas
sados e presos. Esse Tribunal é o mesmo_ que garantiu 
aos conuptos o direiio de candídatar~Se. -É Õ mesmo que 
reformou as decisões dos Tribunaís Regionais dos Esta
dos. Estes negaram aos que tiveram- suas contas de go
vernador rejeitadas pelos Tribunais de Contas e pelas 
Assembléías, que foram condenados por corrupção e 
rOUbo dos cofres públicos; a esteS os Tribunãis dOs Esta
dos negaram o direito de ser candídatos. Mas o TSE, o 
Tribunal Federal~ mudou essas sentenças. Disse que sim, 
que os ladrões carimbados pelos tribunais estaduais po
dem ser candidatos. E o são. Wilson Braga foi Governa
dor da Panuba por três anos. As contas dele de dois anos 
em três foram recusadas pelo Tribunal de Contas e pela 
Assembléia Legislativa. Por corrupção, roubo de dinhei
ro do povo. Os paraibanos também julgaram Wilson 
Braga duas vezes: em 1986, quando se candidatou a se· 
nador _e em 1990, quando se candidatou novamente a 
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governador. O povo paraibano também condenou Wil
son Braga. Derrotou-o nas umas por maioria desmorali
zante. Mas Braga é de novo candidato. O TSE 
garantiu-lhe o direito de ser candidato. Wilson é também 
marido de Lúcia Braga. 

Lúcia em toda a sua vida só exerceu uma única fun
ção de Governo; mulher de governador e Presidente da fa
migerada FUNSAT, a t'uncla>'io de assistência social e 
fisiologismo então existente. Pois bem, as contas de Lúcia 
também foram rejeitadas pelo Trilllmal de Contas do Esta
do. Mas Lúcia é candidata ao governo do Estado. O TSE 
garantiu também a ela esse ctireito. O TSE garante a cotrup
tos carimbados o direitQ de ser candidatos. 

Já Humberto Lucena não pode ser candidato por
que fez calendários e mandou a seus eleitores na Paraí
ba Isso agora é crime. Durante 10, 20 30 anos, sempre. 
deputados e senadores de todo o Brasil ÍIZera!Il calendá
rios pagos pelo Congresso e mandar-ªlD_a seus eleitores. 
Nunca. em qualquer tempo, nenhum Promotor Público, 
nemum Procurador da Reptlblica. nemmn Procurador 
da Justiça Eleitoral, membro do Ministério Público, esta
dual ou federal, nenhum juiz, nenhum lribunal, nenhum 
deles achou isso errado ou ilegaL Todos os senadores e 
deputados, nos últimos cem anos, fizeram calendários e 
mandaram a seus eleitores. Quem não feZ calendários. 
fez cartões de Natal e mandou a seus eleitores. Cartões 
de Natal e calendários são exatãillente_ a mesma coisa: 
uma saudação de final de ano. desejando felicidade e 
prosperidade no Natal e no Ano Novo. Esse Tribunal 
que nega a Humberto o direito de ser ~d~dato _é o mes
mo que até hoje não julgou Collor, o mesmo que até 
hoje não julgou PC Farias. - - -~ --

Faz dois anos que o povo brasileiro expulsou Coll.or 
da Presidência da República. Fui o relator do processo de 
impeachmeot do Presidente no Senado Federal- Meu pare
cer condenou Collor. No processo de impeacbmen~ o reia
tor é o juiz que instrui a prova· e fórmula a_ sentença que será 
votada por todos os senadc>:es. Tem<>. o orgulho de dizir que 
uinguém. nesse tempo, ninguém. da Oposição. nein do Go
verno, ninguém teve a ousadia de ir ·ao meu gabinete para 
pedir que eu votasse a favor ou contra o Presidente. ~ao so
fri pressão de oeDhuma natuJ:eZlL Porque todos sabiam, pela 
bist&ia dos meus atos e posições oo Congresso Nacional, 
que a minha decisão seria baseada nas provas oontidas nos 
autos do processo. Se Collor_fo_~e inocente. juro qUe teria 
declarado a sua inocência., ainda qué õ B~ desabasse_ so
bre mim. Mas ele era culpado e declarei sna culpa. Meu pa
recer foi aprovado, e decretado o impeacbnieDt: O Governo 
em nome do povo brasileiro cumpriu o seu dever. Pois bem. 
até hoje, dois anos passados, Collor não foi ainda julgado 
pela Justiça brasileira, oos crimes comuns_.da !X)IIlpetência 
do P.oder Indiciário. Continua solto, e à medida que passa o 
tempo será amanhã absolvido sob o argumento capcioso de 
técnicas jurídicas. Quem viver, verá. 

Já Humberto, que fez calendáriOS- eriJ novembro 
do ano passado, quando não era candidato- a nada. nem 
havia campanha eleitoral defl.a,.,o-rada, Humberto não 
pode ser candidato. Todos os demais senadores e_ depu~ 
tados_ que fizeram, sem exceção, calendários e cartões de 
Nata! podem ser e são candidatos. O TSE dá a eles esse 
direito. Somente Humberto Lucena fo_i cOndenado. A __ 

Parmôa deve perguntar por que só Humberto é culpado? 

A resposta é clara 

Porque Humberto, um parru.bano, um nordestino, 
teve a ousadia de presidir um dos Poderes da República. 
Duas vezes em oito anos Presidente do Senado e do _ 
Congresso Nacional. lssQ aS elites brasileiras, concentra
das no Sul do Brasil, não admitem. Os jornais do Sul, as 
grandes revistas, todos os canais de televisão sediados 
no Rio e São Paulo juntaram-se, acumpliciaram-se, for~ 
maram a quadrilha dos interesses nacionais e internacio
nais para exígir do TSE a cassação do registro de 
Humberto. do paraibano, do nordestino, do pau-de-arara, 
dó pam.ôa. como eles nos chamam com desprezo - que. 
teve a ousadia e grandeza de presidir um dos Poderes da 
Reptlblica. 

O TSE, retrato e ünagem das elites brasileiras, 
pusilânime e torpe. rendeu-se ao fascínio dos holofotes 
da televisão, arniados em plena sessão do Tribtmal, 
como se aquilo fosse um circo, e não a mais alta corte de 
justiça do País. O TSE rendeu-se à pressão dos interes
ses escusas, dos separatistas que pregam a divisão, a 
fragmentação do Brasil, para expulsar~nos como párias 

_ Ça nacionalidade, nacionalidade que é mals ·nossa do que 
deles. O TSE rendeu-se à cruel barbaridade desses inte
resses. Cassou o registro de Humberto Lucena. Um úni
co Juiz, o Ministro Din.iz de Andrada, teve a altivez, a 
hombridade, a coragem moral de, contra rodo e contra 
todos, sustentar a lei e proclamar a inocência de Hum~ 
berto. Esse homem honra a Justiça brasileira e resgata a 
credibilidade do Poder Judiciário em nosso País. 

S_e a Paraíba fosse incapaz de reagir à violência 
que se comete contra o mais ilustre do seus íilhos, se fal
tasse à Paraíba a capacidade de indignar-se, de revoltar
se diante de tão torpe injustiça, então serei o primeiro a 
não querer ser o seu Governador do Estado. Preparei-me 
a vida toda para governar a minha terra Dediquei-me de 
corpo e alma a esse objetivo. Talvez, contudo, o que me 
distinga, o que me diferencie da maioria dos políticos 
seja o fato. marcante de toda a minha atividade política, 
de que não adulo os poderosos. não cortejo nem--séquer a 
opinião pública, tantas vezes enganada pelos interesses 
escusos da imprensa nacional. Ajo em nome de princí
piOs e valores, que julgo expressarem as mais profundas 
aspirações e padrões de conduta de nosso povo. Não 
pago qualquer preço para chegar ao poder. Quero gover~ 
nar a Parru.ba. Mas quero governá~ la em nome das forças 
progresSistas, dos ideais da nossa juventUde, eni nome 
dos homens e mulheres de bem que lutam, como eu luto, 
para mudar o mundo, o mundo de injustiçaS em·-que vi
vemos. Desejamos que rião haja fome entre nossos irmã
Os; batemo-nos pela solidariedade e fraternidade sociais; 
fazemos a razão de ser de nossa própria eXistência a bus~ 
ca de uma democracia justa e humana, que tenha por 
fundamento ajustiça;-·a-comunhão na pfosperidãde e na 
ri(júezã, á dignidade de IOdos os homens e de todas as 
mulheres, a liberdade cQmo expressão do exercício dos. 
direitos de cidadania 

Convoco a Paraíba a manifestar-se publicamente 
contra essa decisão imor<!-1 do TSE. Não foi Humberto 
Lucena, a vítima dessa violência. Agredida e a insultada 
foi a_ Paraíba. As elites brasileiras querem fazer do Nor-
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deste a senzala de escravos para a mão-de-obra de suas 
indústrias. Querem que o Nordeste seja a África antiga, 
de onde se pilharam os escravos. O crime de Hwnberto 
Lucena é ser panubano, é ser nordestino, é ter ouSado 
presi<lir o Senado da República. Uma justiça que só 
mete na cadeia os negros, os pobres, os nordestinos não 
merece o respeito das pessoas decentes. Recorreremos 
ao Supremo Tribunal Federal. V amos mobilizar-nos 
para pressionar o Supremo. Vamos neutralizar as pressõ
es do SuL Vamos para as ruas., em todas as cidades, va
mos rebelar-nos, vamos protestar. Acredito na Parafba, 
acredito nos paraibanos. A Paralba tem dignidade. 

Esse é o manifesto. 

Concluo meu pronwtciamento, Sr. Presidente, dizendo que 
acredito também na dignidade do Senado, que assumirá. Sem dúvi
da, a defesa do seu Presidente. O que está em jogo é a autOnomia e 
a harmonia entre os Poderes. 

Lamento e estranho o fato de o Ministro Sepúlveda Perten
ce não se espelhasse na -dignidade de Sydney Sanches, que agiu 
com energia, agiu com retidão ao assumir todas as posições que a 
Presidência da Comissão do impeachment lhe impunha. Admira
me que não se tenha espeJhado na honradez do Ministro Luiz Oc
távio Gallotti, que. mesmo sabendo que o seu voto em relação ao 
mandado de segurança contra a decisão do Senado já nada decidia. 
votou contra essa sentença, votou contra a opinião de todos os bra
sileiros para defender o que lhe parecia ser um princípio de Direi
to, uma questão de consciência. Esses homens honram a Justiça do 
Brasil 

Lamento que o Ministro Sepúlveda Pertence tenha declara
do que não votou porque não havia matéria constitnciOnal a ser 
julgada. O seu notório saber jurídico, a reputação- ilibada que a 
Constituição lhe exige. não permitem a omissão, a deserção, a co
vardia dos que não sabem, não querem e não podem - quem sabe 
- assumir a responsabilidade das suas própiiás posições. 

Estou certo de que o Supremo Tribunal Federal assumirá a 
responsabilidade de fazer jUStiça e repor ein VigOr- as leis deste 
País. A questão constitucional é evidente. A Constituiçãó diz que 
todos são iguais perante a lei Por que s6 Hwnberto Lucena é cas
sado'? A ConstituiçãO diz que os Poderes são autônomos. O Tribu
nal Superior Eleitoral interfere na autOnomia do Poder Legislativo. 
O Tn"bunal Superior Eleitoral pode bem declarar a cassação de re
gistras, mas não tem competência para decidir sobre inelegibilida
des. Essa competência é do Supremo Tribunal Federal e, mais, do 
próprio Senado: só o Senado pode julgar Senadores. 

A justiça. estou certo, se farii O Supremo assumirá o papel 
de dignidade e respeito que a Nação lhe reconhece e corrigirá essa 
violência, essa brutalidade, essa imoral decisão. 

São essas, Sr. Presidente, as minhas palavras. 
Creio na Paraíba, creio nó Brasil e no seu povo. Por isso, 

também creiO na lei e na ConStituição de nosso País. (Palmas.) 

Durante o discurso de Sr. Antônio Mariz, o Sr. 
Lucúiio Portel/a, suplente de Secretdrio, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocUjjada pelo Sr. Júlio Campos, r 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, StS e Srs. Senadores, che
guei ontem à noite do meu Estado com a intenção de solicitar con
vocação de uma sessão para tratar de alguns aSSuntos, entre os 
quais está a decisão do Sup-eríor Tribunal Eleitoral. 

Escutei estarrecido, Sr. Presidente, a dehberação do Tribu
nal ontem à noite. Podemos considerar errado o Senado pagar a 
confecção de cartões, calendários. Podemos ter essa opinião, mas, 
nesse caso, devemos proibir que isso aconteça. Mas não podenios 
buscar cristas para apresentar à opinião pública. 

Estou enjoado, para não dizer enojado. de ver como se gasta 
dinheiro público para eleger candidatos. Vamos avaliar quanto 
gastam os Estados e a União para eleger seus candidatos. 

Trago aqui retratos, publicados na imprensa. de como se 
utiliza dinheiro público. no meu Estado, para eleger os candidatos 
do Governo. Isso não ocorre só na Bahla; ocorre em praticamente 
todos os outros Estados. 

Refiro-me ao meu Estado, _porque é onde faço política. Vejo 
a utilização n:iãis desavergonhada da máquina pública. Por exem
plo, vejo a transferência de recursos públicos para uma emissora 
de televisão fazer a propaganda dos governantes daquele Estado e, 
através dele, de seus candidatos. 

É proibido. Assisti à celeuma na área fedaal quando se fa
lou que o Ministro Stepanenko teria convidado um candidato do 
Governo para participar de um evento de inauguração. 

Sr. Presidente, no meu Estado isso ocorre diariamente. To~ 
dos os dias o atual Governador da Bahia leva a chapa majoritária 
do Governo para os comícios no interior do Estado. E,. no palan
que. falam o aru.aJ. Governador e os candidatos, utilizando-se sem~ 
pre recursos do Estado, da Prefeitura ou de qualquer outro órgão 
público, e isso passa despercebido. 

Sr. Presidente, citarei um- caso. ocorrido no meu Estado, 
quando um Juiz deu sentença em uma representação do PT da Ba
hia. que reclamava exatamente sobre a utilização da propaganda 
eleitoral a serviço de candidatos do Governo, representação essa 
que foi atendida pelo Procurador-Geral do Estado da Bahia e enca
minhada ao Tribunal. Diz a sentença: 

Ora, permissa venia, sequer na inicial existe alu
são ao referido slogan oscilação fica por conta exclusiva 
do doutor Procurador... · 

A coligação do Governo é a vitória que a Bahia quer. A 
propaganda do Governo é "o Governo que a Bahia quer,.. A músi
ca é a do tempo do Governo do Sr. Antônio Carlos Magalhães. E 
tem mais: o retrato de todos nos palanques de inauguração do Go
verno? aparecendo, às vezes, a voz do candidato fazendo discurso. 
Mas isso é permitido! 

Diz a sentença do Sr. Juiz: 

Evidentemente, pueril, inocente, seria esperar que 
alguém que detiVesse o poder não tivesse interesse em 
eleger o seu sucessor. Universalmente, no mundo demo
crático, é prática que decorre do próprio jOgo político. 
Estapafúrdio, chegando às raias da Ioucma, seria esperar 
que _o detentor do poder fizesse propaganda em favor 
dos seus adversários políticos. 

Isso, para mim, chama-se incoerência. 
Domingo passado toda a comitiva esteve em Oliveira dos 

Brejinhos, em uma dessas inaugwações no interior do Estado. Esta 
comitiva coritava com a presença do atual Governador e da chapa 

-maJoritária do Governo: Lá, o eX-gOvernador usou sua famosa ora
tória, que se divide em três partes: S. Ex• começa se auto-endeu
sando, - certa vez, cheguei a dizer que ele era o novo "Major 
Bentes 1' do Brasil, porque ele se considera Deus lá na Bahia -, no 
meio de sua fala ele xinga, ofende e ataca a honra de todos seus 
adversários, na forma mais baixa possível, e termina perguntando 
o nome da padrOeira da cidade par~ fazei--lhe urna oração em agra
decimento. Esse é o discurso do Sr. Antônio Carlos Magalhães. 
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Mas ele criou um clima de hostilidade em Oliveira dosBre
jinhos. 

No dia seguinte, Sr. Presidente, os seus correligionários es
tavam arrancando cartazes do candidato Jutahy Júnior. Então, o jo
vem, que era Secretário_ de Fmanças da Prefeitura, Presidente do 
PSDB em Oliveira dos BI'ftiinhos, ao se dirigir àquelas pessoas que 
estavam aaancando os cartazes para reclamar e pedir que nâo fi
zessem aquilo, levou dois tiros antes mesmo de abrir a boca. 

Sr. Presidente, não há nenhuma manifestação do atual Go
vernador daBabia a respeito desse assunto. Na televisão da Bahia, 
nenhuma notícia foi dada, porque, não satisfeitos em assassinar o 
político que não -cãi naS suas graças.. assassinam também as notí
cias, e essas não deveriam ser dadas. Não houve uma palavra se
quer da Secretaria de Segurança Pública, apesar de instada pelo 
presidente do PSDB Regional da Bahia. 

Hoje, Ii, estarrecido, Sr. f'tesidente, que um outro juiz, Pre
sidente do Tribunal Regional do Trabalho, em declarações ao jor
nal A Tarde, disse: 

No entendimento do Presidente do Tribunal Re
gional Eleitoral, Desembargador Aloísio Batista, o cri
me, apesar da conotação política, não significa que tenha 
oconido por adversidades eleitorais. Afinal, lembra o 
desembargador, o homem do interiõr-é mais "bravo" e 
sempre acredita que pode resolver qualquer questão à 
bala. 

Esse é o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do meu 
Estado! 

Fomos, boje, ao Ministro da Justiça pedir providências, 
mesmo sabendo que elas terão que ser restritas ao que determina a 
legislação. 

Isso vem acontecendo no meu Estado! 
Ontem à noite. ainda no avião, quando me dirigia para Bra

süia, pensava em falar a respeito desse assunto, mesmo desconhe
cendo a decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral com 
relação ao Senador Humberto Lucena. Confesso a V. En> que 
quando soube, fiquei sem_ saber se teria coragem de falar a esse 
respeito, poique achei essa decisão tão hipócrita; mas tão hipócri
ta, que não teria condição de falar sobre o assunto. São gastos mi
lhões de dólares do dinheiro público! Vejam V. Ex"s, o Sr. 
Humberto Lucena pega um calendário. feito no ano passado, que 
não tem nenhuma solicitação de voto, e é cassado. 

Sr. Presidente, isso é inominável 
V. Er, como Secretário da Casa. deveria baixar um ato 

proibindo os Srs. Senadores de fazer qualquer divulgação dos seus 
trabalhos. Mas se todos _podiam fazer- dentro da nossa lei especí
fica. que é o Regimento e as normas interna$ -. todos tinham esse 
direito- e não o íiZ. -ãpesar de instado para tal, porque no ano pas-_ 
sado, a minha cota não havia sido atingida. mas já õ -.fiz em anos 
passados. Por que o Senador Humberto Lucena vai servir de 
exemplo para aqueles que querem dar urna falsa impressão de mo
ralidade a qualquer crime, seja ele per.}ueno ou grande? Se isso é 
um crime. então, que ele pague._ Mas será justo qu_~ fique impune 
tudo isso que estamos vendo a cada dia? 

Quem é dos senhores que não vê no seu Estado a utilização 
de alguma máquina em favor de Um candidato? Por favor, se al
guém vê., que o diga. Há alguém que nunca viu iSso no seu Esta
do? Desafio a que qualquer um diga isso, que seja capaz de dizer 
que nunca foi testemunha no seu Estado de um governo, seja esta
dual, municipal ou federal, que nunca tenha utilizado a máquina a 
serviço de .ilgum candidato. 

Não sei se o Senador Humberto Lucena está em Brasília ou 
se ficou na Parmba. Se estiver aqui, gostaria de dar meu abraço 

pessoal a S. Ex•. E vamos ver se lá. na Panuôa, alguém vai compa
rar os gastos dos calendários com os que estão sendo feitos na 
campanha eleitoral nesse Estado. Vamos ver se alguém tem con
gem de fazer essa comparação! Vamos ver se alguém tem coragem 
de denunciar neste Pais a utilização das concessões de rádio e tele
visão, concessões públicas que são utilizadas para d:irecionar a opi
ni~O pública para uma decisão eleitoral! 

Será que alguém, neste País, vai poder dizer que o Sr. Ro
berto Marinho chega no seu jornal e diz que elegeu o Sr. Fernando 
Collor e_ que depois se arrependeu!? E que agora está tentando ele
ger outro candidato!? Será que é este o poder que queremos dar às 
concessões de rádio e televisão que estão manipulando a opinião 
puOiica neste País? Como é que pode exístir deiriocracia manipu
lando-se a opinião puôlica, como é feita aqui através dessas con-. 
cessões e dessas pesquisas fajutas de opinião pública? 

No meu Estado, na eleiçãO passada, Um desses insti:ru.tos le
vou três meses dizendo que o ex-Governador Antôrrio Carlos seria 
eleito com um milhão e meio de votos de frente no primeiro rumo. 
Quando veio o resultado da eleição, ele havia ganho por quarenta 
mil votos- 0,25% do eleitorado.Eie que tinha, segundo esse insti
tuto, 55% de intenções de voto, foi eleito com 27% das intenções. 

Na eleição para a Prefeitura, em !992, vinte dias antes da 
eleição, esse mesmo instituto e outros disseram que a candidata 
eleita estava derrotada pelo candidato do Governador. Em 1988, o 
candidato que acabou sendo eleito por essas manipulações, o insti-

" tu to -dava conio tendo em torno de 55% da votação, e el~ foi eleito 
com34%. - - -

Isso é manipulação da opinião Pública! Isso é possível fa
zer. Mas em relação ao Senador Hwnberto Lucena, não. Fazer ca
lendário! Isso é um absurdo! Imprimir calendários? Merece ser 
cassado. Se fosse em outra época, talvez estivéssemos hoje na Pra
ça dos Três Poderes pedindo para ele ser lançado à fogueira. Mas 
com o meti aplauso, não. Com o meu aplauso isto não ocorre· Se 
está errado, vamos corrigir o cr:ro, vamos acabar com os erros da
qui, mas punir um!? Isso é uma vergonha! Isso é hipocrisia; não 
posso, mas não posso mesmo, aplaud:ir. 

Por isso deixo a minha solidariedade ao Senador Humberto 
Lucena. 

O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex" mn aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Ouço o aparte do no

bre Senador Josaphat Marinho, com muito prazer. 
O Sr. Josapbat Mariubo- Nobre Senador Jutalzy Maga

lhães, permita-me um aparte rápido, abrangendo as duas partes do 
seu díscurso. Em primeiro lugar, compreendo petfeitamente que 
V. Ex1 ocupe a tribuna para comentar fatos da política baiana no 
curso da campanha. É o seu direito de oponente à situação no Es
tado._ Permita que lhe pondere que. se houver ilegalidades durante 
a campanha. a Justiça Eleitoral, lá e aqui, pode tomar conhecimen
to e deliberar. Não devemos nós ser os juízes dessa apreciação. 
Lamento profundamente o que ocorreu em Oliveira dos Brejirihos. 
Caberá, de princípio 1 ~-Justiça local a apuração do fato e, às instân
cias sUperiores, o exame final da matéria.l'\fenhwn crime é el.o,giá
vel. No que diz respeito à decisão dÕ Tribunal Superior Eleitoral, a 

- impressão que tenho é--de que houve um excesso na apreciação da 
matéria. Não se estabeleceu a devida dimensão do que é abuso do 
poder econõmico para se aplicar sanção tão grave ao Senador 
Humberto Lucena. Devo dizer, e não estou com isto querendo fa
zer a condenação de ninguém, que não faço cartão de boas-festas 
nem fiz santinho com qualquer outra indicação na gráfica do Sena
do, mas não me parece - V. Ex• diz bem - que a publicação feíta 
possa dar motivo ou dimensão à sanção de tamanha gravidade. A 
Justiça podia condenar o fato, podia censurar, apelar até ao Senado 
para que se fizesse sanar a prática, mas daí a cancelar a candidaru-
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ra de um Senador e declará-lo inelegível por três anos é uma situa
ção realmente que parece extralimitar as r<izões da boa justiça.
Tudo indica, porém, que devamos proceder com a prudência devi
da, sobretudo quando o nobre Senador Antonio Mariz anunciou 
que foi ou vai ser interposto recurso para o Supremo Tribunal Fe
deral. Resta, portanto, wna instância, a final, a conclusiva, e que 
poderá encontrar o justo caminho para conigir o excesso decorren
te da decisão do egrégio Tribunal Su.e_erior Eleitoral 

O SR- JUTAHY MAGALHAES - Senador Josaphat Ma
rinho, agradeço o aparte de V. Ex' e, principalmente, sua lingua
gem. V. Ex- colocou em termos que está habituado, mas que eu 
não estou. Certa feita chegaram a pensar que eu pudesse integrar 
os quadros do Instituto Rio Branco. mas não teilbo nenhuma voca
ção para a diplomacia. Nunca poderia ser diplomata em minha 
vida! 

Gostaria de ter a mesma crença que V. E;Ç tem na Justiça. 
no meu Estado. Lógico que na maioria até eu tenho, mas infeliz
mente detemrinadas funções, detenninados cargos são distorcidos. 
V. Ex' fala que a Justiça pode fazer. -

Penso que V. Exa não está acompanhando tão de perto as 
eleições na Bahia. as pequenas decisões de Tribunal- creio que V. 
~iria perder seu tempo. O Tnbunal está dando direito de respos
ta à TV Bahia. que ganha espaço no programa da nossa coligação 
no horário eleitaral gratuito. Nossos companheiros fizeram deze
nas de pedidos de dkeito de resposta, e apenas um ou dois foram 
concedidos. -

Perguntei a respeito da razão dessa diferença de tratamento, 
e a resposta que recebi foi a de que eles são espertos, desaparecem 
e não recebem a intimação. Nós, "burramente", estamos lá, no nos
so trabalho, para receber as intimações. E isso foi dito expressa
mente pelo Juiz. Indaguei se a intimaÇão -não era feita pelo Diário 
Oficial;. responderam-me que tentavam encontrar as pessoas pri
meiro; se após uns quinze dias isso não ocorresse, fazia..:se·a-inti
mação pelo Diário Oficial. 

Poderia eu acreditar em soluções rápidas e apropriadas? O 
assassino de Oliveira dos Brejinhos fugiu, na presença de todo 
mundo, e quando foram se queixar à polícia, para que -da tentasse 
prendê-lo, responderam que não poderiam -peiSC:guí-lo, pofque a 
viatura policial estava sem gasolina Argumentou-se que todo 
mundo sabia de quem se tratava, pediu-se a intercessão da Secreta
ria de Segurança Pública, e nenhuma resposta foi dada. Para o 
atua! Governador do Estado da Bahia, nada ocorreu, porque o fato 
não foi noticiado pela TV Bahia, e S. Ex• só assisti aO noticiário 
dessa emissora 

Tudo isso me leva a esta descrença, a este enjôo da situa
ção. Já cansei de reclamar. Há quem diga que nem devemos recla
mar, porque o ex-Governador é muito forte e nã(J~~~ as coisas_ 
acontecer, não deixa a Justiça agir. 

Vamos esperar o resultado, vamos trabalhar. Porém, disse 
hoje ao Ministro que penso existir uri:t responsável por esse clima 
de hostilidade que cada vez mais está se instalando na Bahia Ele 
deveria estar tranqUilo, porque, segundo suas pesquisas, estâ em 
primeiro lugar na eleição para o Senado. Até agora, o seu candida
to é o que tem a maioria da preferência nas peSquiSas, e ele esrá di
zendo que vai ganhar no primeiro tu:n1o. Por que ele vai ao interior 
para ofender e agredir a todos, ficar nervoso, reci:beiia.o vaias em 
vários municípios'? Espanta-me a intram]úilidade de S. Ex'"' 

Será que S. Ex• não diz a verdade? Será que S. Ex• sabe que 
vai haver segundo turno e o seu candidato _irá perder'? Será que é 
esse mesmo receio dos que não querem o segundo turno na área 
federal, porque o Plano poderá explodir antes do dia 15 de novem
bro? O Governo cria condições de greve, quando as partes já ha
viam se entendido- nunca ouvi falar disso! 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, trouxe esSes fatos da Bahia 
para comentá-los. Por essa razão, há tempos solicitei que deixas
sem esta lnbuna aberta, mesmo nos dias em- que nãO houvesse nú
mero, para que pudéssemos expressar aquilo que julgássemos 
necessário. Eu precisava transmitir essas informações, até como 
um desabafo em relação à notícia que recebi ontem sobre a ques
tão do Tribunal Superior Eleitoral. 

V amos prosseguir, lutando até o último minuto para tentar 
eleger os nossos candidatos. Tenho quase certeza de que o conse-
guiremOs. - -

Outro assunto quero abordar desta tribuna, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. 

Em meio à tormenta do noticiário adverso pleno de crises, 
impasses e desafios estruturais, creio ser necessária uma visão in
teriorizada dos reais problemas do nosso País para, de posse de da
dos objetivos, partir-se __ para u~ reformulação global da ação 
politica. nela Compreendida a atu.ação dos governos em seus três 
distintos níveis. 

Fala-se muito na escassez de recursos, na precariedade de 
condições materiais para debelar-se a crise crucial em que vive
mos. Entretanto, ao que se percebe sem nenhuma dificuldade, cui
da-se pouco da utilização adequada dos parcos recursos 
disponíveis, do planejamento racional da administração, objetivan
do a maximização dos fimdos públicos. 

Já há algum teinpo, O notável pensador da vida nacional Eu
gênio Gudin afirmaVa que o problema de educação no Brasil não 
era que se gastava pouco com a educação, mas qUe se gaStava mal. 

Essa afirmação. embora setorializada e voltada para um dos 
componentes mais expressivos na política global de desenvolvi
mento, tem o mérito de, já há cerca de 40 anos, chamar a atenção 
do país para um problema que, até boje, permanece atual, agudo e 
bruto em sua análise. 

Refiro-me ao desperdício dos recursos públicos em um país 
tão carente como o nosso de investimentos em áreas essenciais, 
gerando um ciclo vicioso de dependência crônica comparável 
àquele que o economista sueco prêmio Nobel de Economia Gun
nar Myrdal já chamara de ucausação circular cumulativau; O país 
não se desenvolve porque não investe ou investe mal seus recurR 
sos. E. como investe mal os poucos recursos disponíVeis, se desen
volve cada vez menos, pois pronuncia-se inquestionável a 
equação: recursos mal empregados. país menos desenvolvido. 

A cultura do desperdício tem suas raízes fincadas no passaR 
do longínquo. A condição de colônia, entre nós, foi sinônim.O de 
atividade exploratória, na qual sempre imperou a marca da devas
tação e do desperdício. 

A colônia ficou para trás bá quase dois séculos. Mas, ainda 
hoje, continuamos a pagar a conta da mentalidade então vigente, 
que responde por boa parte das soluções erradas, adotadas por 
conveniência ou má-fé. 

A implantação de nossa infra-estrutura básica constitui 
amostra exemplar. Repassemos, à guisa ô.e ilustração, as opções 
adotadas para nosso transporte. O traçado dos corredores ferroviá
rios de exportação cortava o país transversalmente em direção aos 
portos. O das rodovias. muitos anos depois. reforçou o erro. E 
mais: construídas ao longo e próximas das ferrovias, selaram a 
sorte do transporte sobre trilhos, que se foi estag-nando, reduzindo, 
desmontando. 

Assim, o Brasil fechou - e continua fechando os olhos - ao 
lema de racionalidade por todos conhecido. É internacionalmente 
sabido que,_ para cargas pesadas e distâncias longas, o trem deve 
ser o eleito. Reserva-se o caminhão para cargas moderadas e dis
tâncias pequenas. 

A opção errada tem um alto custo. Além de encarecer a 
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mercadoria, encurta a vida útil da estrada. Já se disse, aliás, que o 
tráfego carriinhoneiro pesado é o maior predador de nossas rodo
vias. 

É antiga a associação. Estrada ruim, desperdício de tempo, 
desgaste do veículo, encarecimento do produto. 

O transporte urbano não fica atrás. A escOlha de soluções 
inadequadas deságua no mar de perdas que vem acompánhando o 
desempenho sócio-econômico do Brasil. O -surto da indústria auto
mobilística deu prioridade ao automóvel. Hoje, embora transporte 
1 ;1. passageiro por veículo, o carro ocUpa 90% do espaço viário, 
gerando congestionamento e poluição. 

Essa indelével marca de subdesenvolvimento está presente 
no consumo de energia. Projetas mal dimensionados, equipamen
tos obsoletos, inadequada manutenção de máquirias e instalações 
impróprias respondem pela perda de 20% da energia utilizada 
como insumo. 

Traduzo esse número, Sr. Presidente. O Brasil joga fora, to
dos os anos.. energia suficiente para construir uma Angra Um. 

Nos centros urbanos., as redes de abastecimento de água têm 
importante papel no grotesco espet.áculo. Trinta e cinco_ por cento 
desse escasso líquído escorre pela via do vazamento irresponsável 
e criminoso. 

Exemplos mais atuais não faltam. Num país de 32 milhões 
de habitantes vivendo abaixo da linha de pobreza, perderam-se, no 
ano passado, 26 milhões de toneladas de grãos. Na construção ci
vil, viram entulho dois em cada dez andares construídos. No setor 
de energia, desperdiça-se o equivalente a toda a produção de Itai
pu, ou seja, 15% da ep;!2"gia gerada no País. No conjunto da indús
tria, a perda chega a quase sete bilhões de dólarei, e(juivalente a 
5% do produto do setor. 

Há alguns anos, o Banco Mundial classificou o Brasil de 
campeão mundial do desperdício, título então só <lisputado pela 
ex-União Soviética. Às áreas da Educação e da Saúde, tão carentes 
de recursos, chegam tão-só 40% dos fundos públicos. Traduzindo 
essa cifra absurda, temos que, de cada milhão de dólares destinado 
à. sala de aula, ao centro de saúde ou à creche. apenas 400 mil atin
gem o destino. Os 600 mil dólares restantes fiC3ID. pelo caminho, 
escoando-se pelos ralos que se espalham entre a origem e o desti-
no. 

Essa cifra robusta, Sr. Presidente, incentivou-me um exercí
cio. Perdoem-me os matemáticoS e eCoDómístas se faltar preciSão 
a este cálculo de político que passou a vida pensando soluções 
para o Brasil. Ora, se são perdidos 60% dos recursQs_ públicos no 
trajeto entre saída e chegada;- a carga tributária brasileira, da ordem 
de 100 bilhões de dólares, poderia ser reduzida a n:i~ris <tiii:neta
de. A fantástica soma restante poderia encontrar melhor sorte; 
criar mais riqueza ou melhorar a qualidade dos serviços ofe!ecidos 
pelo governo. 

Recentemente, no Painel do Desperdício instalado na Câ
mara dos Deputados, o ex-Ministro Alberto Goldman trouxe a pú
blico alguns casos escabrosos de obras públicas nas quais se 
gastaram bilhões de dólares em projetes e promoções de lança
mento. Após a orgia com o dinheiro público, a conStruÇão foi 
abandonada. 

Lembremos algwnas. A tristemente ce1ebre FerroVia do 
Aço já consuiniu Cel:'Ca de dois bilhões de dólares. O trem metro~ 
politano de Belo Horizonte, cujo iP.ício da construção rerilonta a 
1981, já abocanhou 373 milhões de dólares. Desnecessário lem~ 
brar que o lançamento de ambas as obras deram extraordináiio-iin~ 
pulso a uma candidatura da época. 

Convertida em dinheiro, a conta geral do desperdício cor~ 
responde a 15% do PIB brasileiro. Esse número sigrúfica "que, to~ 
dos os anos, se perde, pelo ralo do desperdício, da corrupção ou da 

burocracia, a fantástica soma de aproximadamente 60 bilhões de 
d61ares. 

O custo social dessa farra com o dinheiro do contribuinte é 
de todos conhecido: 30 milhões de crianças não -têrri escola, mora
dia fixa e cuidados de saúde requeridos pela idade. Metade da po~ 
pulação vegeta à margem do desenvolvimento_. E o Brasil, ao lado 
de campeão do desperdício, ganha o triste tíbllo de campeão da de
sigualdade social. 

Apontada essa chaga no âmbito da administração, seja ela 
federal, estadual ou municipal, deve-se fazer uma reflexão não só 
no seio da classe política mas no do empresariado e de todos os se
tores relacionados com o nosso destino comum. 

Para esse postulado, que nos parece fundamental, os recur
sos públicos não são produzidos pelo governo, mas a ele transferi-' 
dos pela iniciatiVa -privada, ou seja, pelo cidadão comum. E 
devem, por isso mesmo, ser aplicados sob critérios de absoluta ra
cionalidade, guardados, respeitados e culnlados até o princJí>io da 
responsabilidade. indeclinável do gestor dos negócios públicos. 

E essa responsabilidade, Sr. Presidente. Srs. Senadores, não 
é meramente uma responsabilidade política ou jurídica. Ela é, so
bretudo. uma ética, cc-relacionada coin a vida material, tanto so
cial_quanto econômica, Vale dizer, com a sobrevivência digna da 
laboriosa gente brasileira. 

Causam espécie - para não dizer esttT.pefação -notícias que, 
nos últimos dias, vêm sendo veiculadas pelos principais órgãos de 
imprensa apontando para o desperdício na execução de obras pú
blicas em diversos setores da administração em todos os níveis. 
Creio - e esta é a razão fundamental de meu pronunciameritó -
que, se o problema é igualmente grave, quer se trate-de desperdí
cio praticado por órgãos da administração federal, estadual ou mu
nicipal, é o governo federal que deve dar o primeiro passo no 
sentido de dar um basta a esse verdadeiro crime que se vem prati~ 
cando contra o interesse público, atingindo, por conseqüência, o 
direito dos desamparados de se incorporarem aos efetivos provei
tos da vida social. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, neste momento em que se re
-pensa o Brasil, nada mais salutar do que focalizar essa chaga que 
empobrece o país dia após dia A discussão do tema chama a aten
ção, por um lado, para a urgência do processo de reforma do Esta~ 
do brasilciro e, por outro, para a necessidade de o país 
sintoriíZar-Se com a mooCmidade científico-tecnológica. - ·· 

Na verdade, a lentidão com que o sistema estatal ataca os 
problemas tem muito a ver com o custo descomunal que ele repre
senta para a sociedade. Só um Estado ativo, menos inclinado ao __ 
esbanjamento de recursos, dará condições de se estabelecerem as 
bases de uma política social mais justa. capaz de diminuir o abis
mo do apartheid brasilell'o: a enonne distância entre os que têm e 
os que não têm acesso aos benefícios_ do desenvolvim~to e da ci
vilização. 

Por outro lado, investimentos em ciência e tecrio}Ogia preci
sam figurar entre as prioridades nacionais. Só assim poderemos ser 

- competi ti vos ou, melhor dizendo. menos desperdiçadores. Por que 
despender 48 horas na montagem de um carro quando é possível 
obter o mesmo veículo, a exemplo do Japão, em 16 horas? Por que 
nossa indú_stria continua ignorando o controle de ·qualidade? Com 
essa postura, a cada milhão de unidades produzidas, 25.700 são re· 
jeitadas põr defeitos, contra 200 na roéaia mundial 

Taro~ a reeducação do povo deve ser pensada. A cultura 
do desperdício deve dar lugar à cultura da parcimônia. Cursos, se
minários, simpósios, campanhas nOs meios de comunicação são 
caminho_s que precisam ser trilhados com urgência. 

O haôitci. Iiácíonal do jogar fora tem que se tomar triste pá
gina virada do passado. O banho demorado, a televisão sempre li~ 
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gada, as lâmpadas acesas em salas vazias, os restos de comida dei
xados no prato, as verduras que vão para o lixo, o livro descartá
vel, as salas ociosas das universidades, a repetição do ano escolar, 
as filas, enfim, as frestas por onde se esvaem as energias dojã-de
bilitado organismo brasileiro precisam ser definitivamen-re-cerra
das. 

A luta contra o desperdício exige esforço coletívo. As bata
lhas serão travadas não só pelo governo, mas pelo lar, pela escola. 
pela igreja, pela comunidade em geral. 

Soluções existem. Deve existir, também. a forte vontade de 
atacar o problema de frente, de aprender nova cartilha cujo tema 
principal seja a parcimônia. --

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, peço a pa

lavra para uma comunicação de Liderança. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. Ex' a pa-

lavra. 
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PSDB- DF. Para uma co

municação de Liderança. Sem revisão do orador.)- Sr. Presideote, 
&-s e Srs. Senadores, quando a televisão ontem anUridou que a 
Corte eleitoral havia cassado o Presidente do Congresso Nacional, 
confesso que fiqUei 3.tônito e -transtornado. Julgo do meu dever, 
neste instante, fazer rápidas considerações. 

No momento em que a notícia chegava ao meu conheci
mento. eu refletia sobre o nosso sistema eleitoral. O CongreSso vo
tou uma lei que disciplinou as eleições de 1994. TemOs O C6digo 
Eleitoral, temos as leis esparsas que cuidam das eleições do Brasil. 
Melancolicamente, chego à conclusão de que, com esse nosso sis
tema eleitoral, fortalece-se cada vez mais o poder econômico nas 
eleições. · 

Neste pleito de 1994, em que se buscou essa "genialidade", 
constata-se claramente que os investidores em campanhas eleito
rais procuram exatamente aqueles que têm perspectiva de ganhar, 
aqueles que se adaptam a sua linguagem. que pensam ideologica
mente como aqueles grupos que arranjam esses recursos. 

Observando a situação do Rio de Janeiro, de São Paulo, de 
Brasilia.. verifico que os candidatos poderosos, abastados, estão se 
destacando nas campanhas eleitorais, o que fortalece cada vez 
mais o êxito dos que têm dinheiro. 

Temos um exemplo em Brasília, citado há pouco pelo Sena.:. 
dor Jutahy Magalhães. O Sr. Wigberto Tartuce conseguiu uma 
concessão de rádio e criou um programa sertaD.eJõ; oom -0 qual se 
projetou de tal modo que, usando uma linguagem popular, conse
guiu angariar uma simpatia mtiito grande. Para quem conhece essa 
pessoa não é difícil avaliar que se trata de alguém extremamente 
abastado, rico, que usou o tempo todo a sua emissora de rádio para 
fazer, sub-repticiameJite. sublirninannente, a sua campanha para 
deputado federal. Nada mais direi; todavia, tenho a certeza de que 
V. Ex-s, acompanhando meu raciocínio, talvez encontrem em seus 
Estados parâmetros idênticos. 

No momento em que ouvi a notícia, comecei a -iinaginar: 
Senador Humberto Lucena, duas vezes Presidente do Congresso. 
um homem que conheço de perto, sei dos seus costumes e da sua 
vida S. Ex"" é realmente um homem pobre. Nós conhecemos a sua 
vida Todavia, foi cissado pelo simples fato de se ter valido dos 
serviços da gráfica do Senado para imprimif um calendário em que 
constava seu nome, quando sabemos que toda essa injustiça. toda 
essa iniqüidade, continua a existir no Brasil. 

Na verdade, a lei eleitoral é farisaica, porque procura, cada 
vez mais, proteger o-poder econômico nas eleições. E os candida
tos pobres continuam, sem dúvida alguma. com mais dificuldade 
para conseguir seus objetivoS. _ 

Não quero, neste instante, tecer considerações de mérito so-

bre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral Mas, da mesma for
ma que o Senador Josaphat Marinho, entendo que houve um ex
cesso. Como um velho advogado, prefiro aguardar que a 
interposição desse recurso para o Supremo Tribunal Federal possa, 
realmente. reverter na reparação da injustiça lançada sobre os om
bros do Presidente desta Casa. 

Quero, portanto, n"este instante, solidarizar-me com o Sena
dor Humberto Lucena. homem honesto, que presidiu esta Casa 
com probidade durante todo esse período. velho parlamentar, ex
Deputado Federal, já Senador por alguns mandatos. S. Ex- não 
merecia, pela singeleza da publicação de um calendário, ser impe
dido de eleger-se senador em 1994, cuja eleição era garantida, e 
aínda ter os seus direitoS politicas Cassados por mais três anos.. Es
tou realmente perplexo diante dessa decisãO! 

Volto a dizer: espero que a Suprema Corte deste País. iio 
examinar as razões desse recurso, que seguramente será interposto, 
repare a injustiça cometida. Sem dúvida a!guma,_todos temos de
feitos. Certamente o Senador Humberto Lucena também os têm, 
mas nunca este de apropriar-se indebitamente, de valer-se de poder 
econôniico, pois todos conhecemos a simplicidade da sua vida. 

Espero, portanto, que o Supremo Tribunal Federal promova 
a reparação dessa injustiça. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em sessão aote
rior, foi lido o Requerimento n• 691, de 1994, do Senador Guilher
me Palmeira, solicitando, nos tennos do art. 40, § 1 o, do 
Regimento Interno. e do art._SS da Constituição, autorização pãra 
desempenhar missão como membro da delegação brasileira à 9T' 
Conferência Inteiparlamentar, a realizar-se em Copeilhague, na 
Dinamarca. no período de 12 a 17 de setembro do corrente. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. Solicito ao nobre Senador Jutahy Ma-
galhães o parecer, em substituição a essa Comissão. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Para pro
ferir parecei". Sem revisão do- orador.)- Sr. Presidente, &-s e Srs. 
Senadores, em substituição à Comissão de _Relações Exteriores e 
Defesa NaCional, devo apresentar parecer sobre o requerimento do 
Senador Gwllierme Palmeira. 

O parecer, como não poderia deixar de ser, é favorável. V. 
Ex•, Sr. Presidente, e os Srs. Senadores sabem quantas vezes o 
Congresso Nacional recebe críticas pelo fato de os seus repre
sentantes participarem dessas conferências. Considero. entretanto, 
que esta é uma crítica inteiramente injusta, porque esse debate que 
existe entre os representantes de parlamentos do mundo inteiro é 
da maior importância para os congressos, para os parlamentos dos 
diversos países. 

Tive a honra de discursar para um plenário. em wna dessas 
ocasiões. e de debater, em comissões, assuntos da maior imP9rtân
cia, do mais alto nível. Penso que o Brasil tem que se fazer repre
sentar através de seus parlamentares. 

Por essa razão, dou, com a maior tranqUilidade, consciente
mente, o meu parecer favorável à viagem do Sena.doc Gúilherme 
Palmeira 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer é favo

rável. A matéria deixa de ser votada por falta de quorum. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT - SP. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S:r"s e 
Srs. Senadores, devo fazer um relato da viagem que realizei, na úl
tima semana, a Londres. ocasião em que, na Universidade desse 
país, participei do 5° CongressoCfa Rede Européia da Renda Bási
ca Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores. em vista da impor
tância da decisão do TSE sobre o Senador Humberto Lucena, 
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Presidente desta Casa, farei o relato da viagem axrianhã e hoje, as
sim como os demais Senadores que usaram da palavra. farei uma 
reflexão sobre essa decisão tão grave e i.ri:J.portante para a vida polí
tica do Brasil. 

É preciso colocannos algumas questões- cOm Clareza. Em 
primeiro lugar, estava claramente definido pela Justiça Eleitoral, 
pela legislação, pela Constituição, pelo Regimento da C.Sa, o que 
poderia ser impresso na gráfica do Senado ou nas gráficas utiliza
das pelo Congresso Nacional com recursos públicos? Com relação 
a este ponto, sabemos que havia dúvidas- a respeito; tanto é qiie o 
Senador Márcio Lacerda, durante o primeiro semestre deste ano, 
encaminhou uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral solicitan
do uma informação precisa sobre o que poderia ser feito e o que 
não poderia ser feito~ pOr solicitação doS-Srs. Senadores. 

No dia 28 de junho veio a decisão. Ficou claraiiieriú~ defini
do, pelo que pude entender, que um Senador poderia solí~tar à 
Mesa, à 1• Secretaria, autorização para imprimir, na gráfica, mate
riaiS relativos à atividade legislativa, como, por exemplo, informes 
sobre um projeto de lei apresentado por um Senador, bem como 
pronunciamentos na defesa do interesse público. Não poderiam, 
informou a Justiça Eleitoral. ser impressos materiais tipicamente 
de propaganda eleitoral. em especial na época de campanha eleito
ral. Desde esse dia. a Mesa resolveu ser bastante rigorosa no cum-
primento do que foi as-sim definido. -- - -

Já há algum tempo. vem se comentando o uso da gráfica 
para impressão de alguns tipos de materiais;- tã.is COniO cadernos 
escolares, cartões de Natal, calendários e assim por diante. Houve, 
nos últimos anos, algumas matérias na imprérisa relatando QUe tais 
materiaiS haviam sido impressos. 

Eu própriO -tiVê. emito Presidente dá Cânlara MunÍcipal de 
São Paulo, onde há, também, uma gráfica; que ei1frentar deeisão 
sobre situação semelhante. Nessa alnrra, ei1_!_1~89 ou _!2~0, depois 
da Constiruição de 1988. o Tribunal âe Contas do Município -e a 
imprensa de São Paulo haviam chamado a atenção sobre possíveis 
materiais qtie estavam Sendo impressos na gráfica da-Câmara Mu
nicipal. Foi então que resolvemos, eu. como Presidente, e os de
mais membros da Mesa, baixar norma no sentido de serem 
permitidas impressões apenas do trabalho parlamentar propria
mente dito. e não de materiais que -nâo foSsem atiiieiites à natureza 
do trabalho parlamentar. não se pennitindo a confecção de mate
riais de propaganda eleitoral. 

Pois bem, quando vim para o Senado, a partir de 1991, 
consciente do dilema, procurei não solicitar os _serviços da gráfica, 
a não ser parã. imprimir materiais eStritanlente ligãdoS à atividade 
de Senador. Por exemplo, solicitei fosse i.mprisso um livro sobre o 
Programa de Garantia de Renda Mínima com o debate havido no 
Senado Federal sobre o tema e., também. uma cartilha informando 
didaticamente o que é ·o projeto, os próS e oS-cOtitras e as alternati
vas apresentadas. Estudantes, sindicatos, professOies, enfim, p~
soas interessadas do Brasil inteiro têm-SolicitadO informação sobre 
essa matéria, que considero de interesse público e que foi divulga
da com o uso-de recursos do Senado Federal, portanto, com o uso 
de recursos públicos. 

Hoje, o Senador Antonio Mariz mencionou que, em verda
de, durante décadas, alguns Senadores e Deputados_- disse depois 
que quase todos os parlamentares -utilizaram os serviços da gráfi
ca para imprimir ma:teriãis tais càmo oS qUe leVaram o TSE a punir 
severamente o Senador Humberto Lucena. 

A meu ver, é importante 3 reflexão que aqui se faz. OS se
nadores Jutahy Magalhães e J osaphat Marinho, ainda há pouco? 
comentavam a narureza da pena. O Senado! J osaphat Marinho 
ponderou que poderia o Tribunal Sup~rior Eleitoral definir com 
maior clareza. já que não está claramente definido na própria lei. o 

que pode e o que não pode ser feito. pelo menos na intetpretação 
do TSE, sem violar a Constituição e a legislação vigentes. 

Entendeu o Senador J osaphat Marinho que pode ter havido 
excesso na punição. Não tenho a experiência nem o conhecimento 
jurídico de S. Ex-~ mas entendo ser preciso ressaltar que a decisão 
da Justiça Eleitoral encontra guaridj_i nas críticas que tantas yezes 
faz o povo a respeito do uso abusivo da gráfica do Senado Federal 
Realmente, não é necessário fazer uma pesquisa para saber a opi
nião dos brasileiros acerca disso. pois é fácil imaginar qual seria o 
seu resultado. Provavelmente, diriam que não se deveria utilizar a 
gráfica com tal finalidade. 

A decisão da Justiça Eleitoral está sacudindo a Casa e a pró
pria consciência de todos nós, Senadores e Deputados. Nesse pon
to, a decisão tem efeito çlidáticp de grande importância. Entretanto, · 
para n6s. que elegemos o Senador Humberto Lucena - dei o meu 
voto para que S. Ex_• presidisse, nesse biênio, o Senado -, trata-se 
de wna decisão muito dura. Sabemos que mesmo aqueles que não 
votaram no Senador Humberto Lucena, que não é o meu caso- re
pito -. têm por S. Ex- grande respeito. Parece-nos que o sentimen
to exten:~ado pelos Senadores Josapbat Marinho, Antonio Mariz, 
Jutahy Magalhães. Mauricio Corrêa e diversos outros Colegas 
mostra isso. Fica a pergunta: mereceria o Senador Humberto Luce-

- na uma pena tão severa a ponto de ter os seus direitos políticos 
cassados? S. Ex- dedicou praticamente toda a sua vida ao que. no 
seu entendimento, é a defesa do interesse público. Essa pondera
ção tem de ser feita. 

Não considero esteja _havendo propriamente uma disputa de 
Poderes. entre o Legislativo e o Judiciário. Ouvi de terceiros, Se
nadOr Júlio Campos, que V. Ex•. numa das emissoras de rádio, te
ria ponderado que talvez tivesse havendo esse conflito entre os 
Poderes. É fato, sim, que o Presidente dã Casa foi julgadÔ, mas tal
vez possa haver. no diálogo entre os Poderes Legislativo e Judiciá
rio, algo construtivo, didático, para corrigirmos o excessO em que 
o Congresso, no meu entender. vinha incorrendo. Ao mesmo tem
po, é preciso que haja justiça com respeito ao Senador-Humberto 
Lucena. Tendo S. Ex- sido punido, correto é que também sejam 
punidos todos os que procederam de forma semelhante. E muitos 
assim procederam. 

COnforme tive a oportunidade de exiernar a V. Ex• hoje 
pela manhã e agora o faço publiCamente. Senador Júlio Campos. 
considero que as coisas devem ser feitas de maneira transparente. 
Q modo como o Congresso Nacional, oQ o Senado Federal, gasta 
o dinheiro do povo deve ser por todos conhecido. Assim, deve-se 
dar ao povo conhecimento de tudo que aqui for impresso. Qual
quer Senador, ao solicitar o uso da gráfica para a impressão de 
qualquer documento, qualquer livro, qualquer material, no meu 
entender, -deve ~ CQ:çn_ que isso seja do conhecimento de todos. 
Aiiãs, a transparência se constitui na melhor defesa da administra· 
ção pública. 

A Mesa do Senado Federal estará muito mais resguardada. 
ao longo de sua a.dmlllistração, se a cada dia demonstrar que nesta 
Casa tudo é sempre transparente, que não temos o que esconder, 
pois queremos agir de modo_ que todos saibam como administra
mos o dinheiro do povo, as coisas que são de todos_ os bJa!iileiros. 
Até porque, na medida em que temos a resporisabilidade constitu
cional de fiscalizar os atos do Executivo, de examinar como o 
Executivo gasta o dinheiro do povo~ esta Casa tem a responsabili
d_ade ainda maior de ser exemplar na forma como conduz as_ cai-
sas. 

OSr.Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex- um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muito_ prazer, nobre 

SenadorJutahy Magalhães. · 
O Sr. Jutahy Magalhães -Nobre Senador Eduardo Supli-
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cy, procurarei resumir três pontos em poucas palavras. Em primei
ro lugar~ se fizermos wna enquête, como V. Exa lembrou, veremos 
que a grande maioria da opinião pública estaria a favor da conde
nação do Senador Humberto Lucena pela utilização da gráfica e 
diria que nenhum de nós, políticos, presta. Essa é a idéia que se
transmitiu à opinião pública a respeito de tódos nós. Hoje, em 
qualquer conversa. sempre haverá uma reação aos parlamentares, 
justa ou injusta- não vamos aqui discutir isto. Outro ponto a men
cionar é se será correto dizer: o Senador Humberto Lucena deve 
pagar pelo crime de ter feito um calendário em novembro do ano 
passado, no qual não pede voto. não pede nada. mas pago pelo Se
nado. Passa incólume tudo isso que vemos diariamente denuncia
do por nós mesmos, pelo partido de V. Ex-, que é nosso aliado no 
Estado da Bahia, e passa como se nada existisse. Será que hã justi
ça nisso? Será que há correção de atitudes da mesma Justiça que é 
provocada para decidir a respeito desses problemas? O que pode
mos fazer aqui? Nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer depu
tado ou senador tem o direito de levar ao conhecimento do seu 
eleitorado tudo o que faz. inclusive suas idéias. E lá o voto é distri
tal, portanto, é muito mais fácil fazer. E aqní~ Será que é correto 
publicannos os nossos discursos. os nossos artigos. as nossas con
ferências? Será que é correto transmítinnos as:- noSsaS-iâéias, im
pressões e opiniões, com as quais nii:ritOs não concordam? SCrá. 
que deveria ser proibido levarmos ao conhecimento de alguns 
mais - não digo ni::m de muito~ mas de alguns mais - aquilo que 
fazemos,. seja no plenário ou rici exercício da nossa ativídade parla
mentar? Hoje ponho em dúvi~ pois não sei mais o que posso fa
zer. Não sou daqueles que têm as graças da imprensa. No meu 
Estado, nesses 16 anos de mandato de Senador, não apareci ne
nhuma vez na TV Bahia. Meu nome s6 aparece para levar paula
da, mas para manifestar opinião é proibido. Nas outras televisões 
praticamente também não apareço, na grande maioria dos jornais 
também não, nas rádios menos ainda. Será que não tenho o direito 
de publicar meus discursos e fazer com que wnas rrúl Ou-duas mil 
pessoas tomem conhecimento daquilo que tentamos fazer aqui? 
Isso é crime? Não sou candidato a nada. graças a Deus. Portanto, 
eu poderia dizer. eu posso fazer porque. não sendo candidato, nin
guém vai dizer que estou querendo voto. Mas eu manifesto miilha 
opinião. Nos meus discursos, digo em quem vou votar e em quem 
quero que votem. Será que isso é crime? É isso que quero pergun
tar ao Presidente do Senado: será que eu posso fazer isso? Ou de
pois também serei aciiiiado de utilizar a máquina? Até agora era 
possível, mas daqui em diante .•. Como já eStou no final do manda
to, não tem maior importância, mas do jeito que vai a sifu:ã.Ção. Se
nador ... O Senador Mariiício Corrêa lembrou-me aqui a questão 
daqueles que são aquinhoados com recursos públicos e privados 
para suas campanhas. Há algum tempo venho brincando. dizendo 
que, daqui a mais uns poucos meses ou uns poucos anos, nãO vere
mos mais senadores de paletó e gravata; virão todos de macacão 
de Fórmula I, com adesivos da empresa tal, empresário repre
sentando empresa tal. Cada vez mais escuto dos candidatos desta 
eleição que eles estão apavorados com os custos da eleição. É isto 
que estamos buscando para a democracia brasileira? Há uns-poU
cos que têm voto de opinião, mas a cada dia estão diminuindo es
ses. e o resto sabe Deus onde vai buscar o dinheiro! Eu sei como 
se pode tentar asÍI.Xiar wna campanha através de recursos. Estou 
vivendo essa experiência, não mínha, mas dos nossos companhei
ros lá na Bahia. Estou assistindo a como se asfixia até O direito de 
ser candidato. Nessa luta, alguns conseguem sobrepujar as dificul
dades, mas muúos vão ficando pelo caminho. Então, daqui a al
guns dfus, vamos ver aqui o Senador Aureo Mello representando a 
Shell, o Senador Coutinho Jorge representando a Esso, _cada um 
com o seu adesivo. É este o meu receio~ quando não se pode fazer 

ou dizer o que estamos fazendo. Tenho uni orgulho na minha vida: 
foi apresentado no meu gabinete o projeto que deu origem ao Có
digo de Defesa do Consumidor. Foi proposta minha, logicamente 
atendendo a muitas sugestões de diversos técnicOs. Se O,<X)l% da 
Bahia souber que fui eu que o apresentei, V. Ex• vai ganhar um 
prêmio. porque isto nunca foi dito; é proibido dizer. São nessas 
coisas que eu acho que deveríamos também pensar, quando fizés
semos as restrições à divulgação dos trabalhos dos Senadores. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a reflexão de V. 
Ex•. Senador Jutahy Magalhães. justamente quando diz que não 
sabe boje o que pode e o que não pode ser realizado, que tem dúvi
das a respeito, indicando com suas palavras a importância de se ter 
maior clareza.-

Ê pOssível que o Senador Humberto LuCena tenha sido pu
nido -diante de uma sitnação de definição não clara do crime que o 
TSE avaliou que ele teria cometido. Acredito que a definição com 
clareza do fato será o -caminho para se fazer justiça tanto com res
peito ao Presidente Humberto Lucena como também para com to
dos os membros do Congresso NacionaL 

O Sr. Josaphat Marinho- Senador Eduardo Suplicy, V. 
Ex• me permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, Sena
dor Josaphat Marinbo. 

O Sr- Josaphat Marinho- Senador Eduardo Suplicy. V. 
Ex- trata do assunto como parece que convém: com absoluta sere
nidade. A natureza deste_ asstmto realmente nos reclama prudência 
no trato, por mais que esteJamos em-divergência com a decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral. Concordo com V. Ex•: não devemos 
admitir ·que haja conflito entre os Poderes por efeito dessa decisão. 
O Tribunal decidiu no exercício de sua competência. Se b:.tralimi
tou na interpretação da lei - e a meu ver extralimitou - cabe à últi
ma instância dizer soberanamente com quem está a_ razão. 
Parece-me que, em apreciação de matéria como esta, há que se 
perguntar se a lei é boã ou má Que a lei tem defeitos, isto está cla
ro - estamOs constatando isto nesta camp3nba. A lei nãO é a me
lhor. Por isso mesmo, precisa ser interpretada com todo o cuidado, 
para que não se lhe dê um alcance indevido. Tenho até a impres
são ~de que, na realidade, está lei permitiu. pela intetpretação que 
lhe tem dadO a Justiça Eleitoral, a burocratização da campanha po
lítica. O que se verifica no progtama: eleitoral ~ho é a burocra
tização da campanha política, porque não me parece possível 
admitir-se. por mais rigorosa que seja esta lei. a menos que ela fos
se texb.lal e expressa, que o presidente de um partido político não 
possa ir ao programa eleitoral gratuito, que V.~. eu e os demais 
Senadores, que não sorilos candidatos, não possamos ir ao progra
ma eleitoral defender os nossos candidatos e os princípios dos nos
sos Partidos. Essa é uma interpretação que tangencia o absurdo. A 
lei tem que ser interpretada em limites compatíveis com a realida
de, _sobretudo a lei de caráter político. A campanha política não 
poae ser burocratizada, mas acabou sendo burocratizada. No que 
diz respeito ao problema do abuso de podbr econômico: primeiro, 
eStou de acordo com V. Ex• em que determinadas faculdades que 
o Regimento do SenadO nos permite devem ser melhof interpreta
das e algumas até eliminadas. Há pouco, disse, num aparte ao no
bre Senador Jutahy Magalhães, que não faço cartão de boas-festas 
na gráfica do Senado, como mmca fiz nenhuma matéria que pu
desse ser considerada direta ou indiretamente propaganda política. 
No entanto. quando se trata de wn papel com a fotografia e um ca
lendário distribuído antes da campanha legalmente aberta, há de 
perguntar-se para atender à finalidade da lei: este fato influiu no 
processo eleitoral? A lei condena o ato que produz efeito na propa
ganda eleitoral, isto é, o ato. ou fato ou papel que s_eja capaz de ge
rar no espúito do eleitor uma impressão suscetível de 
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modificar-lhe o pensamento em favor ou contra outro candidato. grafia do Senador. Isso ocorre também no Câmara Federal. É per
Se o fato, o documento ou o papel não comprova essa repercussão, mitida a impressão de uma série de produtos que, na verdade, di
não é possível considerar-se abu~ de poder econômico para can- vulgam a imagem ou o trabalho do Senador. 
celar uma candidatura e decretar a inelegibilidade de alguém por - O Sr. João Rocha- V. Er mepenniteum aparte? 
três anos. Há um limite de caráter político e de carátei' éticO ine- O SR. COUTINHO JORGE- Ouço V. EJ.LA com muito 
rente ao direito que não pode ser afastadO. É isso que ~cisa ser prazer. 
devidamente apreciado~ isso que talvez haja escapado na decisão O Sr. João Rocha- Nobre Senador Coutinho Jorge, ora
do Tnõunal Superior Eleitoral. Mas convenho em que é preciso ciocfuio de V. ~ coincide com o da maioria desta Casa. Ouvi 
tratar-se com prudência, não admitir que haja Coi:lflito de Poderes,_ com atenção os pronunciamentos e colocações dos Senadores Jo
até para permitir que o Supremo Tribunal Federal, se provocado e sapbat Marinho, Eduardo Suplicy e Jutahy Magalhães. Concordo 
admitir o recurso, Cxamihcfa matéria sem conOtações que lhe pos- plenamente com V. Ex"s e com os oradores que os antecederam. 
sam gerar dificuldades. Realmente, essa decisão demonstra uma falta de coerência. Pelo 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço as ponderações que foi divulgado através da imprensa e pelo que acompanhei 
de V. Ex•, Senador Josaphat Marinho. Acredito que a reflexão que desse processo. o Senador Humberto Lucena simplesmente utili- · 
ocorre, nesta tarde, no Senado Federal. sobre ~es colocadas por zou-se de um crédito do qua1 S. Ex* dispunha com_també~_os 81 
V. Ex'". como jurista, servii'ão muito para dirimir o dilema. Espero Senadores desta Casa. Como bem colocou o Senador Eduardo Su
que os órgãos da Justiça possam aprender com a exposição de V. plicy. esse crédito tinha exatamente como finalidade JX'Omover o 
Ex• Muito obrigado. trabalho de cada Parlamentar, de cada Senador. Nós não tivemos 

Durante 0 discurso do Sr. Eduardo Suplicy, 0 Sr. -- -llii:iire; nãda nos proibia de fazer uma folhinha, de fazer um cader
Júlio Campos, r Secretário, deixa a Ciideira da presi- - no -colocando nossa fotografia ou de ti'ansmitir para a sociedade, 
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucídic Portel/a, suplen- para nossos eleitores, aquilo que estamos fazendo aqui nesta Casa. 
te de Secretário. Concordo com todas as colocações coerentes, lúcidas e tranqUilas 

de todos os nossos colegas. R.ealmente, não encontramos o funda
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala- mente. Existe a lei impressa e a lei costume~ o- costume. E eSSe 

vra ao nobre Senador Coutinho Jorge. costume. como V·-~ colOÇQu com _muita coerência, é adotado no 
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA.Pron.incia o · Congresso, é praticado na Câmara dos Deputados e é praticado 

seguinte discurso. Sem revisão dO orador.) - Sr. Presidente, sr-s e aqui no Senado Federal. Creio que houve uma precipitação do Tri
Srs. Senadores, eu gostaria de tecer algumas considerações- ires- bunal SUperior Eleitol-ai. Neste momento; existe o recurs_o ao- Su
peito da. Conferência mternací_çmal sobre População e-Desenvolvi- premo TribwW Federal, como-órgão máximo do Poder Judiciário, 
mento, concluída, ontem. na cidade do CairO.-- para corrigir esse incidente de percurso. Mas não se pode limitar 

Aproveitaria, furilbêm, O ensejo para proferir alguns comen- wn cidadão que está sendo julgado pelo povo para voltar para esta 
tários sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, aqui já dis- Casa. Penso que temos- de respeitar a harmonia, a independência 
cutida por vários Senadores. dos Poderes, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder 

O Senador Josaphat Marinho, com sua visão política, a meu Legislativo. A partir do momento em que começarmos a interferir 
ver, pronunciou-se, de forma bem equilibrada e ponderada. ares- nos outros Poderes, tirando a sua autonomia, tirando o seu poder 
peito da decisão desse Tribunal. Ao tentar fazer juStiç-a no ~rasil de decisão, estaremos tentando fazer desmoronar a ihdependência 
ao tentar apreciar a legislaçãO e lUtar contra o-ãbuso do poder eco- e a haunonia-dos Poderes entre si Então, V. Er. assim como o fi
nômico, cometeu-se uma g:rãnde injustiça con:tta eStaCasa e contra z~ _os Senadores Eduardo SuplicY. Jlltahy Magalhães e Josap
o Senador Humberto Lucena. Concordo com as ponderações equi- hat Marinho~ está colocando em evidência o que há de mais 
libradas do Senador Josaphat Marinho bem como cOrO as coloca- sagrado: a coerência e o respeito aos Poderes constituídos. Quero 
ções do Senador Eduardo Suplicy, quando- diSSe que devemos neste. mófue'rito, também, como V. Ex" e todos os outros Senado
refletir sobre o fato, Sobre a decisão_ e_ os camihhos que o Senado, res. s_olidarizar-me com o Senador Humberto Lucena. em respeito 
no Congresso, deve tomar a partir de -agOri.- aOs seus 40 anos de vida pública tra.nsParente, aos seuS 40 anos de 

Este Congresso puniu personalidades daqui de dentro e de bons serviços prestados a este País. Estão querendo jogar a car~ 
fora, como~ por exemplo, no impeachment do Presidente Feman- de tudo o que acontece neste País hoje em cima do parlamentar. E 
do Collor. Havi~ realmente, fatos suficientes para que o Congres- muito cômodo. É muito simplista. Basta dizer: "o parlamentar não 
so assim procedesse. Recentemente, a CP1 do Orçamento age, o parlamentar não produz, o parlamentar não trabalha". Lem
comprovou que alguns parlamentares usavam a Comissão do Or- _ bro que bá poucos dias, falando com um colega empresário- pois 
çamento para cometer_ abusos, propiciando-lhes o eruiqu~ento também participainos da vida einpresarial-- claramente fiz-lhe re
ilícito. Por isso. foram punidos com a cassação. cardar-se de que eles, empresários, colocam no preço :final o 

No entanto. a cassação do Senador Humberto Lucena, no ICMS e não o recolhem ao Estado, o ISS e não o recoJhem às pre
nosso entender. foi injusta, lião havendo uma proporção justa entre feituras municipais, o Imposto de Renda, o lP( o 1Pl\1F e a série 
a pena e o fato acusatório, como bem observou o nobre Senador de tributos que o Governo cobra e não os transferem ao Estado; as
Josaphat Marinho. _ --_ _ --_ sim como não tranSíerem o Fundo d~ <;larantia, o PIS. Perguntei-

Temos que ser realistas. Não podemos ser hipócritas nesta lhe aindã se ele se considerava UIJ:'i cidadão correto Com _a 
Casa. A verdade. como já fói dito pelo Senador Antonio MariZ, há sOciedade e o Estado. Eu acliQ-qUe não. Em tociá sociedãde, em 
muitos anos existe essa prática de impreSsão atraVéS-da Gráfica do toda atividade produtiva, em todo o conceito de npsso País existe 
Senado Federal. Desde que aqui cheguei coniO Senador em 1991, o que é certo e o que é errado. Na minha maneira de pensar,o Se~ 
assim como outros companheiros que aqui eiiãõ; paS-SCí a tomar nadar Lucena não foi incorreto~ nãQ .O.!;b>Q.u de s_er sério e sincero. 
conhecimento do Regimento. das resoluções, das decis-ões da Fez simplesmente um folhinha para- comunicar-Se com seu povO, 
Mesa que permitiãm a Utilização da GráfiCa pai-a imprimir jornais Suá gente, com pessoas por quem tinha apreço. Portanto, fico soli
com a fotografia do Senador. lsso é propaganda, apesar de o jornal dário com V. Exa, com os Senadores Eduardo Suplicy,Jutahy Ma~ 
informar o que o Senador faz. Discursos-acompanhados da foto~ galhães,_Josaphat Marinho, quando defendem a integriçiade, a 
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capacidade do Senador Humberto Lucena como cidadão de mérito 
e honra e que acrescenta a esta Casa uma força muito grande de 
honestidade, sinceridade e bons serviços prestados ao nosso País. 

Muito obrigado. 
O SR. COUTINHO JORGE - Agradeço o aparte do no

bre Senador João Rocha., que vem ao encontro exatamente às mi- -
nhas considerações e a dos_ Senadores que aqui falaram. Esse seu 
aparte mostra-nos, meu caro Senador, que, na verdade, punir o Se
nador Humberto LuCena por calendários impreS"Sos rio final do ano 
passado e distribuídos antes início da campanha não é proporcio
nal à falta nem é justo. Temos de levar em consideraç_ão __ ~e, neste 
caso, grande parte dos Deputados e Senadores estão também en
volvidos, porque de uma forma ou de outra também produziram, 
por intermédio da Gráfica do Congresso, imPressos para comuni
carem-se com seus eleitorados. 

O Sr. Meira Filho- Senador, V. Ex• me pennite um apar-
te? 

O SR. COUTINHO JORGE - Pois não, Senador, com 
todo prazer. 

O Sr. Meira Filho - Senador Coutinho Jorge, estou acom
panhando, com muita atenção, rodo o que foi dito aqui por váiios -
Senadores sobre este caso que espantou a todos nós, sem dúvida. 
Também não venho aqui discutir o mérito. A verdade é que, ontem 
à noite, fiquei seriariJ.erite preOcupado quando soube da decisão do 
Ttibunal Superior Eleitoral. E. no meu pensamento, eu estava 
vendo que teria acontecido mais ou menos o seguinte: jogaram, 
nesta Casa; Uína granada de alto poder explosivo, cujos estilhaços 
atingfrãm. a todos n6s. Qual o Parlamentar que nunca mã.ndou im
primir algo na Grãfi~ ·por um direito que-o -Regirilento Interno 
nos reserva? Todos n6s. O que ·sempre-me preocupOu e está-ã me 
preocupar ainda mais é que, nos últimos tempos, estamos assistin
do a uma campanha generalizada de desmoralização do Congresso 
Nacional. E este fato, justo ou injusto, certo ou errado, adequado 
ou inadequado, é um prato cheio para aqueles que continuam a 
macular a imagem do Congresso Nacional. Sinto até que esse es
touro aqui dentro fraccionou um pouco o nosso Poder, isso dentro 
da análise daqueles que insistem em denegrir a figm:-a do Parla
mentar brasileiro. Essa a minha preocupação niaíor. Estou, assim, 
solidário com o Presidente do Senado, estou solidário com os Co
legas que aqui manifestaram suas posições; todavi~ não posso fu
gir a essa preocupação, qual seja, a de que esse fato é um prato 
cheio para aqueles cuja finalidade maior é denegrir, cada vez mais, 
a figura do Parlamentar brasileiro. 

O SR. COUTINHO JORGE- Senador Meira Filho, agra
deço as colocações de V. Exa e concordo que há também o interes
se em destruir a imagem do Parlamentar. Quando se chega ao 
extremo de se afirmar que o Parlamentar brasileiro é um marajá, 
que ganha muito, fico até decepcionado com a visão equivocada 
da sociedade brasileira. 

O Sr. Meira Filho- É preciso, Senador, que todos saibam 
que ganhamos, líquido, 3.100,00 reais por mês. 

O SR COUTINHO JORGE - Acredito, Senador, que é 
até um pouco menos. De qualquer forma, Senador, perguntaria se 
é possível com 2500,00 reais riin Senador ou um Deputado man
ter o seu gabinete aqui e na sua terra, exercer o seu m<mdatp vja
jando para o seu Estado e. ainda assim, manter a íama de que 
ganha muito. Penso que eu e todos os companheiros Senadores te
mos que suplementar, com rendas extras de atividades, os recursos 
necessários para que exerçamos a atividade de Senador. 

Ora, há pouco, o Senador Jutahy Magalhães referiu-se ao 
Congresso ameriCano,-·que concede ao parlamentar urna remunera
ção digna, além de uma quantia anual em tomo de 500 mil d6la
res, para divulgar suas atividades, utilizar gráficas, usar os 

transportes. 
Por sua vez, o Congresso brasileiro, no momento~ não dis

põe disso. O Parlamentar precis~ frente a esse inis6rio salário, do 
apoio da Gráfica para divulgar suas atiVidades. Se existe algum 
equívoco nesse uso, se não foi definido o que podemos ou não im
primir- se jornal, calendário ou livro-, e todos usam essas várias 
altemativas, nunca houve uma proibição,. uma resolução, um ato 
da Mesa que definisse claramente isso. 

Ora, o que ocorreu com o Senador Humberto Lucena foi 
exatamente a utilização da Gráfica para imprimir calendários, 
como o fazem centenas de outt:os Parlamentares _no Congresso. 
Portanto, o fato de S. Exa ter sido cassado por esse motivo é real
mente lamentável, injusto. Por isso, estou de acordo com as pon
derações feitas pelos vários Senadores que me antecederam na 
lrÜlWll!-

Creio que houve um equívoco do Tribunal Superior Eleito
ral em relação à acusação -contra o Senador Humberto Lucena, 
que, como foi lembrado há pouco, em toda a sua trajetória política, 
seja no seu Estado, seja como Deputado Federal ou Senador, reúne 
quarenta anos de mandato parlamentar. 

Tiata.~se de um homem pobre, que não tem, portanto, utili
zado, como muitos imaginam, o poder para usufruir de benefíciOs, 
-enriquecendo de fonna ilícita. S. Exa sempre se dedicou à política, 
deu de si o melhor. Deve ter muitos defeitos, assim como tOdos 
nós. Todavia. ser cassado por ter impresso calendários - um direi
to- qile todos nós Parlamentares temos e ao qual recorremos nesta 
Casa e que· é utilizado pela maioria para se comunicar Com o seu 
eleitorado - é lamentável. Na verdade, a Justiça, ao tentar fazer 
jUstiça, cometeu uma injustiça contra o Tóngresso Nacional, con
tra o Presidente desta Casa e contta cada um de nós. 

Houve, na posição do Senador Josaphat Marinho, de forma 
bem ponderada, um exagero do Poder Judiciário ao julgar, sem co
nhecer em profundidade, o que ocorre nesta Casa, porque julgou, 
em última instância, Uma ação que se Processa há anos. Cada Se
nador possui uma cota. cuja utilização a própria Gráfica incentiva. 

Se S. Exa fosse cassado por COIIUpção. ou por ter usufruído 
de..benefícios ilícitos, como ocorreu com muitos que assim agiram 
miSta Cas~ neste País, mas ser punido porque Cmitiu alguns calen
dários para o seu Estado, a Paraiba, é lamentável. principalmente 
porque se trata de um homem sério, que tem honrado este Con
gresso. 

Concordo, pois, com o qUe foi dito por vário_s_ companhei-
-IQS, __ 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Er um aparte? 
O SR. COUTINHO JORGE~ Concedo o aparte ao nobre 

Senador Mansueto de Lavor, com muito prazer. 
O Sr. :Mansueto de Lavor- A certa altura do seu pronun

ciamento, V. Exa apresentou números comparativos sobre as van
tagens percebidas pelos parlamentares brasileiros e os de outros 
países conhecidos, onde hã rigidez no trato da coisa pública. E 
percebe-se que estamos aqui numa situação- de limitação não ape
nas pessoal, pois absolutamente ninguém se elege para enriquecer, 
já que este -é Um cargo que requer sacrifício. O que há,.. é o cercea
mento e a limitação no exerci cio do mandato popular. E contra isto 
que devemos lutar aqui. Quanto à outra situ~. vamos chegar à 
conclusão de que, no Parlamento brasileiro, os Parlamentares têm 
que financiar do seu próprio bolso os ttabalhos parlamentares - o 
que é muito bonito. Mas qual é a conseqüência disto para o povo, 
para os trabalhadores, para a população? O que vai acontecer é que 
somente pessoas pertenCentes a determinadas categorias econômi
cas poderão exercer o mandato popular neste Congresso. Maís 
cedo ou mais tarde todos chegarão_ à conclusão que cheguei: não 
posso participar de uma eleição, vou passar um período fora do 
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Parlamento, recompor a minha vida,. os meus trabalhos, porque 
está chegando o momento em que somente os ricos podeni" exercer 
o mandato. Quem é pObre não pode estar aqui1 porque não pode 
custear a sua vida particular, sustentar a sua família, não pode se
quer acumular funções normais da vida civÜ com o pagamento do 
exercício do mandato. Estamos pagando, muitas vezes, para exer
cer o nosso mandato. Isto é quanto à parte em que V. Ex• se referia 
às supostas vantagens, mordomias e benefícios dos Parlamentares. 
principalmente nesta turbulenta e atribulada legislatura. Quanto ao 
Senador Humberto Lucena, Presidente desta Casa, Presidente do 
CongiesSo Nacional, S. Ex- foi paciente de uma das mais draco
nianas sentenças da história ~justiça brãsileira, algo que estarre
ceu o País inteiro. Nunca se viu, nunca jamais se viu tanto rigor! 
Parte uma acusação de uma qui.zr.1ia regional entre adversários_po
líticos, é derrotada fragorosamente no Tribunal Regional Eleitoral 
da Pamba, chega ao TSE e é acolbída, swpreendentemente, como 
se algo de mn prejuízo enonne, que precisasse_ uma reparação his
tórica,. houvera sido cometido pelo Senador Humberto Lucena,. um 
homem público íntegro, pobre, reconhecidamente devotado à cau
sa pública. Estamos estarrecidos com isso, porque mais wiía vez 
há o cerceamento da atíviili:ide Parlamentar, Sr. Presidente. Fiz 
uma pergunta, deste plenário, ao própriO Presidente HUmberto Lu~ 
cena, dias atrás, quando o TSE respondeu, ao pé da letra, restriti
vamente, a uma questão fonnulada pelo Senador M_á:r:ciQ Lacerda, 
e conclui: se é assim, se não podemos utilizar sequer aquela cota 
que é atribuída, como um salário indireto, ao Parlamentar; daqui a 
pouco proibirão os Parlamentares que são candidatos de afixar o 
seu retrato na porta do gabinete - porque o gabinete também é wn 
órgão ·público -, ou de utilizar o telefone. O mais lógico será deter
minar que os Parlam.ent.ares que são_ candidàtos não entrem mais 
no Congresso Nacional; que fiquem na sua região, ·nas ruas da sua 
cidade ou nas suas casas, impedidos de exercerem o seu mandato 
durante o período em que fazem campanha eleitoral E nenhuma 
lei nem a Constituição proibem! Nós temos a permissão constitu~ 
cional de acumular o exercício do nosso mandato com o proceSso 
eleitoral quando somos candidatos. Mas, como eu disse, se con
sultarmos o TSE sobre se o Parlamentar candidato pode trabalhar 
no seu gabinete, a resposta vai ser que não pode, porque isso rep~ 
resenta uma desvantagem diante d~gueles que não são ~~enta~ 
res, ou que não são ca:ildidatos. Ora. não é assim que a Iei deve ser 
entendida; o tratamento igual é para aqueles que são realmente 
iguais. Nesse caso, se já há um Parlamentar, não é nenhum privilé~ 
gio que ele possa exercer plenamente o seu mandato, uma vez que 
nem a lei nem a Constituição determínaill ijU:e o Parlamentar re~ 
nuncie, como acontece com membros do Executivo._Então, se não 
há essa determinação constirucional ou legal, ele p~d:~ exercer com 
plenitude o seu mandato;_ e o exercício, com plenítUde, do mandato 
não é s6 ocupar a tribu!ia, mas é. ao mesmo tempo, o trabalho de 
rotina do gabinete, onde liá a atenção e a comunicação -com a po~ 
pulação, a expedição de correspondência. Quanto mais, Sr. Presi~ 
dente, que não foi em ano eleitoral, vez que foi no ano passado, 
praticamente antes da vigência dessa lei eleitoral, a Lei n° 8.117, 
que ocorreu a expedição de uma singela comunicação -de fim de 
ano. sem nenhuma alusão direta à campanha eleitoral, sem pedir 
voto aos eleitores. Isso tudo foi considerado um crime eleitoral 
passível da maior pena que um candidato pode sofrer: a cassação 
do mandato. Em suma, Sr. Presideitte, e eminente orador - a quem 
peço desculpa pela extensão do meu aparte-, o que está havendo é 
o cerceamento do exercício do mandato popular. Se querem mudar 
o status quo, que mudem; que haja altera.ção no texto da Consti
ruição ou da própria lei eleitoral estabelecendo que o Parlamentar 
que for candidato à reeleição tem que renunciar aá seu mandato. 
Mas se não há legislação que o obrigue a isso, o Pailanientãi-tem 

que _exercer o seu mandato na sua plenitude. sem restrições de 
quem quer que seja Esta é a questão que deve ser posta após esse 
lamentá\_'el, esse repulsivo episódio da cassação do registro de can~ 
didatura do eminente homem público brasileiro que é o Senador 
Humberto Lucena Muito obrigado. 

O SR. COU'l'INHO JORGE- Muito obrigado pelo apar
te, Senador Mansueto de Lavor. V. Ex- mostra, no seu pronuncia~ 
menro. que o Parlamentar do futuro_ só pode ser aquele que tem 
recursos econômicQS. Quem for rico poderá ser Parlamentar e 
quem não o for deverá procurat outra atividade para defender os 
interesses da comunidade. 

Meu caro Senador Mansueto de Lavor, há mais uma coisa 
que gostaria de acrescentar. Após a consulta do Senador Márcio 
Lacerda a que V. Ex- e o Senador Eduardo Suplicy se referiram.. a· 
própria Gráfica comunicou aos Senadores que. a partir daquela 
data - estava muito clara a decisão da Justiça -, a partir do reco
nhecimento da candidatura do Parlamentar a um determinado car~ 
go - e aqui consideramos o caso do Senador Hwnberto Lucena, 
que, originalmente, ia ser candidato a Govel'I@dQI e _que, poste~ 

riormente. teve alterada a Sua cãndidanu:a_para o Senado Federal-, 
ela não faria· nenhum impresso para os Senadores que estivessem 
em campanha Isso foi cumprido rigorosamente. Os impressos que 
levaram-à cassação do Senador Humberto Lucena foram prepara~ 
dos no ano_ passado. Portanto-. fora da vigência dessa lei. Foram 
distribuídos, como todos nós o fizemos. aos eleitores. 

Na mesma oportunidade, deputados e senadores igualmente 
prepararam jornais, -panfletos, calendários para se comuníearem 
com seus eleitores. Portanto, meu caro Senador, a sua indignação é 
_a nossa Que pudessem cassar um parlamentar por muitos e muitos 
motivos. mas _cassar o nosso Presidente por esse motivo singelo 
que todos nós utilizamos'? Realmente, é uma tentativa de fazer jus~ 
tiça fazendo uma gr3nde injustiça ao Parlamento e ao Brasil! 

Espero que isso possa ser reparado. Espero que o Senador 
l{umberto Lucena possa ter a oportunidade de recorrer ao Supre~ 
ino Tnbunal Federal e conseguir o reconhecimento de que S~ Er 
não cometeu um crime em absoluto, muito menos um crime- que 
levasse a essa pena absurda da cassação. 

O Sr. M:ansueto de Lavor- Senador, permita~me um apar~ 
te? 

O SR. COUTINHO JORGE- Pois não. 
O Sr. Mansueto de Lavor- Gostaria apenas de dizer que 

já se está lendo na imPrensa que o Senador não teria direito a re~ 
correr ao Supremo Tribunal Federal. Como não terá direito, se o 
que há é wn cerceamento evidente do exercício do mandato parla
mentar regulamentado na Carta Magna do País?! Trata~se de direi~ 
to conStitUcional. ·Não é o __ simples uso de distribuição de um 
calendário, por sinal fora do período do processo eleitoral, que. 
confonne a Lei, começou no dia 31 de dezembro de 1993, o últi~ 
mo dia para os candidatos se alistarem eleitoralmente, na circuns~ 
crição em que pretendem concorrer. Foi o priiileirõ -prazo do 
processo eleitoral deste ano: 31 dezembro de 1993_. O segundo 
prazo foi 9 de janeiro.-A partir daí começa o processo. Portanto 
foi um ato totalmente fora do processo eleitoral. O que está em 
discussão não é essa singela distribuição de mensagens de fim de 
ano; o que-está em jogo é a prerroga1iva dO mandato parlamentar, 
que é matéria constitucíonal. Assim sendo, tem que haver recurso 
ao Supremo dessa decisão que realmente tanto choca a todos nós. 
Muito obrigado. 

O SR. COUTINHO JORGE - E para concluir, Sr. Presi
dente, gostaria de tecer a.L:,crwnas considerações muito breves sobre 
a Conf_"erência Internacional, sobre população e desenvolvimento, 
realizada no Cairo e concluída ontem. 

Na verdade, após a grande conferência da Rio 92, a Confe. 
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rêncía das Nações para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, fi
cou definido e ajustado qu~ dois anos depoi~ em 1994? teríamos 
uma grande conferência internacional, desta vez tratando dos as
suntos ligados à demografia mundial, à sua evolução, ao seu ritmo 
de crescimento e às seqüelas graves em função do desenvolvimen
to acelerado da população mundial. 

Essa Conferência das Nações Unidas buscou sobretudo evi
tar que a população do nosso planeta de cinco bilhões e seiscentos 
milhões de habitantes pudesse ser duplicada nos próximos cin
qüenta anos. 

A tentativa dessa retmião foi reduzir esse ritmo de cresci
mento sobrerudo nos países subdesenvolvidos da África e discutir 
assuntos relevantes: o direito da mulher em relação ao aborto; o 
problema da sexualidade na juventude e outros temas polêmicos 
que fez com que esses dias, no Cairo, o clima fosse bisiante tenSo, 
em função de que o ternáriO ali discutido poderia mudar culmras e 
tradições em vários povos. Tanto que; iniciali:Jleõ.i:e, o Vaticano 
pronunciou-se contrário a uma série de proposituras, bem como os 
países ligados ao islamismo. -

O que é importante, Sr. Presidente, srs. e S!S:SenadoreS, 
pela complexidade do tema e pela sutileza dos assuntos discutidos 
na Conferência: do Cairo, é que Joi possível chegar a um consenso 
e elaborar um plano de ação para ser imPlantado em vinte anos em 
todos os paises do mundo e com isso tentar mudar a teitdêncla ai~ 
tamente negativa da demogralia ri::J.undíal, do seu conteúdo e Sobre
tudo do seu crescimento. - - ---- - ------

Creio que devemos festejar essa Confefên6íá coniõ üiri-mar
co importante na vida do nosso planeta, como foi em 1992 a Con..: 
ferência da Rio 92, que, naquela altura, discutiu o problema do 
meio ambiente e do desenvolvimento, defendendo a grande saída 
do desenvolvimento sustentado, através de cinco documentos im
portantes. -:J;'inha na chamada "Agenda 21" o fulcro, a essência da 
estratégia dessa mudança. 

Agora. dois anos depois, a Conferência do Cairo, através de 
um plano operacional de ação, pretende iniciar -esSã. mudança na 
demografia do nosso planeta. 

Acreditamos que, apesar das restrições de alguns dos 183 
pafses que participaram desse evento, a conferência a.tirig'fu os seus 
objetivos. Essa conferência, entre outros assuntos importantes, só 
para citar alguns itens lá tratados, nos seus I 6 capíOJ.los. discutiu a 
busca do investimento no ser liumãnõ e da igll3.Idade Cntre mulhe
res e homens; as ações para conter a população e melhorar a eco
nomia; o respeito à religião, à ética, aoS direitos humanos e à 
cultma de cada povo- exigência dos países muçulmanos para pro
varem as teses básicas daquele plano -; a implementação da luta 
contra a pobreza e a preservação do meio ambiente. Foram discuti
dos o problema da família, comunidade básiCâ âa sociedade, enfa~ 
tizando que deve ser protegida e apoiada; programas importantes 
em relação ao apoio aóS joVens, aos idosos e à administração do 
crescimento das cidades em nível mundial. Discutiu-se-o acesso ao 
programa de planejamento familiar e o enfoqtle SanitáriO -e -Social 
da demografia. de acordo com os desejos dos indivíduos, da mu
lher em especial; discutiu-se, sobretudo, o equihôrio das populaçõ
es rurais e urbanas e a organização das migrações internas e 
internacionais. -

Muitos temas foram debatidos nessico:riferêiiCüi.. FinahDeri~ 
te, os Governos ricos assumiram o comprori:lisSo de-ãJOCirem,-dU
rante esses vinte anos, cerca de 20 bilhões de dóiMes pa!ii apoiar a 
implementação de programas e projetas em todos os países do 
mundo, particulannente em favor dos países subdesenvolvidos: 

No Brasil, criou-se uma Comissão que participou das dis~ 
cussões das teses nacionais e que, no Cairo; defendeu a posição do 
País. Mas o Brasil precisa fortalecer essa Comissão, ciiM, quein 

sabe, uma en~dade que possa, a partir de a~ora, h~nr~. J!2:prática, 
OS cõmprdmissOs assumidos por essa conferência internacional em 
relação à população e ao desenvolvímento. 

Na verdade, essa Conferência do Cairo paSSóffã.-----aesenbar o 
funu-o da população :IDundial, seu crescimento, ·sua qualidade, 
numa luta vigorosa contra a pobreza nos países subdesenvolvidos 
e particularmente nos países africanos. 

Contra õ crescimento exagerado das populações, muitas de
núnciaS ali surgiram, sobretud_o das entidades não governamentais, 
_que mostraram a im(X)rtância de se aSsumir uma posição em rela
ção a esse tema, para evitar que a fome no mundo aumente ainda 
mais nos ptóxilnos anos. 

O Brasil, portanto, deve estruturar-se. organizar-se, para 
cumprir as teses, as estratégias, programas, políticas e projetas 
aprovados e referendados praticamente por todos os países do 
mundo participantes daquela Conferência. 

Festejamos, portanto, neste instante. a realização desta gran~ 
de Conferência, os seus resultac3Ds, que foram aqueles politica
mente possíveis, mas_ indispensáVeis à :niii.dança da problemática 
populacional do mi:mdo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente: 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Júlio Campos. -
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Prouuucia o seguin

te discurSo.)- Sr. Presidente. Sr-se Srs. SenadOres, como medida 
complementar ao_programa de estabilização econômiCa estabeleci

. do pélo Decreto-Lei n• 2.284, de março de i986, o Governo Fede-
ral, em 23 de julho daquele aoo, através do Decreto-Lei n• 2.288, 
CrloU o Fundo Nacional de Desenvolvimento e, "para absorção 
temporária de excesso de poder aquisitivo", instituiu o empréstimo 
compuls6rio sobre o consumo -de combuStíveis e a aquisiçáo de 
veículos automotores novos e usados. 

_ Disfarçado de "empréstimo compulsório", esse ato normati
vo violou os princípioS dirigentes do sistema tributário nacional e 
constituiu-se num verdadeiro atentado contra os direitos e garan~ 
tias fundamentais do cidadão. 

--Em maio de 1987, isentou-se do empréstimo compulsóriO a 
aquisição de veículos usados e rechtziu-Se sUa alíquota sobre veí~ 
culos novos de até um ano de fabricaÇão; e, a partir -de 26 de ju
nho daquele mesmo ano, cessou toda a exigência sobre os 
veículos, permanecendo em vigor apenas o empréstimo compulsó
rio sobre o consumo de combustíveis para automotores. 

Segundo o Decreto-Lei que o instituiu, o referido emprésti
mo deveria ter sido devolvido no último dia do terceiro ano poste~ 
rior ao seu recolhimento, mas até hoje, - passados quase doís 
anos, da data final para a referida devolução-. o Governo Federal 
ainda não restituiu aos cidadãos os valores que lhes foram indevi
damente cobrados. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitu
ciomil_a instituiÇão do empréstimO compulsórlo sobre a venda de 
carros e combustíveis, e os Tribunais Federais têm assegurado aos 
mUtuantes recorrentes a restituição dos vãlores em moedi coiTente 
determinada pela mais alta corte do Poder Judiciário. 

- No primeiro semestre deste ano, o Poder Executivo enviou 
Mensagem ao Congresso Nacional alterando o disposto no Decre
to-Lei n• 2.288, de 1986, e na Lei n• 7.862, de 1989, para determi
nar o resgate em dinhei:i-o do empréstimo compulsório. Em 14 de 
julho, o Congresso Na_ci<>nal aprovou o Projeto de Lei de Conver
são e o encaminhou à sanção presidencial Tudo indicava que a 
luta chegara ao fim. 

Páia surpresa geral. em 2 de agosto, O Presidente· da RePú
blica decidiu vetar integraJmente o Prqjeto de Lei que ele próprio 
havia enviado ao Poder Legislativo. Na justificativa do veto - e 
diante da decisão do Supremo Tribunal Federal obrigando o Go-
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vemo a devolver o emprésilinO cOmpulSOrio em moeda corrente e 
não em títulos do_ Fundo Nacional de Desenvolvimento -, o Presi
dente Itamar Franco argumentou que a devolução em dinheiro era 
"incompatível com a estabilização econômica. a curto prazo, tendo 
em vista o fato de representar forte expansão monetária", e deixou 
claro ser necessáriO encont::rar:.se uma alternativa nãO inflacionária 
para a devolução do -compuls6rio. 

Sr. Presidente, Sr-"s e Sis. Senadores, preoCUpado com as di
ficuldades encontradas pelo Governo para a devolução desse em
préstimo, e com o inttlito de oferecer uma alternativa para a 
solução desse problema que afeta a credibilidade do Estado e des
respeita as prerrogativas democráticas dos cidadãos. apresentei, 
em 30 de setembro deste ano, o Projeto de Lei do_ Senado no 128 
que dispõe sobre a ut:ilização de recursos do empréstimo compul
sório cobrado sobre a venda de carros e combustíveis. 

O Projeto de Lei de minha autoria tem por objetivo adotar o 
mesmo princípio que nOrteou o Governo Federal a estabelecer que 
os cruzados novos depositados no Banco Central do Brasil, de 
acordo com o disposto no harto. 9"', da Lei n<> 8.014, de 12 de abril 
de 1990, pudessem ser utilizados no pagamento parcial ou total de 
deôitos para com a União. 

As normas estabelecidas no Projeto de Lei visam a diminuir 
o passivo da União para com o contribuinte e, ao mesmo tempo, 
possibilita o uso de recursos_ por parte do contribuinte sem que 
haja expansão monetária, peniriiindo que esses recursos sejam uti
lizados, por exemplo, para o pagamento de débitos de qualquer 
origem e natureza, vencidos até 31 de dezembro de 199l,junto à 
Fazenda Nacional, ao Banco Central e demais- instítllições finan
ceiras públicas federais, ao lNSS, ao FGTS; para a aquisição de 
bens móveis e imóveis da União, e de ações de empresas estatais 
constantes do Programa Nacional de Desesta:tização, caberido ao 
Poder Executivo regulamentar o disposto no ProjetO-ae· :teí-por 
mim apresentado. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o Governo Federal 
precisa saldar a dívida que contraiu com uma parCela significatiVa 
da sociedade brasileira e reconquistar a confiãnça que a popUlação 
precisa ter na autoridade governamental. Estou convicto de que a 
aprovação do ProjetO de Lei,- que ora defendo na tribuna desta 
Casa, será uma-alternativa que não comprometerá-oprograniii-âC: 
estabilização econõmica ·eStabelecido pelo Governo Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador José Eduardo. 
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB - PR. Pronuncia o seguin

te discurso.)- Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, os presidentes 
da Central Única dos Trabalhadores- CUI', Vicente Paulo da Sil
va,. e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Heiguiberto Gq1ba 
Bella Navarro, têm usado o acordo da câmara setorial da indústria 
automotiva, fi.r:mado no começo de 1993, coíno argumento em de-
fesa da greve da categoria,. esta semana. · 

Tive a oportnnidade e a honra de presidir, pessoalmente, como 
ministrO da Indústria. do Comércio e dO TurismO. as negociaÇões que 
cu1minaram com o acordo, que cansídero histórico e batizei de "Pacto 
de Brasília". Sínto-mC por issO meSmo, em condições de prestar escla
recimentos capazes de situar tais argumentos em seu devido lugar. 

Pala explicar a importância das negOciações que precederam o 
acordo, é importante asSinalar que a produção de automóveis_ estava 
em dcclfuio e os_dissídios coletivos de trabalho eram ameaçados pelo 
fantasma do desemprego, que rondava montadoras e fábricas de auto~ 
peças. Para complícar o quadro, a recessão da economia brasileira 
como um todo não indicava perspectivas de melhora, seja para os em
presários, seja para os trabalhadores, aumentando ainda mais a res
ponsabilidade dos atares envolvidos nas discussões. 

Forçados pelas circunstânciaS- e condUzidos por lideranças 
sensíveis à força democrática do diálogo, todos os setores concor
daram em ceder alguma coisa. Os técnicos dos governos federai e 
estaduais reduziram alíquotas de impostos; os industriais e comer
ciantes abriram mão de margens de lucro; e os trabalhadores se 
comprometeram à paz social até fevereiro de 1995, recebendo, em 
troca, garantia de emprego e _significativos ganhos reais na remu
neração das horas traballiadas. 

Todos cederam e todos saíram ganhando, Sr. Presidente, 
S~s e Srs. SenadoreS. A redução de alíquotas federais e estaduais 
foi compensada por seguidos recnrdes na fabricação e vendas de 
automóveis, aumentando a arrecadação- dos tributos. Industriais e 
comerciari.tes do seror tiveram suas margens de lucro reduzidas, 
mas ganharam mais dinheiro, vendendo mais produtos. A econo-. 
mia, como um todo, gozou dos- efeitos benéficos do acordo, pois, 
com o impulso dado pelo "Pacto de Brasília", a recessão acabou e 
o Pm cresceu mais de 5% no ano passado. 

-- Os trabalhadores também tiveram muito o que comemornr na 
hora em que safraiD. da mesa de negociação. na qual, em algumas ro
dadas, chegamos a discutir 40 horas ao longo de dois dias seguidos, 
como ocorreu na hora de bater o martelo. O acordo lhes possibilitou 
mn_ ganho real de salários da ordem de 5% a cada semestre, o que vale 
dizer 20% ao longo de todo o acordo. De tal forma que os metalúrgí
cos da indústria de autopeças e das montadoras passaram pelo Plano 
Real em condições bem melhores do que todas as outras categorias 
profissionais do Bms:il, como lembra sempre, com muita propriedade, 
o ministiQ da Fazenda. C iro Gomes. ~ 

Apesar da Programação de recuos (afinal, não realizados) 
pelos Estados, o "Pacto de Brasília" tem sido cumprido a risca, 
para felicidade geral da Nação_. Certamente, o seria até o prazo fa
tal. fevereiro de 1995, se não fosse a coincidência desta fase final 
com o processo eleitoral. Vicente Paulo da Silva,. cuja contribuição 
na mesa de negociações fof decisiva para a assinatura do acordo, 
tem encontrado grandes dificuldades para explicar o movimento 
de paralisação dos operários do setor automotivo, pedindo a repo
sição de 12% sobre os salários antes da data base da categoria. 

Tais dificuldades s6 podem significar uma coisa: realmente, do 
ponto de vista eoonômico, não há o que justificar. A única explicação 
lógica possível é a necessidade de produzir algwn fato político impor
tante, capaz de alterar o quadro eleitoral, cada dia mais desfavorável 
às pretensões presidenciais do candidato apoiado pela CUT à Presi
dência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Este, aliás, Sr. Presict(:Dre, sr-s e- Srs. Senadores, também 
surgiu em cena, pedindo a absurda intervenção do Presidente da 
República nas negociações entre patrões e empregãdos. Quase 
sempre, a paixão política é péssllna_ conselheira. E poucq pr_ovável_ 
que a _greve do ABC dê algum alento à candidatura presidencial do 
PT. Apenas interrompe um processo construtivo de negociação de
mocrática, que deveria ser, ao contrário, consolidado e valorizado 
pelos dirigentes sindicais. 

O SR. PRESIDENTE (J...ucfdio Portella) - Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr.l" Secretário:-

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 698, DE 1994 
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e 50 da Constí· 

tuição Federal, combinados com o art 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam solicitadas ao .Ministério das Minas e 
Energia as segUintes informaçõeS: 

1 Enviar cópia do original e da tradução oficial dos docu
mentos assinados. entre os representantes brasileiros e chineses re
lacionados ao projeto de construção da hidrelétrica de Três 
Gargantas. - -
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2 Tendo em vista que alguns dos ·documentos :firmados enM 
tre brasileiros e chineses fazem menção a que a parte brilsileira se 
empenhará para prover o suporte financeiro ·de parte da consultoria 
e/ou construção da hidrelétrica de Três Gargantas. Informar o 
montante e a fonte de tais recursos. 

Justificação 
Considerando a existência no pafs de 19 hidroelétricas cujas 

obras encontram-se paralisadas por falta de recursos; 
Considerando o jornal Gazeta Mercantil ter notidãdo que 

"consta dos documentos assinados entre os representantes oficiais 
brasileiros e chineses que a parte brasileira se empenhará em pro
mover o suporte financeiro requerido para este fun (o fim seria a 
consultaria e/ou construção dahidroelétrica de Três Gargantas)"; 

Considerando não ter sido aprovada a lei de meios para o 
exercício de 1994; e 

Considerando a chegada ao Congresso Nacional da propos
ta orçamentária para 1995. as infomiações aqui solicitadas visam 
fornecer maiores subsídios aos senhores parlamentares sobre a alo
cação dos recursos públicos. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1994. - Senador 
Eduardo Matarazzo Sup!icy. 

REQUERIMENTO N" 699, DE 1994 
Requeiro~ nos tennos dos arts. 49, incisO X. e 50 da Consti

núção Federal. combinados com o art 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal. sejam solicitadas ao MinistériO da Fazenda as 
seguintes infonnações: 

1. Em 1993 e 1994 quais foram os empréstimos e/ou íman
ciamentos concedidos pelo PRO EX? Detalhar o nome do tomador 
do empréstimo, o valor total, as considerações de pagamento (pra
zo e encargos fmanceiros), a empresa eXportadora de bens ou ser
viços beneficiária e o bem ou serviço financiado. 

2. Enviar cq,ia da integra dos pareceres técnicos que embasmam a 
~ deca:la e:Jll!l!éslimo ou financ;amenJD """""""em 1993 e 1994 

Justificação 
Conforme o disposto na Constituição Federal cabe aO Con

gresso Nacional fiscalizar a aplicação dos recurs-os públicos; 
Considerando a existência de várias obras paralisadas no 

país por falta de recursos; 
Considerando o governo alegar não dispor de recursos se

quer para ímanciar áreas como a saúde, as infomiações iqui Solici
tadas visam proporcionar aos senhores senadores um quadro mais 
claro da real sittiação de -alguns programas custeados com o di
nheiro do contribuinte. 

Sala das Sessões. 14 de setembro de 1994. - Senador 
Eduardo Matarazzo Sup!icy. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella)- Os requerimen
tos serão despachados à Mesa, para decisão, nos teriiios do art 
216, ill, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Presidência 
dispensa. na presente sessão, o período destinado à Ordem do Dia, 
nos termos do art. 164 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Po~) - Nada !D!ÚS ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão extraordinária de amanhã, às 15b, a seguinte 

1994 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 78, DE 1994 
(Ein regime de urgência, nos termoS 

do art. 336, b, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n°78, de 
(apresentado como conclusão_ de __ Pw:-ec_er de Plenário, em 

substituição à Comissão de Asstmtos Econôrnicos), que autoriza o 
Governo do_ Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LFI'RS, cujos 
recursos serão destinados ao giro de 2,1% de sua dívida mobiliária 
vencida no lo semestre de 1994. 

-2-
MENSAGEMN"287,DE 1994 

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

Mensagem n° 287, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja allt.Orizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e 
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao Brazilian 
American Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada 
ao financiamento para aquisição, pela Marinha do Brasi1, de bens e 
serviços no mercado internacional, dentro do Plano Parcial de Ob
tenção e Modernização da Marinha. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 

-3-
MENSAGEM N" Z88, DE 1994 

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

Mensagem n• 288, de 1994, através da qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até cento e _oitenta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazilian American 
Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada à aquisição, 
pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços, no mercado internacional 
dentro do "Programa de Modemização daFmça Teaestre". (Depend
endo de pare= da Comissão de Assuntos Econômicos) 

-4-
MENSAGEM N" 289, DE 1994 

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

Mensagem n° 289, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente até duzentos e trinta e 
nove milhões de dólares norte-americanos, de principal. junto ao 
B_ra;cilian Americ<U) Mercbant Bank - BAMB - Grand Cayman, 
destinada ao financiamento para aquisição, pelo Exército Brasilei
ro~ de bens e serviços no mercado internacional, dentro do Progra
ma de Modernização da Força Terrestre. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos) 

-5-
MENSAGEM N" 290, DE 1994 

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

Mensagem n° 290, de 1994, através-da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a cento e oitenta e um 
milhões de dólares norte-americanos. de principal, jtmto ao Brazi
lian American Merchant Bank- BAMB- Grand Cayman, visando 
a aquisição integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo 
.Miriistério da Ã&onáuô.Ca, no âmbito do Prõgrarii.a de Reaparelha
mento e Modernização da Força Aérea Brasileira (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

-6-
MENSAGEM N" 291, DE 1994 

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

Mensagem no 291, de-1-994, pela qual o Presidente da Repú-
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blica solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo? no valor equivalente a até cento e dezenove milhões de 
dólares norte-americano_s, de principal, junto ao Brasilian Ameri
can Mercbant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinado à aqui
sição integral ae- bei:iS -e -serViços, nó mercado interno, pelo 
Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelha
mento e Modernização da FoiÇa Aérea Brasileira. (Dependeodo de 
parecer da ComísSãó de Assuntos Econômicos) 

-7-
REQUERIMENTO N" 680, DE 1994 

Votação, em turno úniCO, Cio Requerimento no 680,de 1994, 
solicitando nos termos dQ art,._ 336, e, do Regimento Interno, ur
gência -para o Projeto de Resolução n° 122, de 1993, que cria a 
Comissão de Ciência e Tecnologia. 

-8-
Apreciação do Edital de Privatização da Empresa Brasileira 

de Aeronáutica SA.- Embraer, nos termos da Resolução no 53, de 
1994, do Senado Federal. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Luciclio Portella) -Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessáo às 17h45min) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AUREO 
MELLO NA SESSÃO DE 21-3-94, QUE SE REPUBli
CA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES DO 
DCN- SEÇÃO Ii -DE 22-3-94. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, o Senador 
Odacir Soares, meu amigo dileto e innão de lança. é mn eterno 
perseguidor da minha oratória, porque, noS momentos em que eu 
estava falando sobre jacarés - tema da mai~_ alta profundi~e na 
região amazônic<i. -. vinha ele com seus apartes. querendo trans
formar a matéria em generalidades políticas que eu, de mancira ne
nhuma, podia acenar. Eu refutava de toda maneira, voltando ao 
meu desaguadouro comum. que eram os sáUrios ·que cOntinuam 
ameaçando a serenidade, a saúde e o bem-estar da pobre popula
ção amazônica. 

Aqueles sáurios são uns privilegiados. pois, quando perdem 
um dente, nasce outro imediatamente; m_as, por não terem-língua, 
eles são obrigados a segurar a presa e matá-la por asflxia no fundo 
da água, depois de ter-lhe aplicado uma terrível rabanada. Eram 
essas novidades que eu queria informar ao PlenáriO~ naqUeles tem
pos e o Senador Odacir me impedia de dizer, embora na melhor 
das intenções. -

Sr. Presidente, hoje, nós, Parlamentares desta Casa, não po
demos deixar de abordar o assunto político que tanto vem senSibi
lizando e maltratando a coletividade brasileira. 

O Poder Legislativo vem sendo apontado ao grande públi
co, principalmente pela imprensa falada, a dita telecomunicação, 
como um Poder de :Miseráveis, de verdadeiros inconscientes que 
votam em causa própria-de maneira a causar um contraste, por ter 
a nossa população atingido uma situaçã:o de quase miserabilidade_ 
total, enquanto surgimos aqui CarDo verdadeiros marajás, como se 
nós do Legislativo- quero referir-me à Câmara-e-ao Senado- fôs
semos pessoas- inconscientes e inconseqüentes, votando sempre 
em função de interesses particulares e deixando.o povo de fora. 

Ora, Sr. Presidente. essas coisas provocam um -prurido que 
nos obriga, como todos os riscos que o ato de coragem que consti
Oli hoje em dia usar a tribuna a que temos direito, defender e exal
tar o Congresso- Nacional? O Congresso Nacional possui méritos 
que ninguém olha. porque somente serve de saco de pancadas para 

uma imprensa que está sempre aqui, pedindo nossos informes, re
ç;ebençio nossa atenção e consideração e observando, em profundi
dade, o grande desempenho que as duas Casas Legislativas 
evidenciam todos os dias da semana, todos os dias do ano. 

Não se diga que, na segunda-feira, os parlamentares estão 
gazeteando essa escola de civisnlo que é o Poder Legislativo. S. 
Ex_•s não estão gazeteando, eles estão em suas bases partidárias, 
depois de fazerem viagens quase sempre maçantes e, às vezes, pe
rigosas, recebendo centenas e milhares de solicitações de eleitores. 
O pãriamentar, como verdadeiro sacerdote no seu Estado, está 
num autêntico confessionário, atendendo as pessoas e procurando 
solucionar seus problemas, quando não está tirando de seu__ bolso a 
magra importância que percebe nesta casa - estamos ganhando 
cerca de dois milhões de cruzeiros reais por mês para trabalhar,· 
manter a família e realizar todas as obrigações concernentes ao Po
der Legislativo, para ajudar os pedidos que vêm em massa e que 
cresceram extraordinariamente depois que se instalou no Brasil o 
regime do 31 de março, pois antes disto não se via eleitor pedindo 
dinheiro, não se Via candidato de uma e~a_legislativa inferior 
solicitando apoio financeiro para pOder prosseguir na sua campa
nha e na sua luta 

Essa monstruosidade manifestoU-se depois do tempo da di
tadura e foi durante esta. naquelas eleições que se fazia talvez para 
dar uma satisfação ao exterior, que mais se evidenciou a gana. a 
insaciedade e a carência populares, transformando um deputado, 
um senador, um governador e até mn vereador num postulante a 
um cargo que era analisado e tido como o recebimento de uma 
cornucópia de ouro a vazar permanentemente o brilho e o tilintar 
das suas moedas para o bolso do Parlamentar. 

No entanto, analise-se o que é um Senador. analise-se o que 
é um Deputado, analise-se o que é um cidadão que tem a sua voca
ção política da mesma forma que outro tem a sua vocação para o 
sacerdócio, para wn trapézio, para a magistrattlrá, para a atividade 
militar, para bancário, para navegador dos grandes barcos comer
ciais. Um cidadão que tem a sua vocação política igual àquela de 
Diógenes que, quando perguntado na velha Grécia sobre o que sa
bia fazer, _;respondeu: "Sei conduzir homens". 

Temos a nossa vocação política e exercitamos essa vocação 
com o idealismo e com o amor voltados para fazer o bem ao nosso 
semelhante. E duvido que haja wn só Parlamentar ou um só políti
co que, na sua trajetória de luta e de trabalho, não objctive benefi
ciar, melhorar. assistir às comunidades que lhe são adjacentes e 
das quais fazem parte. Ele vai de manhã cedo para as comissões 
técnicas depois de ter estudado em casa, com ou sem a assessoria. 
os massudos processos que são, às vezes, verdadeiros cipoais ele 
tem que transitar. 

_ Ele vãf para a Comissão discutir com gosto, debater com 
amor, falar com satisfação e expor ao Presidente da Comissão e a 
seus Pares o seu ponto de vista, que poderá ser ou não aprovado 
nessa Comissão. 

Quando chega a tarde, lá está o Parlamentar, ora apreciando 
projetas que n6s mesmos apresentamos, ora estudando matérias 
que vêm do Executivo, ora deliberando sobre vetos e medidas pro
yisórias. 

E o fazemos tendo. a nosso redor, como satélites, esse elen
co maravilhoso de funcionários d_esta e da outra Casa legislativa, 
que nos dão o assessoramento necessário para podermos apresen
tar algo útil e real à, grande coletividade brasileÍfa:. Sim, porque ela 
nos observa, assim como os índios observaram quando a primeira 
caravela de Cabral apartou neste continente. Ela nos observa, em
bora sem conhecer os meandros e detalhes que caracterizam o Po
der Legislativo, mas confiantes em que os órgão_s de comunicação 
sejam capazes de orienta-los devida e honestamente, para que pos-
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sam se os nossos julgadores, eles qÚe nos colocaram aqui para rep
resentá-los no Congresso Nacional. 

O Sr. Magno Bacelar - V. Ex• me permite um aparte, no
bre Senador Aureo Mello? 

O SR. AUREO MELLO- Com muita honra, nobre Sena
dor Maranhense, Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Aureo Mello, V. 
Ex•. nesta tarde. esboça, com a coragem que lhe é característica, 
uma reação contra a campanha difamatória a -que vem- sêiido -Sub
metido o Con~so Nacional~ as Assembléias Legislativas, enfim, 
os homens públicos, que, neste momento, passam a ser o bode ex
piatório de todos os infortúnios deste País. Na realidade, nobre Se
nador. precisaríamOS fazer uma reflexão muito mais profunda 
sobre o que vem ocorrendo. Começaríamos por esClarecer que 
quem tem sido omisso é o Po~ Executivo. Quem não enviou até 
hoje o Orçamento para ser votado nesta Casa foi ci Poder Executi
vo. Quem tem criado crises_ com declarações indevidas tem sido o 
Poder Executivo. Por outro lado. não está havendo, nesta Casa do 
Congresso Nacional - é bom que o reconheçamos, nobre sénador 
- a reação devida. a ocupação do espaço que o povo brasileiro está 
a exigir de todos nós. Por que isso acontece? Não seriã.~Porveiitu
ra.. nobre Senador, porque elementos desta Casa, capazeS de ven
der a alma para aparecer diante dos refletores, denigrem a imagem 
de companheiros para merecer espaço na mídia'? Lembro aquele 
mau e infeliz momento em que um Deputado, da tribuna do Con
gresso, disse que só conse~anioS faier corri qu.e~os Parlam.enta.
res aqui premanecessem se houvesse o sorteio de um carro nos 
finais de semana. Daí para frente isSo pasSOU a ser viSfõ como ver
dade, passou-se a acreditar realmente que o Presidente do Con
gresso Nacional havia sugerido instituir tal premio. 
Provavelmente, a declaração do nobre Presidente, Senador Hum
berto Lucena, de que a maneira de aumentar a freqüência seria a 
volta do jeton levou a imprensa a noticiar que se estava sugerindo 
mais um ganho para os parlamentares, sem se preocupar em escla
recer que o jetom seria uma das formas de pagamento. outra Causa 
dessa campanha contra o Congresso talvez seja a falta de coragem 
de muitos Parlamentares, principalmente das Presidências das duas 
Casas. que não dão qualquer declaração pUblica cobrando do Exe
cutivo a primeira mensagem do Orçamento, que até hoje iião foi 
votado. Estamos esperando que o Governo se decida e, enquanto 
isso, apreciando cada mudança de plano - URV, real, e nada de 
realidade; e, por causa dessa tolerância, estamos pagando perante a 
opinião pública Finalmente, nobre Senador, quando os Srs. Depu
tados votaram pela derrubada do veto presidencial no projeto de 
reajuste de salários, e a UnpreD.sã passoil a fiscálizar e a cobrar -
assim como muitos Parlamentares o fazem- o Sr. MiniStro da Fa
zenda e até o Senhor Presidente da República passaram a declarar 
que não recolherão o dirilieiro -para o pagamento de aumento por
que ele não é legal. Disseram também que b Supremo Tribunal Fe
deral errou. Isso não seria unia provocação ou uma forma de 
apressar a crise que se avizinha de todo o povo brasileiro? Sem 
democracia não teremos liberdade nem igualdade social. Neste 
momento, põem o cauo adiante dos bois, faUndo declaração con
tra o Congresso porque ele votou a favor do aumento. Eu não o 
aprovo, mas, se houvesse votado, seria lei. Da mesma forma, a de
cisão do Supremo Tnõunal Federal, tão criticada, também é uma 
decisão interna, de foro íntimo e não pOde ser combatida como 
está sendo: como um confronto contra o plano econôrnico. O que 
falta, nobre Senador Aureo Mello, são ati rudes como as de V. 
Ex.•s, que ergue a sua voz, nesta tarde de segunda-feira, em defesa 
desta Casa. O que fal~ sobretudo, é uma condução política mais 
amadurecida; falta a esta Casa mais coragem pará assumir as suas 
responsabilidades e fiscalizar o Governo Federa1, conforme esta-

belece a Constituição. A cada momento, criam-se fatos novos para 
denegrir a honra e a dignidade desta Casa; mas -nós mesmos não 
estamos sabendo reagir com fatos, com trabalho, como atitudes 
como a de V. Exa nesta tarde, de fonna que o povo se orgulhe des
ta Casa, acredite na democracia que perseguimos e se conscienffze 
de que o Congresso Nacional, através da sua atividade permanen
te, pode ajudar o País a encontrar os seus verdadeiros destinos. 
Precisamos ter sabedoria-para não nos deixar envolver pelas pro
vocações e insinuações de alguns que desejam o retomo ao passa
do, ao regime de exceção, à falta de liberdade. Cumprimento V. 
Ex', nobre Senador. 

O SR. AUREO MELLO- Obrigado, nobre Seuador. Mui
tó Obrigado. 

Realmente. a finalidade do meu discurso é exaltar e destacar 
o que é o Congresso Nacional, o qUe são as duas Câmaras Legisla

-nv-as., São órgãos da maior seriedade, da maior gravidade, cumpri
dores das funções para as quais foram eleitos, que -não estão aqui 
pãra brincadeiras, nem para pantóinimas ou para serem criticados 
pói"J>essoas· sem: conhecimento de causa, que não sabem o se passa 
no Poder Legislativo. nem do esforço qUe realizamos para desem

-penhar perfeitamente a missão que nos foi atnbufda pela Consti
b.rição e pela população. 

Tudo isso vem corroborar a definição -clássiCa do poder 
inenne. TOdos sabemos que o Poder Legislativo é o Poder desar
mado, sujeito a ser esbordoado e a sofrer toda sorte de agressões 
por parte daqueles que se julgam os __ lobos _poderosos dessa corren
te que corre da direção do cordeiro, que, pÕr sua vez, nãO tem o di
reito de beber a sua água, porque o lobo diz que- ele está sujando a 
água dele, lobo, que está acima da corrente. Fàrillmente~ 'o Legisla~ 
tivo tende a ser devorado por aqueles que têm nas suas mãos pode
res concretos, capazes de impedir e de manietar o mais nobre de 
todos os Poderes, que é justamente aquele que--pensa para fazer as 
leis, aquele que prepara as decisões para serem cumpridas pelo Po
der Executivo, submetidas, sem dúvida, à análise do Poder Judi
ciário, único capaz de anular ou tomar sem efeito- aS- decisões 
promanadas desta Casa que aprovem ou rejeitem vetos porventura 
apostos pelO ExecUtiVo. --- - -- -

A culpa é nossa.. Há muito tempo, o Legislativo já devia ter 
o seu serviço de comunicação próprio, para que fosse exercido o 
direito de legítima defesa, defendendo-se adequadamente das acu
sações covardes que lhe são feitas. Há muíto tempo, já devíamos 
ter wn serviçõ de televisão do Poder Legislativo, para_ que o povo 
tomasse conhecimento do que se faz aqui e parã qUe dermbásse
mos as aleivosias que são erigidas e assacadas contra a nossa atua
ção. Há muito tempo, devíamos ter o serviço de radiodifusão do 
Legislativo? para mostrar o desempenho diuturno dos trabalhos 
desta Casa, a fim de serem apreciados por todos aqueles que fazem 
parte da grande coletividade brasileira. Devíamos, também, ter o 
nosso órgão de divulgação escrita, para que o povO Soubesse o 
que se faz, quem faz, onde faz e quando faz nas lUtas diárias que 
encetamos para produzir leis. 

Este ano, o Congresso Nacional apresentou mais de oito-
centas leis, elaboradas co_rD. cautela, serenidade, inteligência, cOm. 
o pensamento voltado para os interesses da coletividade do povo 
brasileiro, do bem e do amor. No entanto, o Legislativo é massa
crado por figuras, às vezes até obsce"nas, da comunicaçãO brasilei
ra que vêm, _com as suas vozes gasguita.s, dízer que aqui é uma 
Casã. de vagabundos e de marginais, que o Poder Legislativo me
recja _ser corrido a pau, no meio da rua, porque um deputado ou 
um senador nada mais é do que um ladrão e inconseqüente. 

Vamos perguntar quanto ganha, por exemplo, uma mulher 
_como a Hebe Camargo, que atacou este Poder. Ela deve ganhar, 
no mínimo, os seus 40-~ões dt!- cruúirõs, Se lião ganha muito 
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mais. Vamos perguntar quanto ganha o Sr. Boris Casoy, que éõu
tro orientador de opinião e que, de vez em quando, faz questão de 
depreciar o Poder Legislativo. Quanto ganha o "Gordo", comenta
rista cuja inteligência reconhecemos mas ·que é, sim dúVida, um 
dos bem-remunerados da nossa televisão? Quanto ganham afinal 
todos aqueles que, no exercício das suas atividades proflSsionais, 
têm a ousadia de falar sobre o Legislativo sem conhecimento de 
causa, sem nunca terem vindo aqui? Nunca vi aqui a Hebe Camar
go, o Jô Soares, o Boris Casoy; nunca vi esses proflSsionais, que, 
no entanto, profligam de orelhada o Poder Legislativo, na certeza 
de que estão prestando um serviço à Pálria, quanâo, em realidade, 
eles são os coveiros da democracia, porque estão jogando terra e 
lama sobre o Poder que representa, essencialmente, esse regime 
que não permite quer um só" venha a dominar e a governar os des
tinos de todos os seus patticios. 

Até o Poder Judiciário agora está recebendo cóticas, sançõ
es e soveladas da parte dessas pessoas que não têm noção do que 
seja a organização de um Estado, os deveres da União, os sistemas 
políticos de um país, e se esquecem de que é o Poder Executivo o 
responsável pelo desnível salarial que vemos no Brasil. 

Os Srs. militares não· deixam de ter razão de ficar espanta
dos quando vêem que um Parlamentar quer ganhar mais do que 2 
milhões de cruzeiros. que é quanto_ nós ganl:tam.os. Os militares, 
por culpa exclusiva do Executivo. estão ganhando um salário de 
misériâ.- Um almiiiD.te, wn capitão-de-mar-e-guerra, um capitão
de-corveta ou um coronel do Exército estão percebendo salários 
muito abaixo do que competia ao Poder Executivo atribuir ã essas 
classes de trabalhadores armados que integram a sociedade brasi
leira. Daí O- seu espanto -quando vêem denubar um veto destinado 
a cumprir e a dar uma situação incompatíVel cám um Ministro, um 
membro do Poder Judiciário, com um Sr. Deputado ou até um Sr. 
Senador. Não podemos ganhar menos do que os trocadores de ôni
bus, do que os lixeiros. do que aqueles que fazem transações e 
com elas auferem mais do que estamos percebendo~ Os Parlamen
tares brasileiros estão percebendo dois milhões de cruzeiros por 
mês. Esse dinheiro, que poderá ser considerado muito por um asfi
xiado funcionáriO; por u-m massatrã.do servidor, não é condigno 
com a função daquele que exerce um poder dentro da sociedade 
brasileira, como não é condigno, também, o ordenado miserável 
que se está pagando aos militares brasileiros, -que foram relegados 
ao desprezo, abandonados pelo Poder Executivo e Cjue têin tam
bém o seu direito de reivindicar o que lhes pertence. 

Tudo o que o Sr. Fernando Henrique pediu ao Congresso, o
Congresso lhe deu, para formar, quem sabe, o seu renome de ho
mem carismático, de salvador da pátria, de tapador do buraco em 
que a Nação foi posta. Quem sabe ele Se julga, talvez, ungido pe
los solares e misteriosos raios do sobrenatural, como eta.tt1 outrora 
ungidos os reis e os imperadores que assim se julgavam chefes 
pelo direito divino. 

Ninguém lhe faltou, ninguém deixou de atender ao seu Pla
no, ninguém deixou de concordar com as suas ponderações, mas 
não venha ele meter o dedo naquilo que não lhe compete, porque 
inclusive a verba destinada ao auinentO salarial, ao equilibrio sala
rial do Poder Legislativo, comparada com o mont:arite da verba 
global do Orçamento Nacional, é um pingo d'água no oceano, é 
um caroço de areia diante do Pão-de-Açúcar. 

Ne sutor ultra crepidam: não passe o sapateiro além do 
sapato; "Não suba além das sandálias, sapateiro". Que, portanto, o 
Poder Executivo faça a sllã ãui:Ocrítica. deixe de leviandades em 
relação ao Legislativo. Se está ansioso para inventar um Fujimori, 
que o faça. mas não venha jogar a culpa em cima de nós; não te
mos culpa de nada disso, somos os vocaciõnais da política, somos 
os profissiOMís do legislar; -nós somos os que sabemos conduzir 
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os povos, nós somos aqueles que têm a sua destinação dentro da 
sociedade, como cada um tem a sua vocação, tem a sua habilita
ção, tem o seu trabalho. 

Este Poder Legislativo tem sido autor de leis maravilhosas, 
de trabalhos espetaculares que não são aplaudj.dos pela imprensa. 
A imprensa só se lembra de nós quando a meia de um parlamentar 
está rasgada, quando um Deputado, porventura, mete o dedo no 

.. nari~ ouquanc:lo vem de paletó rasgado, por acaso, assistir a uma 
sessão. Ai., dá-se o maior destaque, apresenta-se nas manchetes, a 
televisão vibra e projeta esse parlamentar;. mas quando ele apre

-senta um projeto, quando ele luta nos bastidores de uma comissão 
para aprovar essa proposição, quando ele emite um voto numa Co
missão Técnica, quando ele batalha pelo engrandecimento do povo 
e do eleitorado que o ele~ 9 silêncio é total, absoluto a respeita 

-__ dc;;sse parlamentar. Nada se diz_._ Ele é apenas a parte horizontal de 
um mesmo mingau, que para eles só é interessante no momento 
em que produz borbulhas. 

Ora, Sr. Presidente, não veja na posição deste inodesto ca
boclo de rondoniano, deste ínflmo amazonense que veio lá das 
beiradas do rio Guapoi"é, uma increpação à sapiência. à lucidez dos 
pró-homens dessa República! Não, senhor, Sr. Presidente! Absolu
tamente, Srs. Parlamentares! Quem somos nós para opinar sobre a 
lucídez de um intelectual do porte do Bóris Casoy! Quem somos 
nós para duvidar da ciência e da erudição de uma Hebe Camargo! 
Quem somos nós para tentar nos opormos às decisões conclusivas 
e terminativas de um Jô Soares da República,. de um Sílvio Santos
do País, e dos donos da opinião nacional? São eles que orientanl o -
povo. O povo está inerme, como se fosse um· hellotrópio, um g"i
rasso1, esperando os raios da verdade, capazes de _fazer com que a 
sua mutação siga na direção do calor. E o calor vem da informa
ção, o calor vem da palawa escrita que Gutemberg deixou para ser 
cumprida por aqueles que possuem, na mão, esse capital, esse ór
gão mecâniCo de pluralizar o pensamento. 

Nós, Parlamentares temos aqui este recinto; temos o Diário 
do Congresso; temos a audiência doS funcíónários da Casa. AqUilo 
que dissermos de verdadeiro, de bom em defesa do Congresso não 
é divulgado pelos 6rgãos de imprensa. Atacar-nos, ofender-nos, 
dil;n:inuir-nos, profligar-nos, fazer-nos menores do que ãs coisas 
menores, para isso, sim, os meios de comunicação aí estão ansio
sos, qu~do ver o sangue jorrar, querendo ver as cabeças caírem, 
querendo ver a guilhotina descer numa fantástica velocidade, para 
apontar que aquele deputada_ é ruim, que aquele senador é ladrão, 
que aquele parlamentar é bandido, não reconhecendo o_ esforço 
que o Congresso tem feito no aüt:O-flàgelamento, inclusive de pro
~essar colegas que _e](ecutaram levianamente a sua atividade no 
Orçamento desta Casa, aplicando-lhes as ptmições que o Regimen
to permite e que são devidas; não tem dado reconhcimento a essas 
_verdades, a esses fatos. a essas diligêncías que somente honram 
esta Casa do Legislativo. 

Portanto, se o Poder Legislativo fala em aumentar venci
mentos é porque vai machucar o calo ocidental do Sr. Fernando 
Henrique Cardo-so que, pertencendo a esta Casa, pertence mais ao 
seu sonho d~ ser l?residente da República e de prestar serviço ao 
:eoder Executivo nas suas mais variadas facetas. 

Não é reahnente o Poder Legislativo aquele que merece o 
respeito e a consideração dos órgãos de comunicação deste País. 
Não é, mas deveria ser, porque é, aqui, nesta Casa. onde se exerce 
com maior_ dignidade a luta em defesa da sobrevivência democráti
ca Aqui, não há _ditadores;_ aqui, cada cabeça não é uma sentença; 
aqui, as sentenças são produtoS de vári~ cabeças, e as decisões 
são modificadas de acordo- cOm os argumentos expendidos no de
curso da apreciação das proposições. Que é isso~ Sr. Presidente? 
Que isso, Srs., componentes do Poder Executivo? Que _é isso, es-
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calões menores do Poder Executivo'? Então não Se respeita -inais 
um membro do Poder que legisl,a, do Poder que cria, do Poder que 
faz Direito? Estamos ameaçados de ser agredidos em praça públi
ca, porque os condutores de opinião, descredenciados, as mulheres 
que fazem programas neste País, certos homens debochados e ou
tros de trejeitos duvidosos dizem ao pobre povo, ao_ infeliz e anal
fabeto, em grande parte, povo, que nós somos usurpadores e uma 
quadrilha de moleques posta a serviço da indecência e da indigni
dade. 

Sr. Presidente, sou, como V. Exa sabe, um dos mais humil
des desta Casa, humilde porque esta é a minha origem ·e porque 
este é o meu amor, o meu amor pelo pobre., peJo sOfredor, por 
aquele que necessita de ajuda. Aqui. jamais um voto será proferido 
por este modesto parlamentar visando obstaculizar ou prejudicar 
qualquer sofredor. 

O Sr. Jonas Pinheiro --Senador Aureo Mello. V. Er me 
concede um aparte? 

O SR. ÁUREO MELLO- Pois não, nobre Senador Jonas 
Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Estou aqui contemplando e apre
ciando esta justa indignaçãO de V. EX' quando mostr~ -de_ forma 
incontida, a revolta que o domina, e, por que não dizer, a todos nós 
Parlamentares, Congressistas, vítimas -dos conientáriOS-D.egativos, 
desairosos, desfavoráveis e sobrerodo injustos, que vêiri "se acumu
lando de fonna acelerada nos últimos tempos. E já-riãõ-SãO SO os 
jornais- agora é a própria-teiC:Visão que se inclina sobre todos nós 
com poder de justiça-, arvorando-se como donos da Verdade ·e fa
zendo críticas injustas, porque desconhecem a realidade, desco
nhecem o dia-a-dia da vida congressual Poisjá-estaosepOstando 
- veja V. Ex• que coisa absurda! -nos aeroportos; no 3.eroporto de 
Brasília principalmente, fiscalizando os parlamentares que vão e 
que vêm, tachando-os de gazeteiros. Não sabem que vivemos -um 
drama em relação a iS-sO. -se não comparecemos aos nossos-Esta
dos, às nossas bases, também de forma apressada dizem que de
pois de eleitos nos transformamos, desaparecemos, passamos a 
viver em Brasília nas nossas mordomias. E o que -se apregoa, é o 
que diz a imprensa, é o qUe transmite a imprensa falada, escrita e 
televisionada à nossa população - que temos mordomias. Pois 
bem se lá não vamos, por ficarmos aqui trabalhando, cumprindo 
nossos dev~ somos criticados. Se vamos, para estarmos presen
tes e darmos satisfação às bases, a televisão -mostra os plenários da 
Câmara dos Deputados e do SeDido Federal Vazios. FicamOs, por
tanto, neste impasse: o que fazei? Ir às bases, para não perder o 
apoio dos nossos eleitores, para dar satisfação dO que eStaniolda
zendo e sermos criticados pela imprensa, ou ficariiioS aqui e -ser:
mos censurados pelas bases? Não se leva isso em consideração. 
Num ano eleitoral. é mais do que claro que precisamOs dispensar 
uma parcela de tempo às nossas bases, às campanhas que se avizi
nham e que não são feitas de um dia para outro. Os parlamentares 
do mundo inteiro fazem isso, recesso branco, fónnulas as mais di
versas para possibilitar a quem-Pleiteia uma eleição o entendímên
to com suas bases, com outros partidos políticos, conversas, a 
busca de coligações, o fortalecímento de seus sistemas eleitorais, 
para assegurar a volta ao exercício do mandato seguinte. De modo 
que eu me associo à preocupação e à revolta incontida de V. Ex•, 
dando~lhe plena razão. Veja como se coloca a-ilnprensa em rela
ção à questão da votação do veto" pres1dencia.J. cjue possibiliiavã a 
equiparação dos salários dos Congressistas aos saláriõs dos Minis
tros dos Tribunais Süpenores. dando apressadamente como favas 
contadas, quando falta ainda a apreciação do Senado. Dizem, de 
forma maledicente, que os deputados já estão fazendo Contas de 
quanto vão gai:lh.ar. Ora, isto não ê verdade. Ainda falta a 3.prCcia
ção do Senado. Mas para a imprensa.. o fato já está consumado. As 

reVistas -pUblicam os salários e fazem comparações com alguns 
parlamentos do mundo, dizendo que parlarn.en~ de determina
dos país gaDham 10 mil dólares, de outrospaíses ganham 6 ou 8 
mil dólares. Quando chega no Congresso Nacional, lá está escrito: 
nõ Brasil, os parlameri.tares percebem ceica de 6 mil dólares men
~s. e colocam um asterisco. Lá eiQ.baixo, para explicar o asteris
co, colcx:arn "caso venha a ser aprovado o aumento". Isto é feito 
para confundir a população, para confundir o leitor, para transmitir 
de forma maledicente a impressão de que estamos percebendo 6 
mil dólares. Como sabem que não é verdade, fazem a ressalva no 
rodapé dizendo "caso seja derrubado o veto presidencial". É, de 
certa forma. uma campanha insidiosa para desmoralizar o Con
gresso Nacional. Como bem disse V. Ex•, em brilhantes passagens 
de sua oratória, há uma verdadeira campanha querendo destruir a 
imagem do Congresso. Não dão destaque aos fatos positivos, aos 
numerosos fatos positivos que são aqui vivenciados por todos nós. 
construídos pelo nosso trabalho e pela nossa ação, no dia-a-dia. 
Nobre Senador Aureo Mello, associo-me à indignação de V. Ex-, 
louvando_ e elogiando a bravura de V. Ex-, que vai à tribuna do 
Congresso defender a nossa Casa e o nosso CongreSso Nacional. 

O SR. AUREO MELW- Muito obrigado, nõbrf: Senador 
Jonas Pinheiro. 

Pela palavra de V. Ex• fala a mocidade, fala o espírito de 
justiça, fala a respeitabilidade do próprio Congresso Nacional, que 

-agora se achá. numa situação de não poder votar. Só falta dizer que 
se o Congresso votar a favor dos seus vencimentos, ele será fecha
do. E os seus componentes, sabe Deus o que acontecerá com eles! 
Já existe um memorial de senhores da reserva prop(,ndo que este 
Congresso seja imediatamente substi.tuldo por outro e os seus 
componentes - aqueles que aqui vieram - sejam proibídos de se 
candidatar a qualquer posto eletivo. 

Então, Presidente, Chagas Rodrigues, para onde vai a digni
dade de V. Ex•,a luta de V. Er. que apreciei e aprecio nas comis
sões? Onde vai a honestidade sem, par de V. Ex•, a d~icação de 
V. Exa a esta Casa? Onde vai o esforço e o trabalho de tantos Par
lamentares aqui, que são verdadeiros monges da sagrada missão 
de exercer as suas atividades? Será esta uma caverna de Ali Babá, 
onde somente se encontram indivíduos de má-fé, decididos a aca
bar com a riqueza e com o erário? 

Como se explica que a atividade legislativa tenha sido avil
tada de tal maneira? Como o se explica, inclusive, que a legislação 
eleitoral brasileira seja de tal ordem que permite e estiniula aos 
piõprios eleitores a corromperem os Parlamentares, na ânsia da re
muneração e na venda dos seus votos?' 

Como se explica -que, de uma certa- época parã cá, de um 
outro 31 de março para cá, tenha havido tanta alteração e tanta 
mudança nos costumes, que uma eleição majoritária: -tenha passado 
a ser o produto das doações das classes capitalistas privilegiadas, 
que, depois, se julgam no direito de vir cobrar atas legislativos que 
lhes são negados por este Poder e que geram campanhas difamató
rias, iirllexões injustas e odientas contra os que entraram na sua 
vocação política com a finalidade de fazer o bem, de ajudar os po
vos, de estender o progresso dos Estados. de fazer crescer a Nação, 
de erigir este Pais miscigenado, este País de misroras raciais, para 
o Primeiro Mundo, para servir de exemplo de amor e fraternidade 
diante de-tOdas as- nações do mundo~ diante <!e to~ as raças que 

- ColnPQein a grailde coletividade mundial? 
----COncluo, Sr. Presidente, acentuando_ e sublinharidO:- Por que 

não aumenta os vencimentos dos senhores militares'? Por que não 
aumenta os vencimentos dos servidores civis? Por que não impe
dem que o comércio aumentem dúl-a-dia os pfeços dos produiõs? 

··por-que deixam que os salários sejam menores dO que aquilo que é 
vendido a todos nós? Por que não forçam os oligopólios a ficarem 
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dispersos para que não se unam e não venham a solapar esta sacie~ 
dade? Por que o Executivo não cumpre o seu dever, mas não exi
gindo pobreza, miserabilidade e incompatibilidade do seu Poder 
Judiciário e do seu Poder Legislativo? Por que não se faz demo
cracia com sinceridade, com honestidade, com dignidade, sem in
terferência de poderes externos, de modo coercitivo, contra os 
poderes constimídos? Por que se quer que votemos debaixo de 
coação e de ameaças, quando este é um templo sagrado, que não 
pode ser ameaçado quer com palavras, quer com ações? 

Por que, Sr. Presidente,~ Srs._Parlamentares, n6s sempre 
fomos os cordeirinb.os inertes bebendo a água dos lobos. que, no 
alto da colina, sujam a água que bebemos e nos acusam de sujá-las 
para eles? 

Nunca colocamos a nossa rádio, o nossõ- jotnàl -õ~ a -nossa 
televisão em ação;-pãra que, agora, e~_:-meu discurso estivesse 
sendo irradiado para o País; para que o voto de um Sr. Parlamentar 
estivesse sendo lido como- intuito de que a Nação tomasse conhe
cimento dele; para que as rádios, de noite e nas madrugadas, fos
sem conhecidas pelos operários, que respeitariam os seus 
representantes ao invés de se orientarem pelas notícias degradan~ 
tes. calwúosas e manchadas, as quais são distribuídas para que eles 
as aceitem como verdades. . _ 

mas.) 
Era o que eu-tinha a dizer, Sr. Presidente. {M"uíto bem! Pa1~ 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR AUREO 
MEILO NA SESSÃO DE I6-5-94, QUE SE REPUBU
CA POR HAVER SA/DO COM INCORREÇÕES DO 
DCN- SEÇÃO II- DE 17-5-94. 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Para eocaminhar.)
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, as bandeiras do Senad~ e da 
Câmara dos Deputados estão a ineio pau, porque -Um representante 
de milhares e milhares de brasileiros pereceu, em um desastre de 
automóvel estúpído- e banal, boje em dia, em pleno exercício da 
sua atividade de político vocacional, de_homem voltado para con~ 
duzir povos e legislar para a nossa população. 

Essa ceifadeira que vem cortmldo vidas em toda a extensão 
do nosso País, cada dia mais se avolumando, tirando elo nosso 
convívio existências preciOsas que, pelo seu valor, pela sua ternu
ra, pela sua bondade, constituem uma das_razões de estímulo para 
a vivência normal das pessoas que faZem parte das comunidades. 

Há sete meses, foi a minha filha NeomêPia quem pereceu 
num automóvel, tendo seu crânio esfacelado, indo de en~ntro a 
uma árvore. Qual a razão disso'? Deficiência dos automóveiS, inse
gurança nas estradas,_ que são mal feitas, que não~ o se!J abaUla
mento petfeito, imperícia e precipitação de jovens q!le dirigem 
automóveis como quem pensa estar particípando de--uma corrida 
internacional, semelhante àquela que tirou a vida de Ayrton Senna, 
namorado do coração de todo o Brasil, que ainda chora e lamenta 
o seu desaparecimento. 

Agora, é mais um homem ilustre que se vai. _José Aldo dos 
Santos era Deputado do PTB de Minas Gerais., enge-nheiTo ~~o~ 
mo e empresário. Nascido a 30 de maio de 1942. _em Sã~ Tic_Lgo, 
Minas Gerais, filho de José Geraldo dos SantOs e-de D. Maria Lo
reto dos Santos. Era jovem, cheio de vida e de vigor. 

José Aldo desempenhou a sua atividade na Câmar~ dos De
putados como um homem capaz e eficiente, o que o credenciou a 
postular a reeleição,lutando com aquela desenvoltura que é pecu
liar aos vocacionais da política, àqueles que batalham_ para serem 
os administradores do País, porque têm no coração a boa vontade 
e o espírito de luta destinados a servir e a fazer com 9.ue·os seus 
semeJhantes progridam cada vez mais, e o Brasil avance, como já 
avançou, para a vanguarda das posições no concerto das nações do 

mundo inteiro. 
Digam o que disserem. o Brasil, hoje em dia, é um pais que, 

pela sua produção, pela capacidade dos seus filhos. pelo vigor da 
sua gente, pela lucidez do seu povo. seja o mais pobre ou o mais 
rico, é wn país que se impõe, agiganta-se e cresce na admiração e 
no respeito dos povos do mundo. 

Tudo que vemos e temos ao nosso redor foi fabricado no 
Brasil pelos nossos operários. pelos nossos capitães de indústria, 
insuflados pela inteligência marcante e síngular daqueles que fa
zem parte da comunidade brasileira, que é a síntese ô6 mundo, 
misttua de todas as raças e de todas as civilizações. 

O Sr. Francisco Rollemherg - V. Ex• me concede um 
aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Concedo o aparte a V. Ex•, no' 
bre Senador Francisco Rollemberg. 

O Sr~ Francisco Rollemberg - Eminente Senador Aureo 
Mello, recentemente, esta Casa prestou homenagens - justfssim.as, 
aliás - ao Senna. ç_sse herói nacional, homem da velocidade, que 

_teve a vida ceifada. não se sabe bem ainda as causas. Como profis~ 
sional ela corrida, ela velocidade, ele sabia que pagaria um preço 
para vencer a _sj mesmo. Mas, Sr. S_enador, V . .Exa percutiu nwn 
ponto muíto interessante. V. Exa sofreu na própria carne, há bem 
pouco tempo, a perda irreparável de sua filha Neom.ênia Há pouco 
tempo, na minha família, tivemos uma grande perda, em desastre 
taml:tém, _de um jovem, casado há pouco, com a família a começar. 
Í:Ioje. não há famíiia neste País que, de certa forma,. não lamente a 
perda de um ente querido em decorrência de desastre automobilis

- tico. V. _Ex.ã tocou no ponto crucial: apesar dos avanços tecno1ógi~ 
cos, os nossos automóveis não oferecem as condições necessárias 
de proteção àqueles que os conduzem e àqueles que estão no seu 
interior. Qualquer desastre, que em qualquer outro lugar não teria 
conseqüências maiores, aqui vitima pessoas.-Estamos com carros 
inseguros., verdadeiras car.roças, como bem disse o ex-Presidente 
Collor. Além disso, além de estarmos com as carroças, como me
lhoria, como forma de qualidade, acrescentamos a elas poder mui
to grande, uma potência exagerada a seus motores, que permite ao 
jovem e_ aos que dirigem sofrer desastres desse tipo. Se a estrutura 
dessas carrocerias não oferecem prOteção ao seu condutor, eviden~ 
te que não poderíamos estar liberando nas ruas carros que podem 
ultrapassar 220 qui1ômetros por hora. Claro está, Sr. Senador, que 
a isto se associa também um fator de primordial iinportância: o su
cateamento das estradas brasileiras. Quem se der ao trabalho de 
hoje viajar de automóvel pelo Brasil. antecipadamente sabe que 
vai pagar um alto preço; se não a vida, pelo menos a recuperação, 
a manutenção ou a destruição do seu bem, o automóvel. As nossas 
estradas estão inseguras., mal sinalizadas, em acostamentos esbura
cados, a rede viária está destruícii E isso, Sr. Senador, é causa 
maior de OJ.do o que acontece. Neste momento, estamos lamentan
do_ a vida do Deputado José Aldo. wn parlamentar atuante, homem 
brilhante, jovem que dedicou sua vida à_ causa pública. E não se 
pode inquiná-lo de irresponsável na direção do seu veículo. Não se 
pode dizer que ele foi -um descuidado ou afoito. Ao contrário, era 
um homem ttanqüilo e equilibrado, sabia como fazer as coisas, 
Mesmo assim. o destino não lhe poupou, pela insegurança que os 
automóveis oferecem, pelos perigos que as estradas mal conserva
das nos reservam a cada curva e a c$ instante. O Brasil perde, 
neste instante, um dOS seus mais lídimos representantes, um ho~ 
mem que se voltou à causa pública e quis legislar para um Brasil 
melhor e, em legislando para um Brasil melhor, encheu sua vida 
de_sonhos, de esperanças e de enriquecimento interior. Porque o 
homem que se volta p_ara a sua pátria abdica das riquezas rnare~ 
riais, abdica de uma maior convivência com a sua fanu1ia, abdica 
de tantas coisas para servir à pátria que. ni S:ua falta, deixa atrás de 
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si uma familia amargurada e uma pátria sentida. Eu me associo a 
V. U, lamentando que esta sessão de boje seja uma seSsão de 
tristeza. de luto, de pesar por um companheiro que muito poderia 
ainda, em prestando serviços ao nosso País, ajudá-lo a encontrar o 
seu real destino. É com pesar que eu também solicito- ã Mesa. ao 
me associar a V. Ex•, que transmita à sua fann1ia a tristeza que nos 
toma conta neste instante, por vê-lo partir tão cedo, quando todos 
esperávamos que, em nosso seio, ele permanecesse por muito mais 
tempO. Agradeço a V. Ex' a oportunidade de me manifestar, em 
nome da bancada do meu Estado, em nome do meu partido, o 
PM:N, neste momento de dor, compungido pela partida de José 
Aldo. 

O SR. AUREO MELLO - Muit<J obrigado, Senador Fran
cisco Rollemberg. V. Ex.• fala com o acerto daqueles que acompa
nham os fatos dolorosos que acontecem hoje em dia, 
principalmente aqueles relacionados com acidentes de ttãnsito, e, 
ao mesmo tempo, com o pesar de um companheiro deste rebanho 
auri:fulgente, que é a composição legislativa brasileira. Este injusti
çado rebanho, apontado, criticado, caluniado, violado nos seus de
sígnios, nos seus ideais, por aqueles irresponsáveis que profligam 
sem conhecimento de causa, por aqueles que não sabem o que é a 
nobre função de ser políticO e a extraordínária tarefa de legislar. 

O nosso companheiro José Aldo, em plena mocidade, se 
vai. As bandeiras estão a meio pau; o pesar reside, agita-se, es
quenta-se e elastiza-se no coração do seus colegas. 

O Sr. Louriva!Baptista- Permite-me V. Ex' um aparte? 
O SR- AUREO MELLO - Concedo, com muita honra, a 

palavra ao nobre Senador Lomival Baptista. 
O Sr. Lonrival Baptista- Prezado Senad<>r.Aureo Mello, 

V.~ é homem forte. Digo forte porque V. Ex"', nesta hora, está 
dando_ sua palavra de pesar pelo falecimento do Deputado José 
Aldo. Recordo-me do dia em que fui a sua resldéricia para o sepul
tamento de sua filha. A dor que, naquele dia, eu vi em sua face. 
vejo-a nesta hora. Repito: é homem fone, porque V. Ex- já sofreu 
na carne este acontecimento. Hoje. Minas Gerais sente o desapare
cimento de um filho seu ilustre que, Depu_tado fe4eral, jovem, 
idealista, desejando tudo de bom para o seu Estado, perece em um 
desastre de automóvel. Congratulo-me com V. EX•, quero dizer 
que fui um dos assinantes do requerimento pedindo á suspensão 
desta sessão. V.~ a todos nós comove com suas palavras, por
que é homem forte e sofredor. 

O SR. AUREO MELLO - Muít<J obrigado, Senador Lou
rival Baptista. V. E,..,a, como médico, conhece o sigriificado da 
morte para qualquer ser vivo, que ontem participava, se comunica
v~ se agitava em wna coleti.vidade; sorria, atuava e, subitamente, 
por essa fatalidade verdadeiramente inexplicável, deixa de viver, 
vai-se transformar nas coisas que formãlif-aquele princípio de que 
"na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma". 

Mas nós. os vivos, nos rebelamos; não gostamos de ver 
aquela verdadeira cidade de cruzes, sóbrias ou exuberantes, em 
que repousa um verdadeiro exército de pessoas que trazem a sua 
contribuição à natureza, ao solo, ao rio, ao ar. à beleza e que, di 
repente, fenecem como folhas monas, ceifadas no inverno, deixan
do que a sua ausência seja punhal cravado nos corações, que dói 
permanentemente e cada vez mais e que não tem solução. Por mais 
que desejemos ·que aqueles que morreram reapareçam subitamente 
e voltem a nos trazer a sua alegria, o seu amor, o seu soniso, a sua 
brincadeira. a sua capacidade, o seu valor, isso não ãcontece, por
que a morte é um terrível silêncio. uma insopitável ausência, uma 
inexplicável falta que os que tombam produzem entre aqueles que 
vivem. 

A luta é esta: a morte de um lado, as pessoas desaparecendo 
nessa fatal destinação e, do outro, os vivos persistindo em vlver~ 

procmando construir, edificar e deixar para o mundo a sombra ou 
o fulgurar da sua passagem, em realizações espirituais e materiais 
de roda sorte. 

v_ Ex_• _foi, sim, ao enterro da niinha :filh.IDha. Ela estava 
destruída, com o rosto atingido por um perfurocortante qualquer, 
do mesmo modo como aconteceu com Ayrton Senna e com todos 
os que perecem em desastres de automóvel em número assustador 
neste País. V. Ex.• sabe que essas mortes não saem nunca mais do 
coração daqueles que amaram e amam: os colegas, os amigos. os 
companheiros de trabalho, os familiares, os que vêem nessas pes
soas vivas, úteis, positivas, um exemplo de vivência, felicidade, 
construção, realização em favor do velho mundo que continua gi
rando, implacavelmente, na redondeza dos seus movimentos de 
rotação e translação, 

-NoSSo José Aldo, homem de grande capacidade- intelectnal, 
formado em Agronomia, grau universitário da USP de Piracicaba, 
nas numas de 1964 a 1968. teve seu mandato eletivo de 1991 a 
1995, já" Se preparando para renová-lo. Todavia, a foice não lhe 
permitiu, e ele tombou, levando todas as caravelas, toda a flotilha, 
toda aquela imensa companhia dos seus pensamentos. 

Foi Titular da Comissão de Agricultura e Política Rural; Su
plente da ComissãO de Relações Exteriores; Presidente da Asso
ciação dos Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros Agrônomos; 
Diretor proprietário da CITROSANTOS Ltda. - Engenbeiros e 
Engeubaria; Agrônomo da Carteiia de Crédito Rural do Banco do 
Estado de São Paulo por dez anos. Plantou, edificou, construiu, vi
veu e, agora, desapareceu. Então, as bandeiras se agitam, a bandei
ra nacional tremula a meio pau. Ele perdeu a sua vida no apogeu 
da função pública, quando pertencia um poder dirigente da nacio
nalidade, o Poder Legislativo. 

Que ele descanse em paz; que a sua alma, se é que as almas 
existem, percorra as pradarias luminescentes do ignorado e que o 
seu exemplo de bondade, as suas ações positivas, a construção da
quilo que fez em favor da humanidade, da coletividade, do seu 
País, da sua família continuem conosco. servindo de inspiração, e 
a saudade seja essa música- ao longe que escutamos, esperando, 
quem sabe, um dia, uma revelação sobrenatural ou até científica, 
que nos traga aqueles companheiros e entes amados que partiram 
para o eterno silêncio. 

Daí, Sr. Presidente, entender, nessa discussão da proposi· 
ção, que a Mesa deve, de fato, se comunicar com a família do fale
cido Deputado, expressando o pesar de todos os Srs. Senadores da 
República e de todos os companheiros, que o admi.raram e que o 
amaram, e o desejo sincero de que seja ele um espírito de luz, ca
paz de aperfeiçoar a humanidade através da sua irradiação posíti
va, da sua- preseriça espiritual, do manto luminoso que ele 
estenderá sobre a cabeça de todos nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

ATOS DO PRESIDENTE 
ATO DO PRESIDENTE 

N" 292 DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

-regimental e regulamentar, em conformidade com _ _a_de_legação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
no 2, de 4 de abril de 1973, e tend_Q em vista o que consta do Pro
cesso no 0801/94-1, resolve aposentar, por invalidez permanente, a 
servidora NORMA SUELY BUSSSULAR, matrícula 1449, Téc
nico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível 11, Classe Especial, 
Padrão IV/1\123, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Sena· 
do Federal- CEGRAF. nos tennos do ~go 40. inciso I, da Cons
tituição da República Federativa do Brasil, combinado com o 
artigo 186, inciso I, parágrafo 1°,_ da Lei no 8.112, de 11 de dezem-
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bro de 1990. 

Senado Federal, 14 de setembro de 1994.- Humberto Lu
cena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 293, DE 1994 

O Primeiro-Secretário~ no Exercício da Presidência dô ·se
nado Federal,. no uso da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de competência que lhe foi 
outorgada pelo Ato da Comissão Dire~ D0 2. de 4 de_ abril de 
1973, e tendo em vista o que COnsta do Processo n .. 013.987194-1, 
resolve aposentar, por invalidez, o servi,._dor OZANAN FERNAN
DO FERREIRA, Técnico Legislativo, Area de Polícia, Segurança 
e Transporte, Nível li, Padrão 30, do Qoadro de Pessoal do Sena
do Federal, nos tennos do art 40, inciso I, da Constituição daRe
pública Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, 
inciso I,§ 1"; e 67, da Leln" 8.112. de 1990, bem assim com aRe
solução n"'77, de 1992, e os artigos34, § 2°~ 37; e41, da ResoJu
ção (SF) n• 42 de 1993, com proventos integrais, a partir de 17 de 
agosto de 1994, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Fed.eral. 

Senado Federal, 14 de setembro de 1994. -Senador Júlio 
Campos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 294, DE 1994 

O Pri.meiro-Secretárl.O:-no Exercício da Presidência do Se
nado Federal, no uso da sua competência regiment31 e regulamen
tar, 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 constado Processo no 015.177194-7, 
resolve aposentar, voluntariamente, LUJZ FERREIRA, Técnico 
Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível
II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos ter
mos do artigo 40, inciso ill, alínea c, da Constituição da Repuôlica 
Federativa do Brasil. combinado com os artigos 186, inciso lli, 
alínea e; ôl; e 193, da Lei no 8.112, de 199(), bem_ a,ssim com os 
artigos 34, § 2"; e 37, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com pro
ventos prOporcionais ao tempo de serviço, obSCrvado· o dispostO 
no artigo 37, inciso xr. da Constituição Federal. 

Senado Federal, 14 de setembro de 1994. -Senador Júlio 
Campos7 Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO PRES!I)ENTE 
N" 295, DE 1994 

O Primeiro-SecretárÍo, -no Ex~rcfcio di Presidênciâ ci~ Se
nado Federal, no uso da srni competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegaçOO de competência que lhe foi 
outorgada pelo Ato da Comissão Diretora no 2, de 4 de--3:bril de 
1973, e tendo em vista o que constado Processorf 015.071/94-4, 
resolve aposentar, voluntariamente, JOSÉ ANTONIO DA SILVA, 
Técnico Legislativo; Área de Apoio Técnico ao Processo Legisla
tivo, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, nos termos do artigo 40, inciso m. alínea C, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186. in
ciso m. alínea c; e 67, da Lei no 8.112, de 1990, bem assim com 
os artigos 34, § 2"; 37, e 41, da Resolução (SF) n• 42, de !993, 
com proventos proporcionais- ao tempo de sE:rviço, observado o 
disposto no artigo 37. inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 14 de setembro de 1994, -Senador Júlio 
Campos, Presidente do Senado Federal em exercício: -

ATO DO PRESIDENTE 
N• 296, DE !994 . . 

O Primeiio-Secretárío, no Exercício da Presídêncía do Se-

nado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamen
tar, de confonnidade 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° 015.451194-1, 
resolve aposentar, voluntariamente, FR..~.J.'>;CISCQ JOSÉ CA V AL
CANTE, Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo 
Legislativo, Nível li, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Seoado 
Federal, nos termos do artigo 40, inciso ITI, alínea c, da Constitui
ção da República Federativa do Brasil, combinado com os _artigos 
186, inciso III, alínea c; e 67, da Lei n• 8.112. de 1990, bem assim 
com os artigos 34, § 2"; 37; e 41, da Resolução (SF) n• 42, de 
1993, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observa
do o disposto no artigo 7, inciso XI, da Constilllição Federal. 

Senado Federal, 14 de setembro de 1994. -Senador Júlia 
Campos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE 
N°297,DE 1994 

O Primeiro-Secretário, no Exercício da Presidência do Se
nado Federal, no uso' da sua competência regimental e rCguiamen
tar, 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• 015~058/94-8, 
resolve aposentar, voluntariamente,_ OLINDA ELIS~ GOMES 
BRASILEIRO DE F!GUEREDO, Analista Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao ProcessO Legislativo, Nível nr. Padrão 45, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, in
ciso m, alínea a, da Constitnição da República Federativa do Bra
sil, combinado com os artigos 186, inciso m, alfuea a; e 67, da Lei 
n• 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2"; 37; e 41, da 
Resolução (SF) n° 42, de 1993, coin proventos integrais, o~.erva
do o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 14 de setembro de 1994.- Senador Júlio 
Campos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 298, DE 1994 

O Primeiro-Secretário, no exercício da Presidência do Sena
do Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, 
de conformidade com a delegação de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão Diretoran° 2, de 4 de abril de 1973, 
e tendo em vista o que consta do Processá n° O 120S18/91-4, resolve 
alterar o Ato desta Presidência n° 197, de _1_98_5, publicado no 
DCN, Seção U de 12-9-85, para manter aposentado, com proven
tos integrais, o.servidor ELEOTÉRIO RODRIGUES, Analista Le
iiSiãtivo, Área de Po~cia e Segurança. Nível m, Padrão 45, do 
Quadro de Pessoal Permanente do Senado Federal, nos termos do 
art 40; inciso ID, alínea a, da Constituição da República Federati
va -dO Brasil~ combinado com os artigos 186, inciso m, alínea a, 
67 e 192, iilciSo II, da Lei n° 8.112, de 1990, e_ os artigos 34, § 2°, 
e 37 da Resolução SF no 42, de 1993, observado o disposto no arti
go-31, i..DcfSõXI, da.ConstintiÇã6Federal. 

Senado Federal, 14 de setembro de 1994. - Seoador Júlio 
campos, Presidenté cto sCnacto Federai em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 299, DE 1994 

O Primeiro-Secretário, no Exercício da Presidência do" Se
nado Federal, no uso da sua COmpetência regimental e regulamen
tar, de 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 ne 013.995194-4, 
resOlve aposentar por invalidez, o servidor JOSÉ EDSON DE 
LII\1A, Técnico Legislitivo, Área de Polícia, Segurança e Trans

. porte, Nível TI, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Fede-
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ral, nos termos do artigo 40, inciso I, da Constituição da República saó do PRODASEN. O parecer apresentado conclui-pela suspen
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso I, § 1 °; são do despachao da Diretora Executiva que indeferiu o pedido 
e 67, da Lei n° 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2°; -- inicíif e: que, após aprecfução e parecer da Assessoria Jurídica do 
37; e 41, da Resolução (SF) n• 42 de 1993, com proventos inte- PRODASEN, que seja submetido novamente o processo à decisão 
grais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constitui- final do Conselho de Supervisão. Em votação, o parecer é aprova
ção Federal. do. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para cons-

Senado Federal, 14 de setembro de 1994. _Senador Júlio tar, eu, RAQUEL PlNHEIRO GARCIA, Secretária do Conselho 
Campos, Presidente do Senado Fedetal em exercício. - -de Supervisão; lavrei a presente Ata, que. subscrevo, e após lida e 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 300, DE 1994 

_- _________ aprovada, vai asSinaaa pelo Sr. Presidente em exercício do Conse
lho de Supervisão e demais membros do Conselho. 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorg:itda pelo Ato da Comissão Diretora 
no 2, de 1973, e de acordo com o que consta do Processo no 
015.076/94-6, resolve exonecar, apedido, FRANCISCO ANTO
NIO AI.. VES DE OLIVEIRA do cargo de Analista Legislativo, 
Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especiaiidad.e Ta~ 
qtrigrafia, Nível ill, Padriío 31, do Quadro de Pessoal <!o Sena<!o 
Federal, a partir de 15 de agosto de 1994. 

Senado Federal, 14 de setembro de 1994.- Senador Júlio 
Campos, Presidente do Senado Federal, em exercício 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 

ATA DA 139" REUNIÃO 

Brasília, 13 de junho de 1994.- Manoel Vüela de Maga
lhães, V ice-Presidente, no exercício da Presidência- Edgelson T. 
J. Coelho, Conselheiro- Si!vana L. R. S. de Matos, Conselheiro 
- Antônio J. de S. :Machado, Conselheiro- Marco Antonio Pais 
dos Reys, Diretot Executivo do PRODASEN 

ATA DE COMISSÃO 

COMI"SSÃO DlRETORA. 

12• Reunião Ordinária, realizada em 31 de agosto de 1994 

Às deZoito horas do dia trintã:"e um de agoSto de mn mil, nOVe
centos e noventa e quatro, reúne-se a Comissão Diretora do Senado 

- Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a presença dos Ex
celentíssimos Senhores Senadores HUMBERTO LUCENA, Presi
dente; CHAGAS RODRIGUES, Primeiro-V ice-Presidente; LEVY 
DIAS, Segnndo-V ice-Presidente; JÚLIO CAMPOS, Primeiro-S=
tário; NABOR JÚNIOR. Segnndo-Secretário, e JÚNlA MARISE, 
Teli:eiia-8ecret!ria. 

Aos treze dias do mês de junho de mil novecentos e noven
ta e quatro, às onze horas, na Sala de Reuniões da Diretoria Execu
tiva do PRODASEN, reúne-se o Conselho de Supervisão do 
PRODASEN sob a Presidência do Dr. Manoel Vilela de Magalhã- Deixa de comparecer, por motivo juS:illicildo, o Excelentís-
es, Vice-Presidente no exercício da Presiência. Deixa de compare- simo Senhor Senador NELSON ~EKm, Quarto-Secn;tário. 
cer por motivo justificado 0 Exmo Sr. Senador Júlio Campos, _ , Os trabalhos foram presididos pe.lo ~enh~r Pres1~ente e, 
Presidente do Conselho. CompareCem à reuniãO. OS Seiili.Oi-es Con-" -· tambem, al.~ente, pelo_ Senhor Primerro-V Ice-PreSidente e 
selheiros Dr. Edgelson Targino Coelho, Dr. Antonio José de Sou- pelo Senhor P?merro-S~o. . 
za Machado, Dr' Silvana Lúcia Rios Safe de Matos e Dr. Marco . Ao abrir a reumao, o Senhor Presidente apresenta os se-
Antonio Pais dos Reys, Diretor Executivo do PRODASEN. Pre- gumtes assuntos:_ o 

sente, também, a convite do Presidente, 0 Dr. Marcns Vinícios a) Processos n s 013110/94-2,010581/94-4 e 011295194-~, 
Goulart Gonzaga, Assessor da Diretoiia:.ExecutiVa do PRODA- n?s qu~ a Sub~cretana de A~ão d~ Material e ~o
S EN. Iniciando a reunião, 0 Sr. Presidente coloca em apreciação a ruo solicita autorização para a aliena~o. de diversos maten_ms que 
Ata da 138'"", Reunião, a qual passa a ser-lida~ e,-em seguida, é se encop:tram. em desuso e que não mms mteress_:u:n a esta casa.. 
aprovada por unanimidade. Em seguida passa-se ao primeiro item . E deSJgnado o Senhor Segundo-Secret:áno para relatar a 
da pauta, qual seja o Processo n• PD0140194-5, que trata da PJ:es. matéria; . . . . 
tação de Contas do PRODASEN' e do FUNDAS EN relativa ao b) Processo ,n~ 005139/94-5, r~erente a ~C~en_!OS que se 
exercício lmanceirO de 1993. Na oportunidade, o Conselheiro in- ~entram ~o d~o da Subsecretaz:aa de A-~~~ M:a
dicado para relatar o processo, Dr. AntoniO josé de Souza Macha- _ ~al_e ~ôruo, no qu~ a Secretana ~dminiStratJ.va propoe se
do apresenta o seu parecer, favorável à aprovação da Prestação de JaiD., ~teno~ente _a~aliados e relacionados. os_ docurnent_Os 
Contas do PRODASEN e do FUNDASEN relativa ao exercício passtveis de mcmeraçao, após a competente autonzaçao da CoiDJs
finan.ceko de 1993. Em votação, o parecer 'é aprOvado. Passa-se, são Diretora. 
logo após, à apreciação do Processo no PD0704793--=-8que -envolve Os presentes, após exame, aprovam a -incineraÇão, na forma 
proposta de extensão aos servidores do PRODASEN e CEGRAF sugerida pela Secretaria Administrativa; -
do beneficio concedido no art. 2• da Resolução no 77/92, assegura- c) Processo no 014605/94-5, em que o Serviço de Adm:inis
do aos servidores do Quadro de Pessoal do Senado Federal. ORe- tração Orçamentária da Subsecretaria de Administração Financeira 
Iator designado para examinar o Processo, Dr. Antonio José de encaminha os pedidos de inclusão, na Proposta Orçamentária para 
Souza Machado passa à leitma de seu parecer, concluindo ao final 1995, formuladas por entidades privadas. 
por sugerir ao Conselho que encaminhe à consideraçãO do Egrégio Os presentes, após exame, aprovam os pedidos, na forma 
Plenário do Senado Federal, a minuta de ProjetO de Resolução en- solicitada; 
caminhada pelo Sr. Diretor Executivo do PRODASEN. Após ter d) Autorização do Senhor Presidente. ad referendam da Co
sido submetido à discuissão, em ·votação, o parecer é-aproVado. missão Direto~ de deflagração de novo processo li citatório, tendo 
Encerrando a pauta, é colocado em discussão o parecer do Dr. An- em vista manifestaÇão da Se_cretaria de Controle Interno a respeito 
tonío José de Souza Machado, Relator designado para apreciar o Clã gratificação_ instituída pelo PrimeirO Termo Aditivo ao Contrato 
Processo n .. PD 0659/916, que trata de requerimento de reenqua- 013/93, firmado entre o Senado Federal e a SITRAN- Indústria e 
dramento e reposicionamento solicitado por grupo· de servidores Comércio Ltda. (Processos nos 008723/94-0 e 010530/94-0). 
do PRODASEN, que se dizem prejudicados-pehPiano de Carrei- Os presentes, após exame, referendam a decisão do Senhor 
ra implementado pelo Ato no I, de l991,do Conselho de Supervi- Presidente; 
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e) Processo n• 004128/94-0, no qual a ComisSão de Sindi
cância instituída jlela Portaria n° 21, de 1994, dO Senhor Diretor
Geral, propõe a baixa patrimonial, em deeoxrência de furto, de um 
aparelho telefônico que se encoD.trava :iri.stalado na Presidência do 
Partido da Frente Liberal. .. 

Os preSentes, ap6s ex~ autorizam a baixa patrimonial do 
referido bem. 

Assumindo a condução dos trabalhos. o Senhor Primeiro-
Vice-Presidente apresenta os seguintes assuntos:. __ 

a) Aviso no 492-GP/I'CU relativo a exame, por ãquele Tri
bunal, das peças do processo da CP:Ml!Orçamento, referentes a 
possíveis irregularidades ocorridas na obra do Metrô de Brasília 

É designado o Senhor Senador CARLOS PATROCÍNIO, 
Suplente da Comissão Díieto~ para-refttar a matéria; 

b) Processo n• 008811/94-6 (anexos: 003107/94-9, 
003417/94-8, 010011/94-3 e 00316\l/94-4), em qile GILBERTO 
GUERZONI FILHO. e MEIRIANE NUNES AMARO requerem 
reconsideração dos despachos dados aos Processos n•s 003107194-
9 e 00.3417194-8 de indeferimento de pagamento das parcelas de-
nomina;Jas "quintos h. _ 

E designado o S~or Primeiro..Secretário para relatar a ma-
téria; 

c) Processos n•s 012021/94-6 e 001807/93-5,_que tratam da 
prestação de contas do lnstib.lto Tancredo Neves, relativa ao exer
cício de 1992. 

É designada a Senhora Terceira-secretária para relatar a 
matéria; 

d) Processo n• 012617/94~6. que contém a prestação de 
contas do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar. relativa ao 
primeiro semestre de 1994. ---

É designado o Senhor Segurido~Secretário _para relatar a 
matéria; . 

e) Processo n'"' 008418/94-2, que contém a prestação de con
tas do Instituto T~C!edo Neves, rel@.va ao primeiro trimestre de 
!994. 

É designada a Senhora Terceira-Seci'etária pa!a relatar a 
matéria; 

f) Requerimento n .. 551, de 1994, por meiOdo qual o Se~ 
nhor Senador Ney Maranhão solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda informações atinentes _às verbas orçamentárias destinadas à 
construção do Fórum da ]ustiça Federal da 1• Instância. do Estado 
de Pernambuco. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretuia-Getal da Mesa para as devidas providências; 

g) Requerimento no 552, de 1994,_ por meio do qual o Se
nhor Senador Aureo Mello solicita ao Senhor_ Ministrõ da Fazenda 
informações ·sobre irregularidades havidas no concurso público 
para Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, divulgadas pelo Jornal . 
do Brasil, edição de 27 de maio de 1994. · 

Os presentes, ap6s-·exame, aproVam a matéri_a: e_ ã encami~ 
nbam à Secretaria-Geral da Mes.i para as devidas providências; 

h) Requerimento no 553, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador Marco Maciel solicita a transcrição. nos Anais do 
Senado Federal, do artigo intitulado "Os sete brasis"_, de autoria do 
escritor Gerardo MeUo Mourão, publicado no Jornal do Brasil, 
ediçãode7dejunhode1994.. . _ , -· 

Os presentes, após exame, aprovam a matéri_a- e a encami
nham à Secretaria-GC:ral da Mesã. para as-devidas providências; 

i) Requerimento no 554, de 1994, pOr !!!~!! do qual o Se
nhor Senador Maurício Cori&. solicita a transcrição~ ·no-s Anais do 
Senado Federal, do artigo intitulado "Itamar cresce muito como 
presidente", de autoria de Arnaldo Jabo:r, publicado no jornal Fo
lha de S. Paulo, edição de 12 de julho de 1994. 

Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encami~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

j) Requerimento n• 591, de !994, por meio do qual o Se· 
nhor Senador Ney Maranhão solicita ao S-enhor Ministro do Plane~ 
jamento 4tformações atinentes à verba orçamentária destinada à 
construção do F6rum da Justiça Federal de t• Instância. -do Estado 
de Pernambuco. 

Os presentes, ap6s exame, aproVam a qtatéia-e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

k) Requerimento n• 599, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador Ney Maranhão solicita ao Ser$or Ministro das Mi
nas e Energia informações atinCD.tes ao "Vale:Gás". _ _ 

Os presentes, ap6s exame, aprovam a ~<#ria e ·a encami~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

I) Requerimento n• 600, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro de Es
tado da Fazenda informações sobre a ocorrência de transação 
financeira entre a Caixa .Económica Federal e o Estado do Piauí 
neste exercício. 

Os presentes. após exame, aprovam a matêria e a encami
nham a Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências; 

m) Requerimento n• 604, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador Eduardo Suplicy solicita à Secretaria de Assuntos 
Estratégícos informações atinentes ao Sistema de Proteção da 
Amazônia- SlPAM e ao Sistema de Vigilância da Amazônia
SIVAM. 

Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria~Geral da Mesa, para as devidas providências. 

_ n) Reqnerimento n• 605, de 1994, por meio do qual o Se
_nhor Senador Júlio Campos solicita ao Senhor Ministro das Comu
nicações informações atinentes à aquisição de satélite de 
telecomunicações pela EMBRA TEL. -

Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

Q) Requerimento no 606,- de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro das 
Comunicações o encaminhamento a esta Casa de cópias de docu
mentos referentes à Concorrência n° 005/92, da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos. 

Os presentes. após exame. aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

p) Requerimento no 6fJ7, di 1994, por meío do qual o Se
nhor Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro das 
ComunicaÇões informações atinentes à Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Gerai da Mesa para as devidas providências; 

q) Requerimento n° 608, de 1994, por meio do qual o Se~ 
nhor Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fa
Zenda informações atinentes à Petróleo Brasileiro SA.- Petrobrás. 

Os presenteS, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

r) Requerimento D0 624, de 1994, por meio do qual o Se~ 
nhor Senador Chagas Rodrigues e outros Senhores Senadores soli
citam a realização de homenagens de pesar pelo falecimento de 
Dom Timóteo Amoroso Anastácio. 

Os presentes, -após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas providências; 

. . s} Requerimento no 625_, _ _-de 1994; por me i(! do qual o Se
- Dhor Senador Odacir Soares solicita ao Senhor Ministro dãs Rela~ 

ções Exteriores lnformações referentes à "Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento". que se realiza
rá em setembro do corrente ano, na Cidade do Cairo. 
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Os presentes, após exame, aprovam a matena -e a encami
nham, à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências~ 

t) RequerimentD n"' 631, de 1994, por mcio-do qual o Se
nhor Senador Esperidião Amiii solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda informações, a serem preStadas peJO -Banco Central_ do 
Brasil. atinentes a depósitos compulsórios destinados ao Crédito 
Educativo. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéiía~-e ~fenca..mi
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências~ 

u) Requerimento n<> 639, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador Dario Pereira solicita a transição, nos Anais do Se
nado Federal, do artigo intitnlado "Uma nota só", de autoria do 
jornalista Evandro Carlos de Andrade, publicado no jornal "O 
Globo", edição de 6 de agosto de 1994. · · ·· - -

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a_ encami
nham às Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

v) Requerimento n<> 655, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador Coutinho Jorge solicita ao Ministro da Fazenda in
formações atinentes ao Imposto sobre Propriedade Territorial 
Rurai-ITR, alterado pela Lei n• 8.847, de 28 de janeiro de 1994. 

Os presentes, após exame. aprovam as matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

x) Requerimento n° 657, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda informações atinentes às liberações de reCursos para 
transferências voluntárias para os Estados e Municípios em reaís 
e/ou URV, no período de janeiro a agosto de 1994. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

z) Requerimento n• 663, ·de 1994, por-meio do qual o Se
nhor Senador Gilberto Miranda __ solicita a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo intitulado "O PMDB e o Plano Real", de 
autoria do Deputado Federal Luiz Carlos Santos. publicado no jor
nal ''Folha de S. Paulo", edição de23 de agosto de 1994. 

Os presentes, após exame, aprovam a nia!&:i.a e-a enCàJtli
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

Ainda na presidência dos trabalhos, o Senhor Primeiro
Vice-Presidente concede a palavra ao Senhor Segundo--Vice-Presi
dente, que apresenta Parecer ao Processo no 02429393-8 (anexos: 
019247193-J e 008923193-ü) de solicitação de retificação do Ane
xo do Ato da ComisSãO Diretora n" 001, de 1993, no qUã.l conclui 
pela procedência do pedido. beneficiando não somente a_r_equeren
te, mas todos aqueles seis servidores citados pela Instrução Proces
sual , bem como ao pagamento dos efeitOs financeíros abrangidos 
pela inadequeção daquele Ato. 

Após discussãO, o parecer é aprovado pelos presentes. 
Na ausência momentânea do Senhor Presidente e do Senhor 

Primeiro-Vice-Presidente, assume a presidência da reunião o se
nhor Primeiro-Secretário, que submete aos presentes os seguintes 
asstmtos: 

a) Proposta da Subsecretaria de Assistência Médica e Social 
de redirecionamento da atuação dos profissionais de Área Médicay 
com a desati.vação dos plantões médicos, e o credenciamento de 
firmas especializadas para o atendimento global de emergência aos 
Senhores Senadores e dependentes, com manifestação favorável 
do Senbor Primeiro-Secretário (Processo n• 012450/94-4 ). 

Após discussão, a proposta é aprovada pela ComiSSão Dire-
tora; 

b) Expediente do Senhor Diretor-Geral comunicando que o 
Tribunal de Contas da Uni_ão, respondendo consulta formulada 
pelo Senhor Presidente, encaminhou a esta Casa a Decisão D

0 

409/94-TCU - Plenário, segundo a qual "a aquisíi;ão de passagens 
aéreas e outros serviços de transporte aéreo, obrigatoriamente, 

deve ser precedida do competente processo licitatórió, nos teimes 
do art. 2° da Lei n° 8.666/93"; e solicitando autorização da Comis
são Diretora para a deflagração de processo licitatório, seguindo a 
9rientação daquela Corte. 

Após discussão, a Comissão Diretora autoriza a deflagração 
do processo licitatórío; 

c) Pm:ecer oral favorável à extensão aos servidores do PRO
DASEN e do CEGRAF do beneficio assegurado aos servidores do 
Senado Federal pelo art. 2 o da Resolução n°77, de 1992-(Proces-
so n• PD-000704/93-8). _ 

Após discussão, os presentes aprovam o parecer e assinam 
o respectivo Projeto de Resolução, que é encaminhado à Secreta
ria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

d) Decisão do Senbor Primeiro-Secretário, ad referendnm 
da Comissão Diretora., que autorizoU à ressarcimento_ de despesas 
odontológicas ao Se_nhor_ Senador Iram Saraiva (Processo n" 
013124194/3). 

Os presentes referendam a decisão do Senhor Primeiro-Se
cretário; 

e) Decisão do Senhor Primeíro-Secretário, ad referendum. 
da Comissão Diretora, que autorizou a cessão do Auditório Petrô
nio Portella para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque
nas Empresas - Sebrae, no dia 22 de agosto de 1994, para a 
realização do Seminário sobre ReinvençãafR.eengenharia das em
presas e Recriação do Humano. 

Os presentes referendam a decisão do Senhor Primeiro-Se
cretário; 

t) DeciSão do Senhor Prinieirri-Secretário, ad. referendum 
da Comissão Diretora. que autoriz.ou a cessão do Auditório Petrô
mo Porte Da para o SINDILEGIS, no dia 24 de agosto de I 994, 
para a realização de Assembléia Geral Extraordinária daquele Sin
dicato 

Os presentes referendam a decisão do Senhor Primeiro-Se
cretário· 

- g) Processos n°s 014015/94-3 e Ó14016{9+Q,' nos quais o 
Senhor Senador Beni V eras solicita o ressarcimento de despesas 
médicas. 

Os presentes, após exame, defere o ressarcimento; 
h) Processo no 015062194-5, em que o Senhor Senador 

Coutinho Jorge solicita o ressarcimento complementar de despesas 
médicas. 

Os presentes, após exame, deferem o ressarcimento. 
Em seguida, é concedida a palavra à Senhora Terceira-Se

cretária, que submete à apreciação dos presentes: 
a) Parecer favorável à prestação de contas da Associação 

dos Servidores do Senado Federal (ASSEFE), relativa ao exercício 
de 1991, sugerindo o envio ao Consellio _Fiscal da ASSEFE de có
pia do parecer da Auditoria do Senado Federal para que providên
cias sejam tomadas com vistas à legalização do recofuimento do 
ISS e do JRPF pela ASSEFE naquele exercicío (Prqcess_o n° 
001174/92-4). 

Após discussão. os presentes aprovam o parecer; _ _ 
b) Parecer favoráVel à solicitação da Cooperativa Habita

cional dos Servidores do Senado Federal (COOPERSEFE) para 
que o servidor Durval Morgado Filho seja colocado à disposição 
daquela Cooperativa até o fim de seu mandato como Diretor Ad
miniStrativo (Processo n• 012726/93-1). 

Após discussão. os presentes aprovam o parecer; 
c) Parecer ao Processo n"'011595/94-0, em que o S~rr>ll..E

GIS solicita sejam disciplinadas e editadas normas para o paga
mento de serviços extrnordinários emprestados mas não 
remunerados pela Gratificação de Ativid.ade Legislativa, no qual 
opina que se determine prazo não superior a 30 (trinta) dias para 
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que a Secretaria Administrativa apresente projeto à Comissão Di
retora e que a mesma delegue poderes ao Senhor Primeiro-Secretá
rio para que normalize e discipline o advento do serviço 
extraordinário. - . 

Após discussão, os presentes aprOva o pafecer, fixando o 
prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do projeto pela Secre-
taria Administrativa; . . .. 

d) Processo n~ 004483194-4 (anexos: 003522194'6, 
002821/94-0 e C!Õ2745/94-1 ), do qual havia sido designada Rela
tor, em que o Servidor JVUGUE.. SODRÉ MENDEs _requ"er Licen
ça para Desempenho de Mandato C! assista. 

O SenhOr Segundo-Secretário é redeiígnado ,P3I'a: relatar a 
matéria; 

c) Processo n• 006206/94-8, em que a Prefeitura Municipal 
de Campinas solicita a requisição da servidcrra Maria Ne!ma Ga
burro. Após discussão. a Comissão Diretora decide autorizar a ces
são, em caráter excepcional, sem ônuspara o Senado Federal, e 
pelo prazo de 10 (dez) meses, dentro de condições que eSpecifica 
no processo. 

Nada mais bayendo a tratar, o Senhor Presidente declara en
cerrada a reunião, às dezenove horas e dez minutos, pelo que eu, 
Manoel Vilela de Magalbães, Diretor-Geral e Secretário da Co
missão Diretora. lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo 
Senhor Presidente. vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 31 de agosto de 1994.- Sena
dor Júlio Campos, no exercício da Presidência. 
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CONGRESSO NACIONAL 
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA DESTINADA A 
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N" 600 DE 02 DE 
SETEMBRO DE 1994, QUE "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI N" 8.490 DE 19 DE 
NOVEMBRO DE 1992, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N" 8.746, DE 09 DE 
DEZEMBRO DE 1993, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". REEDIÇÃO DA MP-569/94. 

CONGRESSISTAS 

Deputada MARIA LAURA 
Deputado PAULO RAMOS 
Deputado ROBERTO JERFERSON 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

EMENDAS N"S. 

001. 
003. 
002. 

r~-~ ~;Q r EMEIIDA A MEDIDA PROVI:SÔRIA -:600, DE 02/09/!U. 1 

r -·-~=~LADRA~~'"----~ , r-'•-ruO--] 

r------,=:---'--;:::---·=-· ••o·---=------:::--------
10 -- zo_..,...,._ 30 -·ou ... <4-f!J·...,.,.- 9Q·1UI'S'IIf""'"".......... ~ 

c··· ... ~ ·c-·.,-,----......... --.- · ·~·=:-J 

,rr. -!:""""-MED-!DA_P_RO_'VISÓ_RIA_1v -... -.. :---60-0-. ~DE :·~• _DE_S_E-iW-RO--D-" -19_9_4 ------,~-

'~ 1 Inclua-se oride couber: 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES. 
Diretor-Geral do Senado Federal · 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUJZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo -
LUJZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 

Diretor Adjunto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

bnpresso sob responsabilidede da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 
Semestral ________ R$23,53_ 

Tiragem: 800 exemplares 

Art. --Ficam criados no Ministério da Justiça, 
a serem alocados no Departamento de Policia Ferroviária Federal, 
vinte e dois Cargos em Comissão do Grupo Direção e 
Assessoramento Superiores, sendo onze cargos DAS-1.01.. 2, onze 
Cargos DAS-1.01..1. e noventa Funções Gratificadas, sendo trinta 
FG-1. e sessenta FG-2. 

Art. Os servidores que, em 05 de outubro de 
1988, exerciam atividades no policiamento ferroviário nacional, 
e, atualmente, são responsáveis pelo patrulhamento ostensivo das 
ferrovias federais, poderão optar pela sua integração ao 
Departamento de Policia Ferroviária Federal, mediante 
transposição, nos termos do § 3' do art. 1.1. da Lei n• 8.029, de 
12 de abril de 1990, com a redação dada pela Lei n• 8.101, de 06 
de dezembro de 1990, bem como o disposto nos arts. 4•, 5• e 6• 
da Medida Provisória n• 556, de 25 de julho de 1.994. 

JUSTIFICATIVA 

A Lei n• 8.490, de 1.9 de novembro de 1.992, em seu 
art. 1.9, § 1.•, autorizou o Poder Executivo a criar, no 
Ministério da Justiça (inciso I), o Departamento de Pol.icia 
Ferroviária Federal. Porém, até o momento foi criado apenas uma 
estrutura minüscul.a, sendo, humanamente, impossível implementar 
o funcionamento desse iaprescindível órgão permanente de 
segurança pública. 

Convém ressaltar, a anuência do Exmo. Sr. 
Ministro da Justiça, manifestada através do Aviso n• 1.115/94, 
anexo. 

Como há precedentes, conforme documentação em 
anexo, pela Medida Legislativa, prima o clamor e o interesse do 
povo brasileiro. 

r----· -·-- -. .:2§-u-,;··~bLlik~"<=--------~---- ., --- -- -] 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção ID Sexta-feirà 16 5223 

HF"00600 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 00002 __j 
r;; ·;~;g r EMEN::!A A MEDIDA PRQVISÕRI::::OO OE 02/09/1994-----~ 

~r=·D=E=P=IJ'J!~l\D~O~R~O~B~E~R~~~J~E~RF~F~E~R=S=O="=~=P=T=B~'=RJ=:::::=====:::::' r.fl!f- 1 r ,o-- 2-o,--=- 3CJ·-- 4~- ... ~ 9o--"""" ..... ..._ 1 

c----~ '-c_-___ -_ .... _·-=-~==----_ -_.,-L_-_····_~·~____l 
t r-----------~E~M~&~~~-n~~~-N~~é~o-------------------------------, 

Inclua-se ondo couberr-
! 

Art. Ficam criados no M~nistério da Justiça, 

a serem alocados no Departamento de Policia Ferroviãr~a Federal, 
vinte e do~s Cargos em Comissão do Grupo de Oireção a Assessora
menta Superiores, senão onze Carqos DAS-101.2, onze cargos DAS-
101.1 e noventa Funções Gratificadas, !lendo trinta FG-l e sesse!! 

ta FG-2. 

Art. oa servidores que, em 05 de outubro de 
1988, exerciam atividades no policiAmento ferroviário nacional , 
e, atu&lment&, sio relponsive~s pe~a Segu~~~ça Pública no ãmbito 
das ferrovi4S federais~ poderão opt&r pela SUA inte~raçio &o Oe
partamento de ~olieia Ferroviár~a Federal, mediante transposicão, 
nos eermos do § 39 do art. l~ da Lei n98~029, de l2 de &bri~ de 
1990, com a redação dada pala Lei n98.l0l, de 06 de de;embro de 
~990, bem como o dispos~o nos arts* 49~ 59 e 69 da Medida Provi
sõria n9SS6, de 25 de julho de 1994~ 

JUSTIFICATIVA 
A presente proposta vem fazer justiça aqueles ded1 

cados servidores que, por •• encontraram em exercicio há pelo 

~anos cinco anos, já demonseraram estarem aptos para o àese -
penho satisfatório d~& Atividades que exareem, sendo desnecessá

rio, a esta altura, a submissão a concurso público para fins de 
efet1vação no Serviço Públiço Federal. 

A La~ n98.490, da 19 de novembro de 1992, em seu 
art* l9~ § 1~, autorizou o Poder Executivo a er~ar, no Minls~! 
r~o da Juati~a (inciao X}, o DQpartamento de Policia Ferrovi
ária Feder&l. Porém, a~ê o momento fOi criado &penas uma est~ 
tura minúscula, sendo, humanamente, ~possivel Lmplementar o 
funcionamento desse ~prescindivel órqão permanente de saq~ 

rança pú.b.lica.. 

Convém ressaltar, a anuência do Exmo. Sr~ Minis
tro da Justiça~ manifestada através ào Aviso n9l.ll5/94, anexo. 

Como há deo1.sões similares, confonne documentação 
em anexo, pela Medida Legisl~t~va, prL~ o clamor e o ~nteres
se do povo brasileiro. 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 00003 J 
[i!/ '~g/9Y] r Elo!ENDA A MEDIDA PROVISORI~-;.~00 DE 02/09/1994 

Lr-_D_~~P_u_T_AD~o __ P_A_u_L_o __ ~ __ M_o_s ___ - __ P_D_;~;-_RJ __________________________ JI ~7~~·~ 
r lO-~,;_: 20-..wrrr~ 30 -ICf,- 41&J·.-r- 9 O·suuTma<Tow~ , 

r·~-=:1 Lc _____ -__ ._, ____ _J ____ ~_ ...... _·_-~--~-':_-~_-_-__ ·~_·_,~~~~~=~~~~~-~-·Ó.O._-_-_-_-_-_,,, 

1
~.--------------~-------~---------------------, 

BMEHpA 

I A KBDmA PROVIsóRIA H• 600, DB 02 DE SB'lBhBRO DB 1996 

Inclua-se onde couber: 

Art. Fica. criado• no Ministério da JUstiça, 
a serem alocados no Departamento de Policia Ferroviária Federal, 
vinte e doia Carqos em COilias.i.o do GrUpo DireçA.o e 
Assessoramento Superiores, sendo onze Cargos DAS-101.2, onze 
Cargos DAS-101.1. e noventa Funções Gratificadas., sendo trinta 
FG-1. e sessenta FG-2. 

Art. os servidores que, em 05 de outu]:)ro de 
l.988, exerciiU! atividades no policiamento ferroviArio nacional, 
e, atuallaente, são responsáveis pelo patrulhamento ostensivo das 
ferrovias federais, poderão optar pela sua integraçAo ao 
Departamento de Policia Ferroviária Federal, mediante 
transposição, nos termos do § 3' do art. 11 da Lei n• 8.029, de 
12 de abril de 1990, coa a redação dada pela Lei n• 8.101, de 06 
de dezembro de 1990, bem como o disposto nos arts. 4•, 5• e 6• 
da Medida Provisória n• 556, de 25 de julho de 1994-

JUSTD'ICM'IVA 

A Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992, e-. seu 
art. 19, § 1. 1 , autorizou o Poder EXecutivo a criar, no 
Ministério da Justiça (inciso I), o Depart..,...nto de POlicia 
FerroviAria Federal. Poréa, até o momento roi criado apenas uma 
estrutura ainóscula, sendo, humanamente, impossiva1 imple.antar 
o funcionamento desse illprescindive1 órqAo perJUmente de 
segurança pllblica. 

conW.. ressaltar, a anuência do Ex.o. sr. 
Ministro da Justiça, manifestada através do Aviso n• 1.11.5/94, 
anexo. 

Coao M precedentes, confonoe doctllllel\taçi.O u 
anexo, pela Medida Legislativa, prima o clamor e o interesse do 
povo brasileiro. 
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSAO MISTA DESTINADA A 
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N" 609, DE 08 DE 
SETEMBRO DE 1994. QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS EM 
COMISSÃO QUE MENCIONA". REEDIÇÃO DA MP-578/94. 

CONGRESSISTAS EMENDAS N"S. 

Senador GILBERTO MIRANDA BATISTA 
Deputada MARIA LAURA 

001. 
002. 

EMENDA N" 

Inclua-se no texto da Medida Provisória n" 609, 
de 1994 o seguinte artigo 2.", renumeranclo os demais: 

"Arl 2." Os membros dos Conselhos de 
Contribuintes e da camara Superior de Recursos 
Fiscais do Ministério da Fazenda, a estes órgaos 
vinculados na forma do art. 4° da Lei n" 8.162, de 
a de janeiro de 1991, perceberao a gratllicaçllo 
de presença de que trata o paragrafo único do 
art. 1° da Lei n" 5.708, de 4 de outubro de 1971, 
regulamentada pelo Deaeto n" 69.382, de 19 de 
outubro de 1971, é razllo de um vinte avos 
(1120), por sessao, da retribuiçao integral do 
Cargo de Direção e Assessoramento Superiores 
(DAS) fixada para os Pnesidentes dos 
COI!selhos. 

Parágrafo único. O Regimento Interno dos 
Conselhos definirá, o número de seSSOes 
mensais de cada uma das camara~ 
subordinadas, até o máximo de dezesseis (16), 
de acordo com o volume de processos em 
andamento." 

JUSTIFICAÇÃO 

o que se pretende com a presente Emenda é 
restabelecer a remuneraçao condigna aos membros dos Conselhos de 
Contribuintes e da Gamara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da 
Fazenda. 
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Trata-se à toda evidência, de medida necessária 
e urgente, a fim de se conferir aos referidos órgiios judicantes da 
AdministraçAo Tributária o jeton compatível com as relevantes funçOes 
exercidas pelos integrantes dos Conselhos de Contribuintes. 

A defasagem da remuneraçao chegou ao 
inaceilável nível correspondente a CR$ 26.87 (vinte e seis auzeiros reais 
e ottenta e sete centavos) o valor pago aos Conselheiros representantes 
dos ccntribuintes pelas 8 (oito) sessões que participam mensalmente nas 
suas respectivas Gamaras julgadoras. 

Tal absurdo, que chega às raias do risfvel, nao 
pode mais perdurar, sob pena de colocar em dúvida a abnegaçao de 
cerca de 50 profissionais liberais que, com o sacrifício de multas horas de 
trabalho, prestam sua colaboração nos Conselhos supracitados. 

Trata·se de medida cujos efeitos financeiros 
para o Erário são insignificantes, mas que há de contribuir de forma 
efetiva para o prestígio de tao importantes órgãos da administração 
Pública. 

Sala das Comissre.l, em /_., 

1;/ I '

1 

L. ' 
Sena~ 9i'~~ .14lní da Batista 

10..:./'lô ..!.-n'fit.-f • .., .. _....J.,,. ..... ..J- , ..... --

EMENDA, I". -- , · ..• I. t 'L. 1. 

Dê-se. à Medida Provisória n° 609. de 08 de setembro de 1994, a seguinte 
redação: 

~ Art. l 0 . Fica autorizado o Poder Executivo a proceder, no prazo de 60 dias a 
contar da publicaçlo desta Lei.. a criaçio. mediante transformiÇio. sem aumento de despesas. 
de cargos do Grupo--Direção e Assessoramento Superiores destinados· 

I - a suprir a. Secretaria da Receita Federa) do Ministerio da Fazenda de 18 
cargos DAS l0l.3, 84 cargos DAS 10L2 e 174 cargos DAS IOl.l; 

II - a Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB de um cargo 
DAS 101.6. 4 cargos DAS 101.4. 8 cargos DAS !OU. 14 cargos DAS !01.2, 6 cargos DAS 
101.1 e 3 cargos DAS 102.2- ---

Art. 2". São criadas na SU"NAB 194 Funções Gratificadas. sendo 147 FG-1, l3 
FG-2 e 34 FG--3. 

Parâgnúo ln\icO. A partir da publicação da estrutura. regimental da SUNAB. 
decorrente do disposto nesta Lei. são consideradas extintas as funções de Direçio e 
Assistência Intermediaria da SUNAB. 

Setembro de 1994 



Setembro de 1994 DIÁRIO_OO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 

Art. J•. O Poder Executivo aprovarA. no prazo referido no •capw:". a estrutura 
regimental dos órgios atingidos pela transformação de cargos nocessiria a implementaçlo do 
dísposto nesta Lei. 

Art. 4"'. Esta lei entra em vigor na data de sua pubiieação." 

nJSTIFICAÇÃO 

Embora necessario dotar a Secretaria da Receita Federal e a SlftolAB de cargos. 
que a.tendam aos requisitos de suas competêndas legais e funcionais. entettdemos ser mais 
adequado o atendimento destas nea:ssidades mediante a transformaç:lo de cargos atualmentc 
existentes e que estejam vagos ou ocíõsos na estrutura dos órgtos. e entidades da Admicitraçio 
Federal. Alêm da economia de recursos públicos., dar-se--i, por este meio. utilizaçio mais 
racional aos caJBOS de confiança. utilizados de forma aleatôria e discriciorWia pela 
Administraçlo para finalidades CÜ\Icrsas das que justificam sua existCncia. 

Sala das Sessões. )2i'Qi"' 4 

X.:,.,u.i~· h·? .. ;?i.L' ----·-----:----~~ 
~- )l.~<;>\1\ IY.J'J.t-• .J ' ': ... '· . ' 
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA DESTINADA A 
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N" 610, DE 08 DE 
SETEMBRO DE 1994, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO NA LEI N• 8.490, DE 2 DE 
MAIO DE 1994, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

CONGRESSISTAS EMENDASN"S 

Deputada MARIA LAURA 001, 002, 003. 

--- MF"006i.0 

EMENDA .,'v. 1 

"Art. 1°. Osart. 10. ll e 17 da Lei n° 8.490. de 1992. passam a vigorar com a a 
seguinte redaçi.O: 

"An. 10 ... 
I - Secretaria de Planejamento Estrategico; 
II - Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos; 
III - Secretaria de fnteligênc~ 
IV -Centro de Estudos Estratégicos; 

Art. ll. A Secretaria da AdministraÇ!o Fedenú da Presidência da RepUblica, 
órgio central dos Sistemas de Pessoal Civil - SIPEC, de Oganizaçio e 
Modcmizaçi.o Admini.saatiYa - SOMAD, de Adminístnçio de Recursos da 
Informação e lnformatica.- SlSP e de Serviços Gerais - SISG tem por finalidade 



------------

5228 Sexta-feira 16 DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 
formular, coordenar e implementar politicas e diretri2es para o desenvolvimentO 
instuticional, administrativo e gerenciaL no ãmbito do Poder Executivo, e 
planejar, orientar normarivamettte, ooordenar,llsQ!izar e supervisionar as ações 
dos órgios integrantes dos referidos Sistemas. 
Panigrafo único. A Secretaria da Administraçào Federal da Presidência da 
República tem a seguinte estrutura básica: 
a) Secretaria de Serviços Quais e Assuntos Imobiliários; 
b) Secretaria de Planejamento, Coordenação, Modernização e Desenvolvimento 
Institucional; 
c) Secretaria de Recursos Humanos; 
d) Secretaria de Administração de Recursos de Informação e Informática;" 

Art. 17 ... 

§ J•. Compete à Secretaria de Controle Interno da Secretaria Geral da 
Presidência da República exercer o controle interno da Secretaria da 
Administração Federal e da Secretaria de Assuntos Estratégicos. • 

JUSTIFICAÇÃO 

Setembro de 1994 

Não se justifica. a seis meses "do fim do Governo Itamar. pretender-se alterar a 
estrutura da SAE por meio da tranSferência do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a 
Segunmça das Comunicações. atualmente no Ministério da Ciência e Tecnologia. É bom que 
se recorde que este órgio originalmente penencia à SAE . mas foi transferido para o MCT 
com base na argumentação - acolhida pelo Executivo ~ de que não mais atuava no setor de 
inteligência, escuta e criptografia. Assim. propomos que seja ~penas alterada a denominação 
dos órgãos da estrutura básica da SAE; mantendo-se os que já estão funcionando. 

No tocante á SAF, não se entende a motivação que leva o Executivo a alterar a 
estrutura do órgio criando uma "Secretaria de Projetas Especiais" quando tem missões 
instituciofiliiS-claramente definidas, mas não as cumpre a contento. Por outro lado, a estrutura 
proposta na MP em tela é ~to genérica; e não atende às necessidades de especializaçio das 
funções a cargo da SAF. E evidente que hã uma grande interface entre todu as suas 
Secretarias, mas entendemos que a área de modernização institucional - ligada intimamente. 
desde as suas origens. ao Sistema de Planejamento Federal - deve ser organizada i. pane, numa 
secretaria especifica. 

Quanto ao novo pari.grafo proposto ao art. 17. oferecemos nova redação, mais 
adequada tecnicamellte ao propósito, que é o de definir a responsabilidade pelo controle 
interno da SAFe da SAE como tarefa da Secretaria de Controle Interno da Secretaria Geral da 
Presidência da Repilblica. 

Sala das Sessões, 

/ "'{:u,_t V·W"~ 
~. \\..IJ><~I\ \fi\v~ 

~)~ 
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1-tr=· e-06 .1. 0 

00002 

EMENDA 1'\1\,· .J.. 

JUSTIFICAÇÃO 

Entendemos desnecessária a tranformação de cargos proposta. Desde a sua 
criaçl.o, nem a SAF nem a SAE demonstraram a necessidade de que os seus órgãos 
responsáveis por arividades de apoio administrativo tivessem nivel hicrirquico superior ao 
atual. Aumentar os salãrios destes cargos. por meio da transfonnaç:io dos atuais DAS em 
cargos de n~rez:a especial ou DAS mais elevados acarretar8, asstm.. apenas aumeoto de 
despesa. sem nenhum ganho de eficiCncia evidente. 

No tocante à alteração da estrutura do DNPM. entendemos que a matêria já foi 
objeto de deliberaçlo congressual recentemente. quando se aprovou a Lei n° 8.376 
transtOnnando o órgio em autarquia. Naquela ocasião. foram aprovados os cargos soliCitados 
pelo Executivo. Neste momento, nada estâ. a indicar a necessidade de mais cargos e funções 
para a autarquia. a menos que estes venham a servir para fins diferentes dos que justificariam a 
sua criação. 

EMENDAr lv ., 

Suprima-se os an. 6° da Mecfida Provisona n~ 6! o. 

JUSTIFICAÇÃO 

A inclusio do art. 6° na Medida Provisória., alterando a denominaçio do 
Institulo BruiJàro de Arte e Cultunt - IBAC parn F.!!ndaçio Nacional do Alies - FUNARTE. 

e do Instituto Brasileiro do Patrimõnio Cultural • IBAC para Instituto do Pltrimônio HistOrio 
e Artístico Nacional - IPHAN representa. além de uma inutilidade absoiulll. um tt:boc
para .. ínstituições. 

Foi- com graride esforço e sacrificio que se obteve a id~ no textD 
c:onstitucional. de um conceito de patrima.rio cultaral. que é mais amplo do que pittitllÕIBO 
história e anístico. Este conceito foi. finalmente., acolhido pela Lei n'" 8.029J'Wi, que redefiniu 
as entidades do sctor cultural do Governo Federal. dentre elas o mPC o ffiAC. 

A Medida l'rovOOria. ao redefinir as denominações das entidades. embora
lbcs altere as atribuíções, pk por ....,. todo um ttllbalho de ;dcmmcaçio du mesmas com as 
atividadcs cu.ltunis em sentido amplo Com isso, prejudica-lhes o próprio processo de 
~. sem aaescentor nenlalm 8JUlho quafilativo as suas missões e cap•óc!""'"' 
operacio!Ws. 

Sexta-feira 16 5229 
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Assim. propomos a Mlpralio do dispositivO, como medida de raciorWidade c 
respeito ao trabalbo exercido pelos trabalhadores ao setor cultural em oouo pais. 

SaladuSessões. 12M~ll.. 
-~ 
~-

'1\.t,.Q.i. !>; LA\) o 1\ 

'""\>\ (D>'i 

Setembro de 1994 

(*) Emendas apresentadas Qerante a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer 
sobre a Médida Provisóna n° 612, de"9 de setembro de 1994, que dispõe sobre as regras para a conver
são em real,.. das mensalidades escolares nos estabelecimentos ae ensmo e dá outras provtdências. Ree-
dição MP 5 15194 . . . · . · .. . . · . · 

CONGRESSISTAS 

Deputado ARMANDO PINHEIRO 

Deputado JOÃO HENRIQUE 

Deputado MARCOS LIMA 

D">Putada MARIA VALADAO 

Deputado OSMÃNIO PEREIRA 

Deputado PEDRO TASSlS 

Deputado ROBERTO JEFFERSON 

Doputado VICTOR FACCIONI 

) 
,. 

(*) Publicodas em suplementos à presente edição do DCN ll 

EMENDAS N'S. 

020,053,058,107,119. 

007,012,014,015, 016,024,025, 
026,037,041,044, 055, 060, 066, 
070,076,066,089,092,098,100, 
110, 111, 117, 123,130,134,144, 
148. 

002,030,033,048.051,064, 074, 
080,084,105,121,128,138,141. 

035, 082, 106, 116, 135. 

001,006,017,018,019,021,027, 
029, 032, 039, 042, 046, 047, 050, 
056, 057. 062, 063, 068, 012, 073. 
078,079,083,090,091,094,097, 
102,104,113,114,118,120,125, 
127,132,136,137,140, 146,149. 

004,150,151,152, 153,154,155, 
156,157,158,159,160,161,162. 

008, 013, 028, 036. 038, 045, 061, 
067,071,077,093,099,101,112, 
124, 126, 131, 145. 

003, 005, 009, 010, 011, 022, 023, 
031, 034, 040, 043, 049, 052, 054, 
059,065,069,075,081,085,088, 
087,095,096,103,108,109,115, 
122, 129, 133, 139,142, 143, 147. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO---------------------------

1994 
1- ATA DA 7" SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 

1.1- ABERTURA 
1.1.1- Comunicações da Presidência 
Inexistência de quorum mínimo para abertura da sessãO. 
Convocação de sessão extraordinária-do Senado Federal a 

realizar-se terça-feira, dia 20, às IS horas. 
1.2- ENCERRAMENTO 
1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO 
1.3.1-Requerimentos 
Ws 700 e 701, de 1994, de autoria do Senador João Rocha, 

solicitando ao Minist:rO da Fazenda as informações que menciona. 
1.3.2- Oficio 

N's 241, de autoria do Senador Marco Maciel. de indicação 
de nome para o cargo de V ice-Líder da Bancada-do PFi.... 

1.3.3-- Comunicações 
Da Liderança do PPR na Câmara _dos Deputados, de substi

tuição de membros nas Co.míssõ~ .M:istas incumbidas de emitir 
pareceres sobre a admissibilidade das Medidas ~ovis6rias n<>s 600 
a603/94. 

Da Liderança do PPR no Senado Federal, de substituição de 
membros nas Comissões Mistas destinadas a emitir pareceres so
bre a admissibilidade das Medidas Provisórias n•s 604 a 612/94. 

2- MESA DlRETORA . 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERESDE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

Ata da "r Reunião, em 15 de setembro de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49"" Legislatura 

Presidência do Sr. Valmir Campelo 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRs. SENA
DORES: 

Alexandre Costa - Carlos De'Carli - Coutinbidorge -
Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Gilberto Miranda - Hugo 
Napoleão - Humberto Lucena - Jacques Silva -João Rocha- Jo
saphat Marinho- José Eduardo -José Paulo Bisol- Júlio Campos 
- Jutahy Magalhães -Magno Bacelar- Mansueto de Lavor
Marco Maciel- Mário Covas - Maurício Corrêa- Mauro Benevi
des - Meira Filho - Moisés Abrão - Ronan Tito - V almfr Campe
lo. 

O SR. PRESIDENTE (V almir Campelo) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Entretanto, 
não há, em plenário, o quoruin regimental pira abertura da ses-
são. ------ -

Nos termos do § z• do art. 155 do Regimento Interno, o Ex
pediente que se encontra sobre a mesa será despacb?d_o p·ela Presi
dência, índej:lCndentemente da leitura. 

A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se 
terça-feirada próxima semana, dia20, às lSh. · 

Nestas condições, vou encerrar a presente reuiiiãõ_~ -dcidg
nando para a sessão anteriormelite convocada a segulnte- -

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETODE RESOLUÇÃO N" 78, DE 1994 

(Em regime de urgênc~ nos"t.f:nnos 
do art 336, b, do1«gimento Interiio) 

Votação, em n.uno único, do Profeta de-ResoluçãO n°78, de 
1994 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, em 
substituição à Comissãô:.de"Assimtos Económicos), qu·e autoriza o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Financei
ras do Tesouro do Es~ do Rio Grande Qo Sul- LFI'RS, GUjos 
recurSos serão _destinados ao giro de 2,1% de sua dívida mobiliária 
vencidanol 0 semestredel994. -- -

-2-

MENSAGEM N" 2$7, DE 1994 

(Em iegime- de urgência, nos termos 
do art 336, b. do Regimento Interno) 

_ Mensagem n° 287, de 1994, através da qual o Senhor Presi-
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e cin
qüenta inilhões de dólares norte-americanos, junto ao Brazilian 
American Mercbant Bank --BAMB - Grand Cayman, destioada 
ao financiamento para aquisição, peJa Marinha do Brasil, de bens e 
serviços no mercado internacional, dentro do Plano Paicial de Ob
tenção e Modernização da Marinha. (Dependendo de parecer da 
ComiSsão de_ Assuntos Econômicos) 

-3-

MENSAGEM N" 288, DE 1994 .. 

(Em regime de urgência, nos tennos 
do art 336, b. do Regimento Interno) 

Mensagem n° 288, de 1994, através da qual o Presidente da 
República solicíta seja autorizada a contrat-ação de operação de 

-crédito externo no valor equivalente a até cento e oitenta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazi
lian Aroerican Mercbant Bank - BAMB - Grand Cayman, desti
nada à aquisição, pelo Exército Brasileiro, dC beris e serviços, no 
mercado internacional dentro do ''Programa de Modernização da 
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Força Terrestre". (Dependendo de parecer da Comissão de Assun~ 
tos Econômicos) 

-4-

MENSAGEM N" 289, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos teunos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Mensagem n° 289, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada conttatação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente até duzentos e trinta e 
nove milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao 
Brazilian American Mercbant Bank - BAMB - Grand cayman, 
destinada ao financiamento para aquisiÇão, :PC10 Exército Brasilei
ro, de bens e serviços no mercado internacion~ dentro do Progra
ma de Modernização da Força Terrestre. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos) 

-5-

MENSAGEM N" 290, DE 1994 

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

Mensagem n° 290, de 1994, atraVés da qual o Senhor Presi
den~ da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a cento e oitenta e um 
milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazi
lian American Mercbant Bank- BAMB- Grand Cayman, visando 
a aquisição integral de bens e serviços, no mercado ~temo, pelo 
Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelha
mento e Modernização da Força Aérea Brasileira. (Dependendo de 
parecer da Comissão-de Assuntos Econômicos) 

-6-

MENSAGEM N" 291, DE 1994 

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

Mensagem n• 291, de 1994, pela qual o Presidente da Repú
blica solicita seja autorizada a contratação- de operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até cento e dezenove milhões de 
dólares norte-americanos, de principal. junto ao Brazilian Ameri
can Mercbant Bank- BAMB- Grand Cayman, destinado à aqui
sição integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo Minis
tério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelhamento 
e Modernização da Força Aérea Brasileira. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Assuntos Econõmicos) 

-7-

REQUERIMENTON"680,DE 1994 

Votação, em turno únicO, do Requerimento nl) 680, de 1994, 
solicitando nos termos do arL 336, c, do Regimento Interno, ur
gência para o Projeto de Resolução nl) 122, de 1993, que cria a Co
missão de Ciência e Tecnologia. 

-8-
Apreciação do edital de Privatização da Empresa Brasileira 

de Aeronáutica S. A. :..;. Embraer, nos termos da Resolução nl) 53, 
de 1994, do Senado Federal. (Dependendo de parecer da Comis
são de Assuntos Económicos) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Está encerrada 
a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 15h3lmin.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS 
DO§ 2' DO ART. 155, DO REGIMENTO INTERNO. 

REQUERIMENIDS: 

REQUERIMENTO No 700, DE 1994 

SL Presidente, 
De acordo com o estabelecido no art. 50, § 2°., da Constitni

ção, e no art. 215, inciso I, e art. 216 do Regimento Interno doS~ 
nado Federal, gostaríamos de requerer ao Sr. Ministro da Fazenda 
o envio das infonnações abaixo relacionadas, pedindo que sejam 
consolidadas a cada ano, no período de 1985 a 1993 (mcluindo os 
meses de 1994 para os quais já se tenham dados disponíveis) e ex
pressas em dólar comercial (de preferência, utilizando-se, como 
deflator da moeda nacional, a taxa mensal média de venda do d6R 
lar comercial): 

L Total das ttansferências não obrigatórias da União para 
Os estados, o Distrito Federal e os municípios. 

2. Recursos dispendidos pela União com pagamento de fo-
lha dos servidores públicos e com encargos trabalhistas. 

3. Recursos despendidos pelo Ministério da Saúde. 
4. Recursos despendidos pelo Ministério da Educação. 
5. Recursos despendidos pelo Poder Judiciário. 
6. Recursos despendidos pelo Poder Legislativo. 
7. Recursos da União despendidos com habitação popular. 
Sala das Sessões. 15 de setembro de 1994. - Senador João 

Rocha. 

(À Comissão Diretora) 

REQUERIMENTO N• 701, DE 1994 

Sr. Presidente, 
De acordo com o estabelecido no art. 50. § 21)., da Constitni

ção. e no art 215, inciso I, e art 216 do Regimento Interno do Se
nado Federal, gostaríamos de requerer ao Sr. Ministro-da Fazenda 
o envio da informação abaixo relacionada,. pedindo que seja con
solidada a cada anO, rio período de 1985 a 199-3 (incluindo os me
ses de 1994 para os quais fá ·se tenham dados disponíveis) e ex
pressa em dólar comercial (de preferência, utilizando-se. como de
flator da moeda nacional, a taxa mensal média de venda do dólar 
comercial): 

Recursos que foram despendidos pelo Tesouro Nacional 
com a finalidade de pagar obrigações avaliadas pela União que. 
não foram honradas por seus devedores originais. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1994. - Senador João 
Rocha. 

(À Comissão Diretora) 

OFÍCIO: 

OF. GL/PFL n°241/94 Brasília, 15 de setembro de 1994 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de, 

na qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, indicar o nome 
do ilpstre Senador João Rocha para função de Vice-Líder da Ban
cada. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de _estima e apreço. - Senador Marco Maciel, Líder do 
PFI.. no Senado Federal. 
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COMUNICAÇÕES: Atenciosamente, - Deputado Marcelino Romano Macha-

BrasOia, 5 de setembro de 1994 

Seohor Presidente, 
Tenho a homa de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador- PPR, os Deputados PAUDERNEY 
AVELINO e SAMIR T ANNÚS para integrarem respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista_ destinada a _ 
apreciar a Medída Provisória no 600, de 2 setembrÓ de 1994 (ree
dição da MP n• 569194), que "dispõe sobre alteração da Lei n• 
8.490, de 19 de novembro de 1992, com a nOVa redação da:dãpf:la 
Lei n• 8.746, de 9 de dezembro de 1993, e dá outras providências". 
Em substituição aos Deputados Marcelino Romano Machado e 
Amaral Netto. 

Atenciosamente, - Deputado Marcelino RomanO Macha
do, Líder do PPR. 

Brasília, 5 de setembro de 1994 

Senhor Presidente 
Tenho a homa de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Refonilcidor - PPR, os Deputados -ROBERTO 
CAMPOS e FETI'ER JÚNIOR para integrarem, respectivamen
te como titular e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória o• 601, de 2 de setembro de 1994 
(reedição da MP n• 570/94), que "dispõe sobre o prazo previsto 
no § 4° do art. 2° da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro de 1991"
Em substituição aos Deputados Marcelino Romano Machado e 
Amaral Netto. 

Atenciosamente, - Deputado Marcelino RODJ.anO Macha-
do, Líder do PPR. - -

BrasOia, 5 de setembro de 1994 

Senhor Presidente 

Tenho a homa de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 
Progressista Reformador- PPR, os Deputados JAIR BOI..SONA
RO e CARLOS AZAMBUJA pari integrarem, respectivamente 
como tinllar e suplente, a Comissão Especial :Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória D 0 602, de 2 de setembro de 1994 
(reedição da l\IIP no 571/94), que "autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçaniento da SCguridade Social da União, em favor do 
MinistériO do Exército, crédito extraordinário no valor de 
R$1.106.410,00 para atender despesas com as etapas finais do 
Programa de Distribuição Emergencial de Allmentos PRODEA". 
Em substituição aos Deputados Maicelino Romano Machado e 
Amaral Netto. 

Atenciosamente,- Deputado Marcelino R~o __ Macha
do, Líder do PPR. 

Brasília, 5 de setembro de 1994 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 
Progressista Reformador - PPR, os Deputados CLEONÂNCIO 
FONSECA e FERNANDO FREIRE para integrarem, respecti
vamente como titular e suplente, a Comissão Especial 1v1ista desti
nada a apreciar a Medida Provisória n• 603, de 2 de setembro de 
1994, que "auioriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamemo da 
Seguridade Social da União, em favor do Ministétió da Integração 
Regional, crédito extraordinário no valor de R$2.181.81&,00, para 
os fins que especifica". Em substituição aos Deputados Marcelino 
Romano Machado e Amaral Netto. 

do, Líder do PPR. 

Brasília, 14 de setembro de 1994 

Senhor Presidente,. 
Em nome do Partido Progressista Reformador- PPR. Va-

1ho-me deste para indicar os nobres Senadores LEVY DIAS e 
HYDEKEL FREITAS, como TituJllr e Suplente, respeetivamen
te, em substituiç;lo aos senadores anteriormente indicados para in
tegrar _a Comissão Mista incwnbida de emitir parecer sobre a ad
missibilidade da Medida Provisória n• 604, de 6-9-94, que "conce
de novo prazO para conclusãO do inventário do Instiru.to Nacional 
de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS? extinto 
pela Lei n• 8.689, de 27 dejulbo de 1993". ___ _ 
- Na oportunidade, renOvo os meus protestos de elevada esti-
ma e distinta consideração. -

Cordialmente,- Senador Moisés Abrão, Líder do PPR. 

Brasília, 14 de setembro de 1994 

Seohor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar o meu próprio nome e o do nobre Sena
dor CARLOS ALBERTO DE'CARLI, como Titular e Suplente, 
respectivamente, em substituição aos senadores anteriormente in
dicados para integrar a Comissão Mista incumbida de enntir pare
cer sobre a admissibili~e _da Medida Pro~isória n• 605, de 6-9-
94, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Se
guridade Social da União,_ em favor do Ministério da Integração 
Regional, crédito extraordinário no valor de R$38.786500,00, 
para os fins que especifica, e dá outras providências". 

Na oportunidade •. renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta_consideração. 

-Cord.Íalmente, - Senador Moisés Abrão, Líder do PPR. 

Brasília, 1'1 de setembro de 1994 

Seohor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lbo-me deste para indiear o nobre Senador EPITÁCIO CAFE
TEmA e o meu próprio Dome, como Titular e Suplente, respecti
vamente, em substituição ao senadores anteriormente indicados 
para integrar a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a admissibilidade da Medida Provisória n• 606, de 6-9-94, que 
"dispõe sobre a Nota do Tesrnrro Nacional- NTN, e sua utilização 
para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa 
Nacional de Desestatização- PND, instituído j>ela Lei n° 8.031, de 
12 de abril de 1990, consolidando as normaS sObre a matéria cons
tantes da Lei no 8.177, de 1• de março de 1991, e da Lei n• 8.249, 
de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 3° da Lei n° 8249/91". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente,- Senador Moisés Abrão, Líder do PPR. 

Brasilia.. 14 de setembro de 1994 

Senhor PresidentC, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores LEVY DIAS e 
AFFONSO CAMARGO, como Titular e Suplente, respectiva
mente, em substituição aos senadores anteriormente indicados 
para imegrar a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a admisSibilidade da Medida Provisória n• 607, de 8-9-94, que
"altera a redação do inciso I do art. 65 da Lei no 8.928, de 10 db 
agosto de 1994". 
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Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti-
ma e distinta consideração: -

Cordialmente,- Senador Moisés Abrão, Líder do PPR. 

Brasília, 14 de setembro de 1994--

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste _para indicar os nobres Senadores LEVY DIAS e 
LOUREMBERG NUNES Rbcl!A; como tirular e suplente, res
pectivamente, em substituição aos senadores-anteriormente indi
cados pet.ra integrar a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a admissibilidade da Medida Provisória n" 608, de 8-9-94, 
que "altera o Anexo I da Lei n" 8.885, de 16 de jnnbo de 1994, que 
autorizou o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor do Mínistérió" dOs TransporteS, créâito extraordi
náiiiiilO -Vã.lor de CR$53.156.000.000,00. - - -

Na oportnnidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distiilta consideração. 

Cordiahnente,- Senador Moisés Abrão Líder do PPR. 

Brasília, 14 de setembro de 1994 

Senhor Presidente. 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR. va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores AFFONSQ CA
MARGO e EPITÁCIO CAFETEIRA, como Tiiúfar e Suplente, 
respectivamente, em substituição aos senadores anteriormente in
dicados para integrar a Comissão l'vfista incumbida de emitir pare
cer sobre a admissibilidade da Medida Provisória n° 609; de 8-9-
94, que "dispóe sobre a criação dso cargos em comissão que men
ciona". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cnrdialmente, -Senador Moises Abrão, Líder dó PPR. 

Brasília, 14 de-setembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores HYDEKEL FREI
TAS E LEVY DIAS, como Tirular e Suplente, respectivamente, 

em substituição aos senadores anteriormente indicados para inte
grar a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admis
sibilidade da Medida Provisória n• 610, de 8·9-94 na Lei n" 
8.490, de 19 de novemb!:o de 1992, na Lei n• 8.876, de 2 de maio 
de 19~4, e dá outras providências". 

Na opornm.idade, renovo os meus protestos de elevada esti-
ma e dist:úrt.a consideração. _ _ _ 

Con:lialmente,- Senador Moisés Abrão, Líder do PPR. 

Brasilia, 14 de setembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR. va

lho-me deste para indicar o nobre Senador LUCÍDIO PORTEL
LA, e o meu próprio nome, como titular e suplente, respectiva
mente, em -sUbstituição aos senadores anteriormente indicados 

-para integrar a Coinissão Mista 'incunlbida de emitir parecer sobre 
a admissibilidade da Medida Provisória n• 611, de 8-9-94, qçe 
"dispõe sobre a implementação da autarquia Conselho Administra
tivo de Defesã. Económica - CADE, criada pela Lei n° 8.884, de 
11 de junho de 1994, e dá outras providências". -

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distirita consideração. 

Cordi~ente,- Senador Moisés Abrão, Líder dQ PPR. 

Brasília; 14 de setembro de 1994-

Senhor PreSidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va· 

lho-me deste para-l.Ddicar os nobres Senadores LUCÍDIO POR
TELLA e JARBAS PASSARINHO, como Titular e Suplente, 
respecl;i.vamente, em substituição aos senadores anteriormente in
dicados para integrar a Comissão Mista incumbida de emitir pare· 
cer sobre a admissibilidade da Medida Provisória n• 612, de 
8-..9-94~ que .. dispõe sobre as regraS para a conversão, em Real, das 
mensalidades escolares nos estabelecimentos de ensino, e dá ou· 
tras providências". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti· 
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, -Senador Moisés Abrão, Uder do PPR. 
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!.l- ABERTURA 
12-EXPEDIEN1E 
1.2.1- Requerimentos 
- N" 702, de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 

solicitando a retirada do Requerimento n"' 688/94, de lí.de setem
bro de 1994. 

- N" 703, de 1994, de autoria do Senador Moisés Abxão, so
licitando ao Ministro da Aeronáutica as informações que meneio· 
na. 

1.22- Comunicações da Presidência 
Recebimento do Ofício n• 1.060794, do Presidente da Câ

mara dos Deputados, encaminhando c6pia da Mensagem n"' 604, 
de 1994, na origem, de 3 de agosto último, pela qual o Senhor Pre· 
sidente da República. em aditamento à Mensagem n"' 448/93 (na 
origem), que deu origem ao Projeto de Decreto Legislativo no 64, 
de 1994, encaminha a errata relativa ao texto traduzido para o por
ru.guês, da Convenção Internacional sobre a Proibição do Desen
volvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas QuímiCas e so
bre a Destruição de Almas Químicas Existentes nó MuD.do, assina
da pelo Brasil no dia 31 de janeiro de 1993. 

Recebimento do Offcio no 3.072, de 15 do corrente. do Ban
co Central do Brasil, encaminhando a complementação dos docu
mentos necessários à instrução do Ofício Sn4, de 1993. 

Recebimento do Ofício n"!.031, de 1994, do Supremo Tri
bunal Federal, comunicando o deferimento, em parte, do :Mandado 
de lnjunção n• 448-0/400. ~ 

Recebimento do Oficio no 3.053, de 1994, do Banco Central 
do Brasil, encaminhando ao Senado a relação das openi.çõeS de 
ARO analisadas no mês de agosto de 1994. 

Aprovação, pela Comissão Diretóra;-dos Requerimentos n°s 
551. 552, 591,599, 600,604. 605, 606, (f;f'J, 608,625, 631,655 e 
657, de 1994, dos Senadores Ney Maranhão, Aureo Mello, Couti
nho Jorge. Júlio campos, Eduardo Suplicy, Gilberto_ Miranda, 
Odacir Soares e Esperidião Amin, aos Ministros que mencionam. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 613, de 13 de setembro de 1994, que dispõe sobre os 

quadros de cargos do GrupÕ~Direção e Assessoramento sUperiores 
--DAS da Advocacia-Geral da União; designação de Comissão 
Mista e fixação de calendário para a tramitação da matéria 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provis6ria n° 614, de 13 de setembro de 1994, que autoriza a uti
lização de recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM, em 
favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro- Uoydbrás; 
designação de Comissão Mista e fixação de calendário para a tra
mitação da matéria. 

Edição, pelo Senbor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 615, de 14 de setembro de 1994, que altera o artigo 
4• caput da Lei n• 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre 
a concessão de subvenção econômica nas operaçõeS de crédito ru
ral; designação de Comissão Mista e fixação de calendário para a 
tramitação da matéria. 

Edição, pelo Senbor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 616, de 14 de setembro de 1994, que dispõe sobre 
a aplicação dos direitos previstos no acordo antidumping e no 
acordo de subsídios e direitos compensatórios, e dá outraS prOvi
dências;_ designação de Comissão Mista e fixação de calendário 
para a tramitaçãO dã matéria. 

EdiÇão~- pelo Senhor Presidente da RePública, da Medida 
Provisória no 617. de 14 de setembro de 1994, que dispõe sobre 
a implantação. em caráter emergencial e provisório, da Defensaria 
Pública da Un.iaó e dá oUtraS providências ; designação de Comis
são Mista e fixação de calendário para a tramitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 618, de 15 de setembro de 1994, que fixa critérios 
para a progressiva unificaçãO das tabelas de vencimentos dos ser
vidoreS ciVis. altera o anexo rr da Lei n° 8237. de 30 de setembro 
de 1991, para implementação da isonomia a que se refere o pará
grafo ! 0 do artigo 39 da Constituição, e dá outras providências ; 
designação de Comissão Mista e fixação d-e calendário-para a tra
mitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 619, de 15 de setembro de 1994, que autoriza a 
Compãilhia Nacional de Abastecimento - CONA.B a doar as po
pulações carentes 400.000 (quatrocentas mil ) toneladas de ali-
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mentos, de acordo com o Programa de Distnbuição Emergencial 
de Alimento - PRODEA; designação de Comissão Mista e fixação 
de calendário para a tramitação da matéria. 

Edição. pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória ne 620, de 15 de setembro de 1994, que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Orçamento da· Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério da Integração Regional, crédito ex
traordinário no valor de RS 4.370.914,00 (quatro milhões,- trezen
tos e setenta mil, novecentos e quatorze reais), para os fins qUe es
pecifica; designação de Comissão Mista e fixação de calendário 
para a tramitação da matéria. 

1.2.3- Discun;os do Expediente 
- SENADORAUREO MEUO- Considerações sobro a su-

cessão presidencial -
- SENADOR JOSAP!MT MARINHO- Probidado no pro

cesso eleitoral. Solidariedade ao Senador Marco Maciel nas de
núncias sofridas por S. Ex• na revista Veja,. edição-de 21'.09.94. 

1.2.4- Leitura de projetos 
-Projeto do Loi do SenO<Io n" 61, do 1994, de autoria do 

Sonador Coutinho Jorge, qno disciplina a realização o oxploração 
da loteria denominada "jogo do bicho", e dá ou~ providências. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 62. de 1994, çie autoria do 
Senador Coutinho Jorge, que dá nova redação ao caput do art. ?8 
do DocretcrLoi. n• 6.259, do !O do fevereiro do 1944, que "dispõo 
sobre o serviço de loterias e dá outras providências". 

- Projeto do Resolução n" 80, do 1994, do autoria do Sona
dor Dir~u Carneiro, que altera dispositivos do Regimento Interno. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 
-Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos tennos 

do art 174, do Regimento Interno. 
1.2.6-Discursos do Expediente (continuação) 
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- SENADOR EDUARDO SUPUCY- Posição do Governo 
Brasileiro no episódio do Haiti. Cobrando resposta do Presidente 
do Banco Central ao o:ffcio encaminhado por S- Exa referente à Re
solução n"' 27/94 do Senado Federal. Reflexão sobre as crises do 
BANESP e do BANERJ decorrentes do excesso de endividamento 
dos respectivos Estados. _ _ 

- SENADOR JACQUES SILVA - Necessidarlo do alterações 
no texto Constitucional. 

~ -SENADOR JÚUO CAMPOS- Rogozijo pcla perspectiva 
de ingresso do Estado de Mato Grosso no mercado externo de car
ne in natura. Satisfação pelo alto padrão de qualidade do rebanho 
bovino matogrossense. 

-SENADOR MARCO MACJEL- Contestando matéria pu-~ 
blicaila na revista Voja, edição do 21.09.94, intitulada Cantata de
licado de ViCe de FHC. 

1..2,7- Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão __ extraordinária a· realizãr..:se ama-

nhã,. às 15 horas, com Ordem do Dia que· designa. 
1.3- ENCERRAMENTO 
2 -ATO DO PRESIDJ>)IITI!: 
N" 301, do 1994 
:h ATO DO DJRETOR-GERAL 
N" 121, do 1994 ~ 

4- ATA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DÓ CE-
GRAF 

TES 

~92" Reunião Ordinária 
5- MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 1213 Sessão, em 20 de setembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinápa, da 49" Legislatura 

- EX1RAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Júlio Ca_mpos, Dario Pereira e Gilberjo Miranda 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA- JosaphatMarinbo_JoséPauloBisol_Júliocampos_MarcoMa-
DORES: - clef-:_ Maurício Corrêa _ Meira Filho .:_-Moisés Abrão _ Rçp~do 

Aureo Mello _ Coutinho Jorge_ Dario Perelra _Dirceu -Aragão_ Valmir Campelo. 
Cameiro _Eduardo Suplicy _ Gilberto IVIiranda _ Jacq-ues ~ilVa _ - O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A lista de presen-
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ça acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores. Havendo núme- República, em aditamento à Mensagem n" 448/93 (na origem). que 
ro regimental, declaro aberta a sessão. deu origem ao Projeto de Decreto Legislativo n<> 64, de 1994, en-

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. caminha errata relativa ao texto traduzido para o português da 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo Secre- Convenção Intern.aciõrial sobre a Proibíção do Desenvolvimento, 

tário. 
É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 702, DE 1994 

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do Requeri
mento n° 688194~ de 12 de setembro de 1994. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1994 - Senador Gil· 
berto Miranda 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) --A PreSidência de
fere a solicitação e o requerimento vai parã. o Arquivo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tári.o. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 7D3, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos rermos do art.- 50, § 2°, da ConStiruição Fede

ral e do art. 216 do Regimento Interno da Casa, sejain solicitadas 
ao Senhor Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Lé
lio Viana Lôbo, as seguintes informações sobre as propostas de 
operação de crédito, constantes das Mensagens nos 290 e 291, de 
1994, encãminhadas ao Senado Federal pelo Excelentfssllno Se
nhor Presidente da República: 

1 - Relacionar especificamente os bens que serão adquiri
dos nos mercados interno e externo. seus fornecedores, bem como 
os serviços que serão contratados com os respectivos valores de 
desembolso: 

2 - Quais os procedimentos licitat6rios adotados ou previs
tos para a aquisição dos bens relativos aos referidos processos? 

3 - Relativamente ao projeto AMX, informar os valores a 
serem investidos, detalhar as razões de tal investimento, já que a 
empresa fabricante - a EMBRAER - se encontra em adiantado 
processo de privatização. - - --

Justificação 
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 

Senado Federal as Mensagens noS 290 e 291, de 1994, nas quais 
solicita a abertura de créditos nos valores deUS$ 181.000,000.00 
(cento e oitenta e um milhões de dólares) e US$ 119,000,000.00 
(cento e dezenove milhões de d6Iares), respectivamente, junto ao 
Brasilian American Mercbant Bank - BAMB - Grand Cayman, 
destinadas a financíar a aquisição integral de bens e serviços para 
os programas de "Reaparelhamento da Força Áerea Brasileira", 
"Desenvolvimento da Aeronave AMX", "Sistema de Processa
mento de Dados""~ "Manutenção, Suprimento e Equipamento de 
Material Bélico", ''Manutenção, Suprimento e Equipamento de 
Aeronaves" e "Manutenção dos Serviços de Proteção ao Vôo". 

As informações· solicitadas são da maior importância para 
que o Senado possa se posicionãr sobre o assunto -com inteíro co
nhecimento do mesmo, principalmente no referente ao desembolso 
de recursos -que serão utilizados e a sua repercussão Ímanceirã.. -

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1994. Senador Moisés 
Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento 
lido será despachado à Mesa Díretora para decisão, nos termos do 
inciso ID do art 216 do Regirrietlto Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência re
cebeu, do Presidente da Câmara dos Deputados, o Ofício n° 
1.060194, encaminhando cópia da Mensagem n° 604, de 1994, (na 
origem), de 3 de agosto último, pela qual o Senhor Presidente da 

Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e sobre a Destrui
ção de Armas Químicas ExiStentes no Mundo, assinada pelo Bra-
sil no dia 13 de janeiro de 1993. · 

A matéria se.fá despachada à Comissão de Relações Exte
riOres e Defesa Nacional, a fun de ser anexada ao proceSSado do 
Projeto de Decreto Legislativo n° 64, de 1994. -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência re
cebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício no 3.072, de 15 do 
corrente, encaminhando a complementaçãO dos documentos ne
ceSsários à instrução do Offcío n" Sn4, de 1993. 

-O expediente será anexado ao processado do Ofício no sn4, 
- de 1993, e despachado à COmissão de Assuntos EconômicoS. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) .c A Presidência re
cebeu, do Supremo Tdbuna1 Federal. o Olício n° 1.031, de 1994, 
comunicando que aquela Corte, em sessão plenária realizada no 
dia 5 do corrente mês, deferiu em parte, por maioria de votos, o 
Mandado de Injunção no 448-0/400, para reconhecer a existência 
da mora, dando ciência ao Senado para que seja regulamentado o 
disposto no inciso V do art 203 da ConstinfiÇãcJFederal. 

A matéria secá despachada à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência re
cebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício no 3.053, de 1994, en
caminhando ao Senado a relação das operações de ARO analisa-
clãs no mêS de agosto de 1994. - -

A mar:éria será despachada à Comissão de Assuntos Econô
_micos. para conhecimento. 

· Q SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência co
munica ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou, em sua reu
niãO do dia 31 de agosto último, os Requerimentos de Informação 
n•s 551, 552, 591, 599, 600, 604, 605, 606, 607, 608, 625. 631, 
655 e 657, de 1994, dos Senadores Ney Maranhão, Aureo Mello, 
Couónho Jorge, Júlio Canipos, Eduardo Suplicy, Gilberto Miran
-aa. Odacir Soares e Esperidião Amin, aos Ministros mencioriãdos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhor Presi
dente da república editou a Medida Provisória D0 613, de 13 de 
setembro de 1994, que dispõe sobre os quadros de cargos do grupo 
direção e assessoramento superiores - das, da advocacia-geral da 
união. -

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos§§ 4o e 5o do art. ZO da resolução no 1/89-cn, fica assim consti
tuída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a m.até-
ria: 

Titulares 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

1. Cid Saboia De Carvalho L Aluizio Bezerra 
2. Márcio Lacerda 2. Gilberto Miranda 

PFL 
3. Airton Oliveira 3. Dario Pereira 

PPR 
4. Carlos Alberto De'Carli 4. Epitacio Cafeteira 

PSDB 
5. Maurício Corrêa 5. Reginaldo Duarte 

PMN 
6. Francisco Rollemberg 6. 
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7. AureoMello 

Titulares 

!.NeyLopes 

2. Frcire Jiínior 

3. José Burnett 

4. Sigmaringa Seixas 

5. Benedito Domingos 

6. Amaury Müller 

7. Roberto Freire 

PRN 
7. Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

Suplentes 

BLOCO 

1. Mário Assad 
PMDB 

2. Armando Viola 
PPR 

3. Fábio_Meirelles 
PSDB 

4. Jabes Ribeiro 
PP 

5. Valdenor Guedes 
PDT 

6. Carlos A. campista 

PPS 
7. Sérgio Arouca 

De acordo com a Resolução rJ> 1. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte ci!leridáii.o piira a tr>m;taç® <la matéria: 

Dia 20/09/94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 21/09/94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até !9/09!94 -Prazo para recobimento de emendas. prazo 

para a comissão mista emitír o parecer sobre a ~sibilidade; 
Até 28/09/94 -Prazo imal da Comissão Mista; 
Até 13110/94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 614, de 13 de 
setembro de 1994, que autoriza. a utilização de recursos do Fundo 
da Marinha Mercante - FMM, em favOr da Companhia de Nave-
gação Lloyd Brasileiro - Lloydbrás. _ 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e 5° do art. T da Resolução no I/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão :Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: · 

SENADORES 

Titulares Supleotes 
PMDB 

1. Garibaldi Alves Filho 1. Gilberto 1-.fuanda 
2. Ronan Tito 2. José Fogaça 

l'FL 
3. Odacir Soares 3. Júlio Campos 

PPR 

4. Louremberg Nunes Rocha 4. Esperidião Amin 

5. Teotônio Vilela Filho 

6. LaVoisier Maia 

7. Meira Filbo 

Titulares 

PSDB 

5. Dirceu Carneiro 
PDT 

6. Nelson Wedekin 

PP 
7. João Fiãnça

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

1. José S. de Vasconcellos l. Arolde De Oliveira 

PMDB 
2. José Augusto Curvo 2. Geddd Vieira Lima 

PPR 
3. Francisco Domelles 3. Sinião Sessim 

PSDB 

4. Koyulba 4. Lézio Sathler 
PP 

5.JoãoMaia 5. Delcino Tavares 
PDT 

6. Luiz SalOmão 6. Sérgio Cury 

7. Sidney de Miguel 7. 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN; fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria; 
Dia 20/09/94- Designação da Coroissão Mista; 
Dia 21109/94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 19/09!94 - Prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a Comissão Mista emitir o parece! sobre a admissibilidade; 
Até 28/09/94 '-Prazo imal da Comissão Mista; 
Até 13/10/94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos r- O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Prorisória n• 615, de 14 de 
setembro de 1994, que altera o art. 4o ncaput" da Lei no 8.427, de 
27 de maio de 1992, que dispõe sobre a concessão de subvenção 
econômica nas operações de crédito rural. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do § 5" do art. Z' da Resolução n• 1/89-cn, fica assim oonstimida a 
Com::issão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Trtulares Suplentes 
PMDB 

1. Mansueto de Lavor I. Ronaldo Aragão 
2. Ruy Bacelar 2. Coritiilho Jorge 

PFL 

3. Alexandre Costa 3. Carlos Patrocúrio 
PPR 

4. Hydekel Freitas 4. Esperidião Amin 
PSDB 

5. Maurí~o Corr~ _ 5. Teotônio Vtlela Filho 
PTB 

6. José Eduardo 6. Jonas Pinheiro 
PSB 

-. 

7 .José Paulo Bísol 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 
1. Jonas Pinheiro 1. Ronaldo Caiado 

PMDB 

2. Dejandir Dalpasguale 2. Ivo Mainardi 
PPR 

3. HugoBiel 3. Carlos Azambuja 

PSDB 

4. Wilson Moreira 4. Deni Schwartz 

PP 
5. Wagner do Nascimento 5. Augustínho Freitas 
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PDT 
6. Giovanni Queiroz - 6. Luiz GirãO 

PRONA 
7. Regina Gordilho 7. 

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 20/09/94 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 2!/09/94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 20/09194 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 29/09/94 - Prazo fmal da Comissão Místi; 
Até 14/lQ/94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 616, de 14 de 
setembro de 1994, que dispõe sobre aplicação dos direitos previs
tos no Acordo Antidumping e no acordo de subsídios e direitos 
compensatório~ e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do § so do art. zo da Resolução n., 1/89-CN, fica assial constituída 
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
I. Gilberto Mirande 1. Ruy Bacelar 
2. Ronan Tito 2. Coutinho Jorge 

PFL 
3. João Rocha 3. Odacir Soares 

PPR 
4. Carlos A. De'carli 4. Jarbas Passarlnbo 

PSDB 
5. Reginaldo Duarte 5. Dirceu Camell"O 

PT 
6. Eduardo Suplicy 6. 

PMN 
7. Francisco Rollemberg 7. 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
1. Eraldo Tinoco I. Osório Adriano 

PMDB 
2. G=ano Rigotto 2. Oswa!do Stecca 

PPR 

3. Roberto Campos 3. Fetter Júnior 
PSDB 

4. Jackson Pereira 4. Saulo Coelho 
PP 

5. Mário Chcrmont 5. Costa Ferreira 
PDT 

6. Luiz Salomão 6. 1\.firo Teixeira 

PTB 
7. Elísio Curvo 7. Félix Mendonça 

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

Dia 20/09194 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 21/09194- Instalação da Comissão Mista; 

Até 20/09194 - Prazo para recebimento de emeudas. prazo 
para a comissão mista emitir o parecei-sobre a admissibilidade; 

Até 29/09/94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
-Até 14/10/94- Prazo ii.o Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n" 617, de 14 de 
setembro de 1994, que dispõe sobre a implantação, em caráter 
emergencial e provisório, da Defensaria Pú.blica Da União e dá 
outras providências. -

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e SO do art. 2° da resolução no 1/89-CN, fica assim cons
tirufda a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a maté
ria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
I. Coutinho Jorge I. Ruy Bacelar 
2. Mansueto de Lavor 2. Onofre Quinan 

PFL 
3. Hugo Napoleão 3. Jônice Tristão 

PPR 
4. Louremberg N. Rocha 4. Lucídio Portella 

PSDB 
5. Dírceu Carneiro 5. Teotônio Vilela Filho 

PRN 

6. Aureo Mello 6. Ney Maranhão 
PDT 

7. Ma,., cm o Bacelar 7. Júnia Marise 
DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

!lLOCD 
l.NeyLopes I. Vilmar Roeba 

PMDB 
2. João Natal 2~ Manrici Mariano 

PPR 
3.lbrabim Abi-ackel 3. V asco Furlan 

PSDB 
4. Sigmaringa Seixas 4. Edmundo Ga!dino 

PP 
5. V aldenor Guedes 5. Marcos Medrado 

PDT 
6. Vivaldo Barbosa 6. Paulo Ramos 

PSTU 
7. Ernesto Grade! la 7. Maria L. Fontenele 

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

dia 201®/94- desigttação da coniissão mista; 
dia 21109/94- instalação da ComiSSão míSta; 

- - até 20/09/94 - prazo para recebimento de emendas. prazo 
para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 

até 29/09/94 - prazo fii1al aa-comissão mista; 
até I 4/l 0/94 - prazo no congresso nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da Repu'ôlica editou a Medida Provisória n° 618, de 15 de 
setembro de 1994. qui fixa critérios para a pi-agressiVa unificação 
das tabelas de vencimentOS dos servidores civis, ãltera o Anexo ll 
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da Lei n• 8237, de 30 de setembro de 1991, para implementação SENADORES 
da isonomia a que se refere o § lo do art. 39 da ConstitUição-, e dá 
outras providências. _ -

De acordo com as indicações das Lide,ranças, e nos termos 
dos §§ 4"' e 5"' do aJ1. 2"' da :Resolução D0 1189-CN, fica assim cons
titt.úda a Comissão mista incumbida de -einlrir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

1. Ronan Tito 1. Coutinho Jorge 
2. Gilberto Miranda 2. Ruy Bacelar 

PFL 
3. Júlio Campos - 3. Alexandre Costa 

PPR 
4. Epitacio Cafetefra 

.. 
4. A:ffonso Ca.tiiargo 

PSDB 
5. Mário CovaS S. Almir Gabriel 

PP 

6. lrapuan Costa Júnior 6. Nelson Carneiro 

PTB 
7. Jonas Pinheiro 7. Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

1. J airo Carneiro 1. Délio Braz 

PMDB 
2. Merval Pimenta 2. zmre Rezende 

PPR 

3. Eraldo Trindade 3. Leoroar Quintanilba 

PSDB 
4. J abes Ribeiro 4. Marcos Formiga 

PP 
5. Raul Belém S. Benedito Domingos 

PDT 
6. Luiz Salomão 6. Carlos cardinal 

PMN 

7.Jerônimo Reis 7. Nilson Gibson 

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

Dia 20/09/94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 21/09/94 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 21/09/9<4- Prazo para recebimento de -emendas. prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 30/09/94 - ?razo final da Comissão Mista; 
Até !5/10/94- ?razo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -: O Senhor Presi· 

dente da República editou a Medida Provisória D0
- 619, de 15 de 

setembro de 1994, que autoriza a Companhia Nacional de Abaste
cimento- Conab, a doar às populações careritf:s 400.000 "(CJ.Uatro· 
centas mil) toneladas de alimentos, de acoi'do com o Programa de 
Distribuição Emergencial de Alimentos- Pr®ea. 

De acordo com as :irldicações das Lideranças, e nos tetmos dos 
§§ 4• e 5" do art. 2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assü:ii constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a· m~i: 

Titulares Suplentes 

PMDB 
!.Jaques Silva 1. Coutinho Jorge 
2 Mansueto De Lavor 2. Ronaldo Aragão 

PFL 

3. Dario Pereira 3. Ralinundo lira 
PPR-

4. Lucídio Portella 4.LevyDias 

PSDB 

5. Mário Covas S. A1mir Gabdel 

PSB 
6. José Paulo Bisol 6. 

PI: 
7. Eduardo Suplicy 7. 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 

I. Pedro Corrêa 1. Rivaldo Medeiros 

PMDB 

2. Pedro Navais 2. Muri!o Rezenda 

PPR 
3. Eurico Ribeiro 3. Célia Mendes 

PSDB 

4. Clóvis Assis 4. Tuga Angenrmi 

PP 

5. Augustinho Freitas 5. Benedito Domingos 

PDT 

6. Luiz Salo~o 6. Carlos Carclinal 
PT 

7. José Forn.mati 7. Cbico Vigilante 

De acordo com a Resolução no 1, de 1989:..CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitaÇão da matéria: 

Dia 20/09/94 -Designação da Comissão Mista; 
Dia 21/09/94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 21/09/94- Prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a Corníssão Mista emitir o parecer oobre a admissibilidade; 
Até 30/09/94- ?razo final da Comissão Mista; · 
Até 15/10/94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente Da República editou a Medida Provisória n .. 620, de 15 de 
setembro de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao OrÇa~ 
menta Da Seguridade Social da União, em favor do 1VJ.inistério da 
Integração Regional. crédito extraordinário no valor de r$ 
4370.914,00 (quatro milhões, trezentos e setenta mil, novecentos 
e quatorze reais), para os finS que especifica. 

De acordo _com as indicações das Lideranças, e nos ter
mos dos §§ 4° e 5° do art. 2:' da Resolução no 1/89-cn, fica assim _ 
consti:OJ.:ída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 

Titulares 

1. Gilberto Miranda 
2. CoUtinho Jorge 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

1. Ronan Tito 
2. R?Y Bãcelar 
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PFL 

3. Carlos Patrocínio 3.Jônice Tristão 
PPR 

4. Carlos Alberto De'carli 4. Esperidião Amin 
PSDB 

S. Mário Covas 5. Ahnir Gabriel 

PMN 
6. Francisco Rollemberg 6. 

PRN 
7. Aureo Mello 7. Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

T"rtulares Suplentes 

BLOCO 

I. J airo Carneiro L Fátima Pelaes 
PMDB 

2. Nestor Duarte 2. Manuel V!lll1a 

PPR 
3. Vitório Malta 3. João Rodolfo _ 

PSDB 
4. Beraldo Boavennua 4. Jabes Ribeiro . 

PP 
5. Carlos Sant'Anna 5. ofrant Frejat 

PDT 

6. Luiz Salomão 6. Carlos Cardiual 
PRN 

7. José Carlos Vasconcellos 7. Paulo Octávio 

De acordo com a Resolução n• !, ele 1989-CN, fica estabe· 
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 20/09194- Designação da Comissão Mista; 
Dia 21/09/94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 21/09/94 - Prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a Comissão :Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 30/09/94 -Prazo final da Comissão Mista; 
Até 15/10194 -Prazo no Congresso Nacional. 

O SR.. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há oradores ins· 
critos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 
O SR.. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden:te, sn e Srs. 
Senadores, saudades deste Plenário que, em hora oportuna, se reú
ne extraordinariamente para debatermos os assuntos que nos com
petem. 

Parlamento é fala, Parlamento é diálogo, Parlamento é en
tendimento. E aqui esta:mos para conversar sobre os assuntos na
cionais, aqueles que nos atingem e que atingem a coletividade bra
sileira. 

O assunto do momento são as eleições que se avizinham. 
Lá vêm elas. como os corcéis de chuva de que fala o poeta Luiz 
Bacelar, coruscantes ao longo do horizonte. E os nomes se erguem 
daqueles vocacionais da política, essa nobre vocação, essa extraor
dinária atividade para a qual fomos crismados e tocados pelo fogo 
sagrado para exercitar, dirigiildo homens, formulando leis, reali
zando cerebralmente aquilo que venha a ter repercussão material, 
que é justamente o cumprimento das leis no exercício da atiVidade 
público-administrativa. 

Essas eleições que se avizinham nos parecem das mais per-

feitas a que já tivemos ensejo de assistir no Brasil. Os candidatos, 
inclusive, sofreram uma raspagem, uma depuração e sobraram 
-~_aqueles que estavam enquadrados dentro do absoluto prin
cípio jurídico e das determinações legais eleitorais, ~a vista a eli
minaÇão de vários vices que~ acusadOS de aiguiDa seqUela no Seu 
comportamento político, viram o alfanje da degola avançar sobre 
os seus pescoços, e as suas cabeças rolaram pelas rampas <la não
aceita:Ção-·partídária- e administrativa, dentro do sistema legal que 
se apresenta. 

Lá se foi o nossO companheiro BiSO!, na chapa do dito in
cOtiSpurCáVel PT, acusado por senões insigní:fiCantes que não ma
culam, de maneira nenhuma, a sua honra e a sua dignidade, mas 
que feriram, por assim dizer, a processualística eleítoral-dCS:te País. 

Lá adiante, na coligação PSDB/PFL, rolou Guilherme Pal
meira. Homem bom, de uma simplicidade admirável, querido nes
te plenário, amado por todos n6s pela sua lhanura, pela sua classe. 
E, no entanto~ preferiu -renunciar a ser motivo de empecilho para a 
vitória do seu candidato. · 

Aquele jovem de um pequeno partido, que foi acusado de 
ter recebido bônus a mais do que devia, teve também a bombri"cia
de moral de recuar e de pedir a exclusão de seu nome da lista de 
candidatos. 

Assim- vêni aS eleições de 1994, rufando os seus tambores 
como rufavam as bostes .francesas nos tempos de 1879, em época 
de plena revolução social. 

Pouco a pouco avança a classe políti~ a nobre e digna 
classe_ 4cJs vocacionais, dos que receberam o fogo sagrado para 
cumprir um desiderato que lhes foi atribuído pelo poder superior, 
pelo poder divino. E cada um procura desempenhar satisfatoria
mente a sua missão e entregar a sua mensagem ao eleitorado, que 
vai sufragar o seu nome ou recusá-lo na seleção, na escolha dos 
que serão os Senadores, os Governadores, os Deputados Federais, 
os Depotados Estaduais e Distritais deste País. 

Felizmente, dentro da 6tica obliterada que temos, o Brasil 
não é tão pequeno quanto julgamos, nem tão atrasado quanto se 
proclama. porque o País é produtivo e feaindo, possui uma ifldús
tria capacitada que nos pennite exercitar normalmente as nossas 
atividades. Fabrica de todo e, ao mesmo tempo, tem homens capa
zes, operários eficientes, iritelectuais de escol, realmente especiais 
e singulares, mostrando que esta coletividade é a sfutese dos povos 
e das raças do mundo, espalhadas JX)r esta vasta superfície. E, no 
multicolorido das suas epidermes e das suas etnias, revela que a 
humanidade é uma só, amalgamada na intera.Ção das suas aptidões 
e das suas capacidades. 

Já. o disse o poeta J. G. de Araújo Jorge em um dos seus 
poemas magistrais: "A pele pode ser negra. a pele pode ser branca; 
vermelha, morena pode ser a epiderme, mas o sangue que corre 
em cada veia é vermelho para todas as raças". 

Isto é o Brasil, porque ele é a afirmação maior de que os po
vos do mundo podem construir um Estado civilizado, capaz e fe
cundo e que caminha, quer queiram quer não, para rumOs cada vez 
mais alevantados. 

_ Não sabemos quem será o vencedor. Os "Lulinhas~ estão 
por aí com as suas bandeiras vermelhas, infringindo o Código de 
Trânsito, drapejando aos ares da cidade. Os -"Fernandos Henri
ques", talvez sem saber, estão cumprindo aquilo que o General 
Leônidas Cardoso - meu velho amigo e companheiro da Liga de 
Emancipação Nacional, da qual éramos, juiitos, -presidentes - de~ 

sejou e preparou para o seu filho, porque Leônidas. irmão de Feli
císsimo Cardoso, de uma fanu1ia notoriamente socialista. preparou 
esse rapaz, filho de amazonenses, para ser o futuro Presidente do 
Brasil. 

Ninguém se iluda! Fernando Henrique foi doutrinado, desde 



5242 Quarta-feira 21 DIÁR.IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID Setembro de 1994 

garoto, por aquele velhinho de cabelos alvíssimos e lindos que as 
funcionárias da Câmara beijavam, porque eram perfumados e for
mosos. E ele, na sua elegância de General da Cavalaria, tinha no 
cérebro a consciência doutrinária daqueles que amam o Brasil e 
entendem que o socialismo é o caminho _certo para solucionar 
quaisquer problemas porvenwra suspensos ao teto da nossa coleti
vidade. 

E não importa que ele esteja - ele, Fenianâo - associado à 
figura conservadora e alucinada de Antônio Carlos Magalhães. 
Digo alucinada porque, na genialidade daquele homem, daquele 
administrador fantástico, tive ensejo de ver, quantas vezes, na Câ
mara dos Deputados, Antônio Carlos tirar o paletó, arregaçar as 
mangas da camisa e partir célere na direção de seus antagonistas, 
empunhando a voz da razão ou, se possível, a grossura do seu bra
ço cabeludo, como uma forma de arremeter e afirmar os direitos 
que defendia. É fantástiCO! _ 

Fora do Legislativo - humilde e pobre, como continuarei a 
ser ao sair deste Senado -,lá de longe, ele, Antônio Carlos, Gover
nador da Bahia, avistava este humilde seu ex-colega e gritava de lá 
um cumprimento de braços abertos, reconciliando a humildade, o 
complexo- talvez de :inferioridade- daquela circunstância com a 
nobreza de um espúito reã:lmente nobre e especial, que, na sua 
grandiosidade. não tem a mesquinharia dos que se deslumbram 
com os postos de comando. . _ 

E, lá adiante, a sabedoria e a cult!.U"a___go nosso Esperidião 
Amin, homem que se estivesse num outro partido, numa outra 
agremiação ou fizesse Parte de uma outra esttiltura -política seria 
também um dos grandes Presidentes dCste País, porqrie não lhe 
faltam habilidade e grandeza intelecrual para dirigir este povo, 
como já o fez, com grande proficiência~- Do seU Estado de Santa 
Catarina . 

E há também Orestes Qué_rcia, cgntra cuja figura gigantesCa 
todo o pessoal de Lilliput já apontou as suas-lariças; nlas ele ás 
destroçou através apenas dos fatos natmais-:ctesenrolados, porque, 
realmente, um homem que governou São Paulo ~_man_W-a como 
ele o fez, e que foi prefeito -de uma das maiores cidades do maior 
Estado do Brasil, desempenhando a sua função com grande efi
ciência, não pode ser subestimado na grande disparada em direção 
ao curu presidencial. 

E Leonel de Moura Brizola, esse yaticinado pelos deuses 
para ser uma eterna esperança dos brasileiros; ele, que representa a 
saudade de Vargas, o sofrimento daqueles que viram tombar com 
uma bala no peito um dos maiores líderes que a nacionalidade já 
possuiu, transmite a sua mensagem, a sua descrença no real e a 
certeza de que, empunhando a Chefia do Governo, será um Pq:si
dente admirável, capaz de realmente muito fazer j:ior está Pátria. 

E há outros menos votados, ComO COStuiiiá-dizer a imprensa 
brasileira, outros menores:- um almirante e até um professor do 
meu Partido, que é um advogado do Rio- Grande do Sul e ernpresá
rio naquelas plagas. 

Aqui, nesta Casa, diversos companheiros estão dando um 
exemplo fantástiCo de popularidade e capacidade política, a come~ 
çar pelo nosso Mário Covas, para quem as estil.tíSucãS estabelecem 
uma vitória completa para governador antes de qualquer segundo 
turno. mercê da popularidade e estima que ele desfruta em São 
Paulo. que os s_~_S: çon;~rrãneos nunca esquecem e nunca abrem 
mão. 

Há pessoas como Humberto Lucena, que, ontem, numa car
reata que se realizou na Para.J.ôa. viu se alinharem sete quilômetros 
de automóveis, enderisaildci-o -seu hbme, glorificando o seu valor, a 
sua capacidade e a sua i.n~gridade moral, embora tenha havido 
uma decisão tnOunalícia que suspendeu a sua candidatura. Feliz
mente, os recursos que o próprio Direito rios Consente permitiram 

que S. Ex" interpusesse os embargos adequados para que a sua 
candidatura pudesse prosseguir, não havendo. portanto. uma deci~ 
são terminal e implicando efeito suspensivo pãra que continuasse a 
ser o candidato das massas. o candidato querido na adusta. vetusta 
e aguerrida Parru.Qa, cuja bandeira diz "Nego" e que tem as suas 
raízes históricas nos· episódios de bravura mais acentnados, epis6~ 
dios que tiveram nos nomes de João Pessoa e de Epitacio os seus 
expoentes maiores, as suas evidências de maior capacidade. 

O nosso Presidente Humberto Lucena, tudo indica, estará 
nas paliçadas do Judiciário, reivindicando seu direito de conquista 
de popularidade. Esse Tribunal é também um órgão político, por
que aqueles cidadãos que ali estão não chegaram lá através de con
curso público de provas e de títulos, mas pela sua capacidade, pela 
sua integridade moral, indicados por nós, políticos, que aqui esta
mos; indicados pelos Chefes do Executivo, que os apontaram em 
listas ttíplices, tendo seus n_omes sido aprovados pelo Senado da 
República Todos eles aqui vieram, sem dúvida. para evidenciar as 
suas qualidades, cortejando mesmo o pronunciamento das Comis: 
sões Técnicas da Casa, para que fossem escolhídos magistrados 
capazes de nos julgar, a nós, políticos, e a todos os _brasileiros, en
fim, à população desta grandíssima Nação. 

Então, os TnOunais têm os seus anteparos para que um ho
mem formidável como Humberto Lucena, através dos recursos 
adequados junto àqueles organismos, permita que prospere a sua 
candidatura e vingue uma eleição que já parece certa diante de ou
tros candidatos dignos, e que. ao mesmo tempo, dignifici o povo 
da gloriosa ParaJ.ôa, Estado pequenino e valente, sáfaro m_as deste
mido, e fértil em mentalidades fantásticas e especiais Oferecidas ao 
Brasil. 

Sr. Presidente, S:r"s e Srs. Senadores, devemos nos sentir re
jubilados e felizes por ver_ que se aproxima. perante a Nação intei
ra, mais um dia em que será dado o veredicto do povo. Devenlos 
nos sentir -a.Iegres por observar que esta Pátri.a. que- esta terra já tem 
condições de não ser apenas um pobre Haiti da vida, que tem os 
nomes dos seus dirigentes impostos por outras nações- ditas formi
dandas e fortes na sua estrutura material. 

Meu Presidente Júlio Campos, valente mato-grossense, 
- duro e fOrte na Presidência desta Casã, íntegro e capaz, esses fatos_, 

nobre Presidente, são motivos de uma digressão en passant. E 
aquilo que estou dizendo, as palavras que estou proferindo, cada 
uma delas pode ser como um pequeno vegetal cravado na teira das 
inteligências daqueles que nos escutam; cada frase é um arbusto 
para florir, frutifica! e sci nieditado; e a certeza de reencontrar esta 
tribuna, depois de dias e dias de ausência, é o motivo maior de 
uma alegria total para u:m modesto S~ador que _se prepara para ar
iumar a sua bagagem e ir cantar ou fazer versos em Outra fregue
sia. 

Muito obrigado. _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHAT MARlNHO (PFL-BA Pronuncia o 

seguinte discurso.)_-Sr. Presidente, e Srs. Senadores, a vigilância, 
pelas práticas de probidade no processo eleitoral, é exigência de 
ordem moral em todas as nações civilizadas. Para que governantes 
e representantes eleitos gozem do respeito público é natural que as 
eleições sejam limpas. Preciso é, porém, que não se transfonne a 
exigência de moralidade em falso moralismo, que E,;,crida a cons-
ciência e a correção de homens decentes. · 

Para que comentários dessa natureza não corram, como es
tão correndo na imprens~ contra um homem de pn:x::edimento mo· 
ral inquestionavelmente correto como o Senador Marco Maciel é 
que ocupo a tribuna para algumas palavras de justiça à sua probi
dade. 
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Apenas veiculada notícia que o envolveria em procedimen
to incompatível com a cor.reção no processo eleitoral. dirigiu S. 
~ à revista Veja, no dia 12 de setembro corrente, a seguinte 
carta: 

llustrísslmo Sr. 
Jornalista Ancelmo Gois 
Revista Veja. 
A prop6sito de nota. publicada na coluna Radar, 

edição 1.357, esclareço o seguinte: 
1. O autor da declaração nunca trabalhou para 

mim e mentíu para a Veja; 
2. Desconheço, completamente, a existência da 

conta referida; 
3. A própria natureza- dOs aspectos familiares 

mencionados, felizmente já resolvidos no seu âmbito 
próprio, indicam a inexistência de qualquer relação d.ire
ta do autor da declaração comigo. 

Atenciosamente. 
Marco Maciel 

E à imprensa,. em Recife, como aqui, o nobre Senador Mar
co Maciel distribuiu estas declaraçaes que, como não vi repetidas 
no texto fornecido, passo a ler. __ _ 

Protegido pela verdade, desejo reiterar a minha 
indignação sobre as insinuações contidas na matéria pu
blicada na revista Veja, edição desta semana. Quero que 
rodo seja esclarecido. Nada tenho- a recear. É evidente 
que a injúria e a calúnia estão na base dessa fãlsa e ridí
cula história de mero interesse eleitoreiro. 

Cumpre-me, todavia. reafirmar: 
- Graças a Deus e à formação moral recebida, a 

minha família sempre teve as suas modestas despesas 
custeadas pelo meu trabalho. Nem neste ponto a malda-
de teve limites. A mentira apareceu toda inteira:. -

As despesas eleitorais da minha campanha ao Se
nado já foram submetidas ao Tribunal Regional Eleitoral 
e por este aprovada. Não tenho -coDhecimentó àa alegada 
conta bancária. 

Ao longo da minha vida pública, de mais de 30 
anos, nem os meus inimigos levantaram jamais qualquer 
dúvida quanto a minha honestidade pessoal. Tcxlo o País 
sabe que isto é um fato. Embora indignado com tão in
fundadas versões, continuo sereno. 

Quero dizer, no entanto, que não" me preocupam 
apenas os aspectos pessoais, preocupa-me, sobretudo, a 
condenável tentativa de manipular a opinião pública 
com expedientes eticamente sórdidos e politicamente 
antidemocrátiCos. -- --- - -- -

Minha família e eu suportaremos ·com -altivez-a 
provação desta hora. certos da vitória da verdade e com 
os olhos postos no futuro deste País, ao qU-al nunca falta
mos com a nossa devoção. 

Logo em seguida. o Correio Braziliense publica
va nota em que esclarece: 

O advogado de PC FariãS, D' Alembert Jaccoud, 
negou ontem que o Senador Marco Maciel, vice na cha
pa de Fernando Henrique na sucessãO presidenciãl, te
nha recebido_ cheques fantasmas do empresário. 

A Folha de S.Paulo, de hoje, esclarece em uma 
reportagem de Xico Sá: 

O ertipresáiíO PC Farias afuma que não enviOu 
recursos para a campanha de Marco Maciel ao Senado, 
em 1990. · 

Ta:tnbém, em sua edição de hoje, O Estado de S. Pau1o PI.!-

blica. ainda, declaração de Marco Maciel nestes termos incisivos: 
Não há possibilidade de encontrarem nada, ne

nhum cheque meu ou cheque em meu proveito ou em 
proveito de minha campanha. 

Mas o Jornal do Brasil, num dos seus editoriais, também 
de hoje, cumprindo o dever esclarecedor da boa imprensa, observa: 

A denúncia envolvendo contas fantãsmas do Go
vernador de Pernambuco, Joaquim Francisco, abasteci
das por PC Farias, que teriam ajudado a financiar a cam
panha de Marco Maciel ao Senado, em 1990, é típica de 
reta finai de campanha. Tudo são suposições, inferên
cias, ilações açodadas. 

E o joirial, além de voltar à informação de que da origem da 
família de PC Fatias já se esclarece que nenhum recurso foi desti
nado a Marco Maciel, faz duas observações de caráter geral, de cu
nho político, que merecem ser salientadas. 

- Primeira observação: se os adversários de Fernan
do Henrique novamente investem contra seu vice - para 
atingi-lo por ricochete- é a prova de que nada encontra
ram na biografia do candidato do PSDB que desse mar
gem a manobras desse tipo. Se não fosse inatacável, ele 
próprio seria Visado. 

Segunda: não se deve confundir traDsparência e 
apuração rigorosa dos fatos com leniência para com ten
tativas ingentes e grosseiras de manipular a Justiça Elei
to.ral. Esta campanha tem sido excepcionalmente serena 
e limpa, num País que tem o -mau hábito de cultivar cri
ses institucionais toda vez que comparece às umas. 

E. conclusivamente, o jornal assev~ __ _ 
Não é de bom alvitre que se tumultue o processo 

eleitoral para brigar por pontos, em vez de se aproveitar 
a normalidade institucional para brigar por teses e pro
postas. 

Também um jornalista, sabidamente idôneo. de _ _Brasilia, 
Ruy -Fabiano, faz o comentário devido em artigo de boje no Cor
reio Braziliense: 

A segurança com que Maciel está reagindo às 
acusações - inclusive exigindo reparação na Justiça e 
dispondo-se a abrir suas contas à investigação da Justiça 
- tranqililiza o comando da campanha, que acredita que 
se reproduzirá o resultado do acidente parabólico de Ri
cupero, que não gerou um único ponto ao PT nas pes
quisas de opinião. 

É de se lamentar, entretanto, Srs. Senadores, que alguns 
ilustres representantes do PT estejam dando realce a esse problema 
iia tentativa- de fixar envolvimento do Senador Marco Maciel. La
mento que assini esteja ocorrendo. Já disse aquí, e o repeti na tele
visão, que considero a presença de Luiz Inácio Lula da Silva no 
processo político uma recomendação para o Brasil. QUando um lí
der operário. com o seu próprio esforço e com a solidariedade dos 
~eus companheiros. consegue se tornar um líder político, como ele 
se toriiou,. e galgar a condição de candidato à Presidência da Repú
blica -com o respeito geral, evidentemente, sua campanha não pre
cisa que alguns de seus correligionários tomem fatos dessa nature· 
za pam lhe dar realce indevido. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite V. Ex"' um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com muito prazer. 

O Sr, Gilberto Miranda - Senador Josaphat Marinho, é 
com prazer que nesta tarde ouço V. Ex• ler. defender e falar de 
:Marco Maciel. Marco Maciel é um exemplo de político sério. de 
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político direito, de político Conipf:iente,-de político que não tem Maciel, e o faz com a isenção de um representante do P.:MDB. _ 
dois lados. Aqueles que querem atacá-lo dizem que, na época da Mas dizia, Sr. Presiden~ exataffiente, que por se tratar do 
Revolução. S. Ex- estava do lado do Governo. E esse indivíduo, homem de quem se trata é de lamentar, e eu não generalizei, que 
que teve um namoro com a filha do Senador, disse que ia buscar alguns integrantes da campanha de Lula venham insistindo na acu
dinheiro e tudo o mais. Essas coisas não pegam! Há políticos que, sação a Marco Maciel. quando ele próprio pediu que tudo fosse 
eu diria, têm cara de te:Oon: pode-se jogar ovo em seu rosto que apurado, pois não temia nenhuma verificação. 
não gruda, não podendo, sequer, se conversar, correndo-se o risco Ora, quando um político fala assim, ele expõe sua vida ao 
de ter uma peste transmitida por eles. Entretanto, S. Exa, o Senador_ exame público, e sendo, como notoriamente é, homem probo, me
Marcos Maciel, é um exemplo de homem direito, de homem ela- rece que se respeite a sua integridade moral até que os fatos sejam 
ro. Conviver com ele neste Plenário dá prazer. Quando ele é a fa- devidamente apurados. Ninguém pede que ele seja declarado in
vor de alguma propositura, manifesta-se claramente; quando é sUsCeptível de qualquer punição. O que ele pediu e o que se pede é 
contra, age da mesma forma, mas suavemente. Durante o período que se lhe respeite a honradez até que a justiça. as autoridades 
em que estou nesta Cas~ nunca vi Marco Maciel levantar a voz, competentes façam a apuração para a qual ele mesmo apelou. 
gritar, ser grosseiro Cõm alguém ou ter praticado atos dessa nature- O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex'" um ap!lfl:e? 
za. É lamentável que o PT. um belíssimo Partido. que tem nas suas O SR. JOSAPHAT MARINBO- Pois não. 
fileiras excelentes políticos, c_onduza_ a campanha para esse lado. O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Josapbat Mari-
pois considero José GenoínO -um grande polf~O. um -~_q_e Q_epu- nho. v. Er eleva o nível do debate sobre a sucessão presidencial 
tado. o Aloizio Mercadante t:ari:lhém. o próprio LuiZ Inácio Lula da nesta tarde, no Senado Federal, e traz elementos importantes. Con- _ 
Silva e o nosso Senador Eduardo Suplicy. com quem convivemos cocdo com V. Ex- que é muito importante que se esclaieça. da me
elegantemente. Campanha se ianha com pi-opostas, campanha se lhor forma possível, e de acordo com a própria solicitação do Se
ganha com um projeto para um Brasil melhor. não se ganha ven- nadar Marco Macie~ o episódio relativo à eventual contribuição 
dendo sinistrose. A partir do momento que temos uma inflação que o Sr. Paulo César Farias, através de cheques fantasmas, teria 
menor, o PT continua com a tese de- deferider de forma diferente o encaminhado para a campanha do então candidato a governador, 
real. Não adianta defender para o trabalhador aumento de ~ária Joaquim Francisco, que tinha como participante da mesma chapa o 
porque tivemos um período de 12% ou de 13~Ae inflação: Sabe- então candidato ao Senado, Marco Maciel, que se elegeu Senador. 
mos que no mundo inteiro. para:- se combater a inflação, durante Nesses quase quatro anos de mandato que convivi Com o Senador 
um certo momento. quem mais perde é o t:iab~~r. porque a_in- _Marco Maciel, tenho tido para com ele um tratamento respeitoso. 
fiação nãó é iepoS.ta, e esta é uma forma de fazer com que o preço Logo que foi escolhido candidato a vice-presidente na chapa de 
dos produtos não sUbam. Aqueles que têm mais, se perderem algu- Fernando Henrique, transmiti aOS ni6us companheiros de partido 
ma coisa. estarão perdendo pouco diante daqueles que nada têm que 0 Senador Marco Maciel era uma pessoa que tinha um ex
para perder. Luiz Inácio Lula da Silva, como disse V. Ex'", já mar- traordinário trabalho e experiência legislativa Transmiti também 
cou a sua presença A política., com a passagem de Luiz Inácio uma imagem que eu tinha do Senador Marco Maciel - e ao pró
Lula da Silva, valorizou Umã campanha para a Presidência da Re- prio Senador eu falei sobre iss_o: que em muitas ocasiões. e isso 
pública e está valorizando a segunda Serve de _lição, tanto a pri- antes do episódio do Ministro Ricupero, ele parecia antena parabó
meira quanto esta segunda eleição, Senador Josaphat Marinho, lica funcionando no Senado _Eederal, tal era a sua capacidade de 
para que o PT venha rever a sua estrutura partidária, para que o PT acompanhar simultaneamente o que se passava, por exemplo. nas 
venha rever o Brasil. O povo brasil~ __ quer um Brasil diferente, manhãs de trabalho nas diversas Comissões no Senado. Lembro
não quer um Brasil com este nível de campanha. O povo brasileiro nle muito bem que às vezes ele estava na Comissão de Constinli
quer um Brasil de propostas. para que acabe o desemprego, para ção e Justiça, sabia o que se passava na Comissão de Assuntos 
que tenhamos mais assistência à saúde, melhor ensino. enfim, para Econômicos, onde deixava o seu vice-Líder, ElciO Alvares, traba
que tenhamos um Brasil melhor. As eleições ~tão praticamente J.hando e, a toda hora. informando-o. e ainda, se necessário, sabia o 
definidas. O nosso candidato não soube mostrar a que veio, não que estaria ocorrendo na Comissão Mista ou CPI que estivesse 
conseguiu unir o partido e. conseqüentemente, ficOu_ sozinhO - o . funcionando ao mesmo tempo. A cada manhã, ele sabia perfeita
resultado está nas pesquisas. O PlVIDB. que deverá fazer de 100 a mente o que se passava e de tarde aqui, no plenário do Senado, era 
li O deputados e de- 20 a 25 senadores, deverá ser a maior bancada. a pessoa que coordenava as ações de toda a bancada governista. 
Pela segunda vez consecutiva, numa campanha presidencial, fica Sabia, sendo s. Ex'" Líder do Governo. na minha percepção. o que 
numa siruação terrível, mas tem um quadro fantás~co de parla- faria cada Senador do PFL. do PDC. do PT.B, do PRN, enfim, dos 
mentares. O mesmo acontece com o partido de V. Ex". O Senador diversos partidos que compunham a bancada governista. Pareceu
Marco Maciel é o homem quepoderáfazertnna ponteen_f!eo Exe- me sempre que o Senador Marco Maciel sabia por que um Sena
cutivo e o Legislativo. Se Deus quiser, na próxima legislatura. te- dor estava se ausentando ou não do plenário, se iria votar ou não e. 
remos um Coilgressó difere-ntC. um Congresso mais duro, um Con- na hora H. conseguia que cada Senador agisse de acordo com 
gresso que trabalhe mais e que esteja presente na hora das decisõ- aquilo que 0 Governo desejava Era incrível, portanto, a sua capa
es, como V. Ex~ e eu, que criticamos as medidas provisórias, mas cidade de coordenação política. Eu disse aos meus companheiros 
analisamos e_votamos contra. Tenho certeza que preservar Marco de Partido que, obviamente, o Senador Marco Maciel deveria sa
Maciel é preservar uma ligação entre o Legislativo e o Executivo. ber muito bem de demandas eventuais que senadores tinham junto 
Como eu disse no início do meu -aparte. o Senador Marco ~el é ao Executivo, demandas de natureza política que, muitas vezes, 
uma pessoa séria. Integra e deu provas disso ao colocar_ a sua conta envolvem até - poderfamos dizer - ações ou caprichos de cada 
à disposição, o que não fez o outro candidatO, -que saiu do páreo um. S. Ex'" sabia compreender, agir e. junto ao Executivo. verificar 
pela vice-Presidência da República. Muito obrigado~ nobre Sena- 0 que se fazia necessário, tal a sua capacidade .de controlar o que 
dor. -aquí se passava Sein dúvida, trata-se de um político de extraordi-

0 SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço-lhe, nobre nária habilidade. Quando foi Líder do Presidente Fernando Collor 
Senador Gilberto Miranda, o aparte, mais do que o aparte, o teste- de Mello nesta Casa, sempre que havia decisão governamental, de 
munho que oferece a respeito da conduta moral do senador Marco pronto, se pronunciava a cada momento de iniciativa econômica, 
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social ou de política exterior, analisando e colocando seu ponto de 
vista, normalmente favorável ao Governo. Também transmiti aos 
meus companheiros de Partido que via no Senador Marco_ Mac!el 
uma pessoa que tem pontos de vista bastantes claros sob~_ a situa
ção político-social brasileira. S. &:-', por exemplo, participou da 
iniciativa de prorrogar incentivos para a SUDENE e a SUDAM 
até o ano 2(N)(), pelo menos. São procedimentos que mostram a sua 
visão do que avalia como adequado; diversas iniciativas de proje
tos e incentivos- fiscais a exportadOres, a certos seguimentos da 
economia e assim por diante, foram, por exemplo, objeto de sua 
iniciativa ou do seu respaldo a iniC:iitiV-as do Executivo. Eu nunca 
soube - e transmiti isto -aos meus companheiros de Partido - de 
qualquer ação que pudesse caracterizar enriquecimeiJ.tó ilfCiUfj)or 
parte do Senador Marco Maciel. O caso da contribuição do Sr. 
Paulo César Farias à campanha de Joaquim FranciscO não Toi algo 
isolado. Em 1990, ele coordenava ações que inclusive expôs quan
do de seu depoimento na CP! do caso PC Farias e, posteriormente, 
na CP! do Orçamento. S. s•, perante os órgãos da Justiça, confes
sou que de fato coordenava ações de contribuições às diversas 
campanhas. Se examinarmos, por exemplo, os nomes que constam 
da agenda de 199_0 do Sr. Paulo César Farias- docunlento que foi 
objeto de investigaçãó-porparte da CPJ e que poSsibilitou a revela
ção da existência de contas fantasmas do Sr. Paulo César Farias no 
exterior, em Miami- Verificaremos que ali estão listados os conta
tos que fazia com diversos candidatos ao Gover:no -de então. Estão 
assinalados, por exemplo, os nomes de Paulo Maluf, de ACM, de 
Joaquim Francisco e de outros políticos e empresáriOs de destaque 
no cenário nacicfual. Espero que o Senador Marco Maciel possa 
esclarecer - antes do dia 3 de oumbro - inteiramente esse episó
dio. O In&s únpOrtante -agora ê distinguir, prezado Senador Josap
hat Marinho, qual o significado da aliança feita em tomo de Fer
nando Henrique Cardoso versus o significado da aliança feita en
tre as forças sociais que estão com Lula no movimento Frente 
Brasil Popular. Se V. Ex" me permite, Senador Josaphat Marinbo, 
acredito que quando isso for desvendado ínteiramente, a popula
ção brasileira- terá a possibilidade de fazer uma escolha consciente. 
Tenho a impressão que, pela aliança que o Senador Fernando Hen
rique Cãrdoso escolheu -o PFL. o PI'B e algumas forças oriundas 
do PMDB, mas forças nitidamente bastante conservadoras -, será 
difícil realizar ttJ.do aquilo que tantas vezes S. Ex- se propôs ao 
longo de sua vida relativamente a proposições e transformações 
sociais para o BrasiL Por que razão? Porque essas forÇas, no nieu 
entender, têm sido verdadeiras amarras às 'l:r.:ulSf"otruações sociais 
que se fazem necessárias. O Brasil chegou hoje ao ponto de se tor
nar o segundo país de maior desigualdade econômico-social. Sena
dor Josaphat Marinho, as forças que estiveram no pOder ao longo 
de tanto tempo e que agora se juntam a Fernando Hemique Cardo
so representam justamente as amarras que estavam ao lado de Fer
nando Collor. De outro lado, percebo que está Lula, com forças 
sociais que o empurrarão no sentido de realizar, digamos, a refor
ma agrária. Quem, sinceramente, Senador Josaphat Marinho, está 
em melliores condições de realizar a reforma agrária: Fernando 
Henrique. com as forças que estão -ão lado, no seu-palanque, ou 
Luiz Inácio Lula da Silva. com as forças que estão ao seu lado? 
Faço esta indagação porque, hoje, V. Ex• propicia que possai:nos 
trazer ao Senado um debate do mais alto nível sobre a decisão tão 
importante que tomará o povo brasileiro em três de ouru.bro próxi-
mo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador Eduar
do Suplicy, o testemunho que V. Ex• acaba de dar sobre o compor
tamento .. a conduta política do Senador Marco Maciel, antes de ser 
um testemunho de justiça ao· representante pernambucan_o, é um 
ato que engrandece a sua isenção. 

E, tendo em vísta que V. Ex- integra um partido que, em seu 
conjunto, não COnsidero -passional, foi que tiVe o cuidado de não 
fazer menção a-nomes e me referi apenas a alguns elementos. por
que, como V. Ex_•, também entendo que esta é a hora de_ discutir as 
teses, os programas e não de nos determos nessas questões pes
soais, sobretudo quando elas pendem de apuração devida. É injus
tiça à própria vida política que nos detenhamos a fazer acusações 
que estão pendentes de aputãção, sobretudo injustas, quando o 
apontado, ele próprio, pede que se fàça a verificação até a última 
instâncía É exatam.ente isso que desta tribuna eu estava solicitan
do, que se respeitasse a integridade moral do Senador Marco Ma
ciel. E louvo a correção de V. Ex- na postura que aclotou neste ins
tante, nesta Casa. 

Quanto à discussão dos problemas gerais e da posição das 
forças políticas, estarei pronto a participar deste debate com V. Ex• 
nõ momento que o provocar. V. Ex- conhece bem o meu pensa
mento. 

Só de passagem, gostaria de dizer que não- podemos consi
derar necessidade desse debate em razão das forças políticas. Na 
verdade,_ não temos forças políticas caracterizadamente marcadas 
por posição uniforme; as forças políticas são todas heterogéneas, 
até o partido de V. Ex-. como o PFL. São todas heterogêneas na 
composição dos elementos que as integram, o que está demonstra
do no Próprio pleito. Veja V. E~ que, em São Paulo. por exemPlo, 
o partido de V. Ex- tem um percenttial muito mais alto do que o 
seu candidato a Governador. Na Bahia, Lula tem um percentual de 
preferência do eleitorado bastante superior ao do seu partido e ao 
do candidato a governador que adotou. 

O 4ue precisamos:- neste ponta, nãO-é propriamente discutir 
a posição das correntes partidárias que estão todas enfraquecidas, 
mas substituí-las ou as reformar no momento próPriO~ Estou de 
acordo com V. Er em que se dê à Nação um quadro partidário 
adequado. forças realmente organizadas que correspondam a posi
ções ideológicas e não apenas a situações nioinentâneas, segundo 
interesse de cada instante. Estou de acordo com V.~- Irei ao en
contro de sua cordial provocação para que se faça esse debate que 
está faltando ao Congresso. Estamos nos perdendo muito nas pe
quenas questões e abandonando o debate das grandes questões na
cionais. 

O Sr. Jacques Silva- V. Ex" me permite um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MAJ.UNHO- Com prazer, ouço V. 

Ex". 
O Sr. Jacques Silva- Senador Josaphat Marinho, estou há 

pouco tempo nesta Casa, conio é do seu conhecimento, mas o sufi
ciente para conhecer a retidão do Senador Marco Maciel. Trata-se 
de um homem de bem. É um cidadão que já exerceu vários car
gos: :Ministro, Deputado Federal, Governador de Pernambuco, Se
nador da República e não se tem notícia de nenhwn ato que possa 
desabonar a conduta do Senador Marco Maciel. Imagino, portan
to, como S. Ex• está se sentindo diante dessa injustiça que tep.tam 
lhe fazer agora. É lamentável também que segmentos da imprensa 
se sirvam para divulgar fatos como esse, que não levam à nada, 
que apenas tentam denegrir a imagem de um homem público. É la
mentável! V. Ex- tem toda razão quando defende um homem de 
bem. O Senador Marco Maciel é ligado ao meu Estado, Goiás; tem 
uma filha casada naquele Estado com o fillio de um amigo e pres
tou relevantes serviços como Ministro. Portanto, quero me asso
ciar a V. Ex• nessa defesa ao Senador Marco Maciel, da qual, 
aliás, S. Er- nem precisaria. Eu gostaria de lamentar também ·que 
alguns milítantes do PT não pensem como o Senador Eduardo Su
plicy no que se refere ao Senador Marco Maciel. Obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. JOSAPHAT MAJ.UNHO- Sou muito gcitoa V. 
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Ex"" por sua intervenção. E me permita assinalar que, na apreciação 
da matéria, quando citeí o testemunho~ como tivemos há pouco, do 
Senador Eduardo Suplicy, a questão se coloca nos seos devidos 
tennos. 

O Sr. Maurício Corrêa - Permite-me V. Ex- um aparte, 
nobre Senador Josaphat Marinho? 

O SR- JOSAPHA T MARINHO- V. Ex• rem o aparte. 
O Sr. Maurício Corrêa- Senador Josapbat Marinho. V. 

Ex"' faz muito bem ao usar a tribuna. ne~a_ tarde, para promover a 
defesa do ínclito Senador Marco Maciel. Poupa-me, inclusive, de 
fazê-lo em expediente à parte, como era da minha pretensão, quiçá 
não com a grandeza de V. Ex"', devido exatamente aos seus conhe
cimentos, à sua experiência parlamentar e de vida pública Mas 
chego a me perguntar se não estamos entrando no _caminho do 
aperfeiçoamento em nosso País. Terminei de ler o livro do Cha
teaubriand. o fabuloso trabalho do grande jornalista Fernando de 
Moraes - não sei se V. Ex'" já o concluiu. 

O SR- JOSAPHA T MARINHO - Estou na metade do li-
vro. 

O Sr. :Mauricio Corrêa- Trata-se de uma peça realmente 
extraordinária. Q1,1em examina o Brasil nas décadas de 20; de 30, 
de 40, de 50, de 60 e um pedaço da de 70 vaf encOD.1:rar o que 
acontecia não apenas no período Gerulista, mas depoiS.- Cita o au
tor do livro uma passagem sobre Chateaubriand muito interessan
te. Pioneiro co:ino- eiã, resolveu instalar, em São Paulo, a primeira 
estação de televisão no Brasil: a TV Tu:Pi de São Paulo. Foi aOs 
Estados Unidos, entabulou as negociações, comprou -o que existia 
de melhor e trouxe para São Paulo. Três QU quatro dias antes da 
data prevista para a inauguração, com a presença das mais altas 
expressões da vida social e política do Brasil, verificOu-se que os 
receptores não tinham sido comprados. Então, daria para ver ape
nas os monitores. E Chateaubriand consultou o Ministério da Fa
zenda para saber se seria possível fazer importação dOs-aparelhos 
receptores. Consternadamente, foi informado de que aquela impor
tação demandaria ·mais ou-menós ·uns dois -meses. Determinou, 
dessa forma. que os apareJhos fossem comprados através de con
trabando. E realmente chegaram a São Paulo 200 aparelhos de te
levisão contrabandeados. O primeiro foi doado ao então Presidente 
General Eurico Gaspar Outra e o segundo, à sua Secretária de ab
soluta confiança, cujo nome parece-me que é Vera. Muito bem! Se 
trouxermos esses fatos - cito apenas este - pãra Os âias de hoje, 
notaremos que o BraSil evoluiu, e muito, porque hoj~ a todo ins
tante, estamos vivendo num mundo de explicações sobre os fatos 
escusos e irregulares. O Brasil caminhou muito bem neste sentido. 
É verdade que rem de cam.inbar ainda mais para o aperfeiçoamento 
dos nossos cosn.unes políticos. Mas o _que se extrai desse fato é 
que a imprensa brasileira. que exerce um papel de funci<unenta.l 
importância, talvez pela síndrome persecutória que passou á existir 
com ampla liberdade e até com dimensões exageradas após o epi
sódio da cassação de Collor, às vezes exagera muito. O que acon
teceu especificamente no caso do Marco Maciel, na verdade, foi 
exatamente isto: a busca de querer colocar na imprensa fatos extra
vagantes, fatos que trazem o interesse e a curiosi~e do_ leitor, 
pouco se "importando que, atrás daquela notícia, haja um desastre 
para o caráter, para a dignidade, para a vida, para a fam:ilia e para 
os amigos daquele cuja referência perniciosa é feita:. Temos de ca
minhar para o aperfeiçoamento também dessa grande instituiçãO, 
que é a imprensa, a imprensa mundial-,- a imprensa brasileira. Mas 
eu diria a V. Ex"" que vamos chegar lá. O resumo de tudo isto, Se
nador Josaphat Marinho, é que V. Ex• traz este assunto com pro
priedade. O Senador Marco Maciel é um homem de bem. Tanto o 
é que, confonne V. E>.7' já disse anterionnente, colocou à dis!X'si
ção de quem quer que seja a sua vida, a inteireza da_s_sila_s -reariia--

ções como homem público. Tenho absoluta convicção de que o 
Senador .Marco Maciel, pelo que conhecemos de sua atua.ção aqui 
no Senado, em seu Estado de origem. Pernambuco, e pelo que co
_nhecCip.os, ainda, da ablaÇão de S. Ex" em toda a sua vida pública. 
é um homem de bem, honesto e probo. Portanto, associo-me a V. 
Er neste pronunciamento justo e qu~ em parte, repara a injuStiça 
ou a precipitação, mais que injusta, que se faz à honorabilidade 
desse grande Senador, que já prestou relevantes serviços ao nosso 
País. Quero, portanto, estar ao ladO de V. Exa neste momento em 
que se faz inteira justiça ao Senador Marco Maciel, a quem conhe
cemos e que eStá sendo, neste momento, vergastado por acusações 
injustas, como se provará daqui pára a frente. Não se trata de cor
porativismo, ou ainda., de defender um Senador que está aqui co
nosco, mas de defender a dignidade e a honra de um dos mais 
exemplares homens públicos, hoje nosso colega no Senado daRe
pública. Parabenizo, pois, V. Ex*. 

O SR- JOSAPHAT MARINHO- A expressão de solida
riedade de V. Exa, nobre Senador Mamic:i.o Corrêa, além do senti: 
do pessoal, tem o alcance de uma advertência, diante dos fatos _que 
evocou, para quantos desabridamente acusam sem segurança. 

Sr. Presi~ente, _ÍlCO extremamente tranqüilo das palavras 
que prOferi, sobretudo diante das manifestaçõ-es reveladas neste 
Plenário. A honra do Senador Marco Maciel continua acima das 
suspeitas que foram veiculadas. Mas o que se quer é que a vida 
pública seja tratada com mais circm1specção e aqueles que acusam 
açodadamente não se esqueçam de que o mal que boje causam a 
terceiros pode recair sobre sua própria dignidade. 

O Sr- Eduardo Supücy -Senador Josaphat Marinho, per
mite-me V. Ex_• outro aparte? 

_Q SR- JOSAPHAT MARINHO-Pois não. 
O Sr. Eduardo Suplicy- É preciso distingurr com clareza 

o que são as qualidades do Senador Marco Maciel e aquilo que 
precisa sef apurado. O meu testemunho aqui falou das coisas que 
testemunhei, mas o fato que o Partido dos Trabalhadores colocou 
no horário eleitoral é algo que requer esclarecimentos. Quando, no 
Congresso Nacional, pediu-se uma Comissão Parlamentar de In
quérito para examinar as ações do Sr. Paulo César Farias, solici
tou-se que se apurasse a fundo. Sabe·se hoje que o inquérito, que 
continua ainda no âmbito da Polícia Federal, da Procuradoria-Ge
ral da República e da Justiça sobre tudo o que representou as ações 
do Sr. Paulo César Farias, especialmente vinculadas ao Governo 
do Sr. Fernando Collor de Mello. ainda não foi concluído. Ressal
tei que, em 1990, Paulo César Farias Co<>rdenou ações de levanta
mento de recun:os para diversas campanhas de Governadores, tais 
como as de Paulo Maluf, _Antônio Carlos _Maga.lhães, Joaquim 
Francisco, em São Paulo, Bahia e Pernambuco, respectivamente, e 
outras mais. A forma como foram levantados recursos. na ocasião, 
constituiu contravenção do ponto de vista perial e eleitOral. O pró
prio Senador Fernando Henrique Cardoso - pelo menos por decla
ração que vi na imprensa - procurou dizer que a contribuição foi 
para a campanha de Joaquim Francisco, mas esta tinha materiais e 
envolvia a campanha do Senador .Marco Macicl. EID_que medida 
estava o então candidato Marco Maciel cieJtte disso? Em que me
dida sabia sobre a fonte de fuianciãmento da campanha? Isso é 
algo que precisaria ser desvendado. Há duas siruações que, no meu 
entender, amarraram completamente e fizeram descanilhar o trem 
do Sr. Fernando Collor de Mello após três anos. As amarras, de 
um lado, foram de natureza política, impedindo a realização de re
formas, c a maior d,emonstração disso foi,._ por exemplo, o que 
aconteceu com a própria referiria agrária. O Presidente Fernando 
Collor de Mello, em sua campanha, havia prometido assentar 500 
mil famílias, e ao longo desses três anos, as forças políticas que es
tavam por trás aa· sUa campanha e de seu mandato simplesmente 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID 
fizeram com que não se -regulamentasse com rapidez, rieste Con~ 
gresso Nacional, a lei que regulamentava a desapropriação de ter
ras. Foi somente após a saída de Fernãndõ Collor de Mello que o 
Presidente Itamar Franco, num ritmo considerado ainda muito len
to, assentou cerca de vinte mil fann1ias, muito aquéin Qâ meta-das 
SOO mil para os cinco anos do Govetno Fernando Collor. A outra 
amarra representou os atos e as ilicitudcs, ou seja, aquilo -que era 
da coordenação de Paulo César Farias. Constitui ·a obrigação da 
Coligação PSDB, PFL e PIB, da Coligação Fernando Henrique 
CardostJ&.farco Maciel; que isto seja plenamente esclarecido. Se
nador Josaphat Marinho, ainda há pouco eu disse a V. Ex- que es
tava examinando a agenda do Sr. Paulo César CaValcante Farias 
do ano de 1990. Essa agenda mostra como era a comunicação do 
Coordenador ad hoc do Governo Fernando Collor com as pessoas. 
Vou citar exemplos: 12 de janeiro, Jorge Serpa, almoço Félix, Bu
lhões, Rubell Thomas, Marcelo Ribeiro; dia ll de janeiro, Unipar, 
seguindo diversos dias, Emílio, V AR!G, Jorge Serpa, Vargas Llo-
sa Enfim, são dezenas... -

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, eu pedíria a V. Ex" que concluísse, pois o seu 
apane, que era inicialmente de 2 minutos, está-se toniando um dis
curso. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Para concluir a documentação: 
Paulo MaluJ, ACM, José Safra, Pedro !rujo, Wagner Canbedo, 
Olacyr de M~ Tesoureiro do BNCC~ Safra, Josê'Ermítio, Ola- -
cyr, JRB ... são exemplos das pessoas com quem se comunicava 
nas suas ações. Na relação de nomes que constam da sua agenda, 
estão as pessoas nos ministérios-chave; são os políti.coS-Chã.ve. Es
tarão essas pessoas junto às forças que ap6iam Lula? Não; essas 
pessoas hoje estão junto às forças que apóiam Fernando Henrique 
Cardoso e Marco Maciel. No meu entender, são pessoas que impe
diram transformações sociais profundas de 1989 para- cá. Isso pre
cisa ser esclarecido. Esse é o debate. Qual o candidato que terá 
mais condições de fazer a reforma agrária'? Esta é uma questão re
levante. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Senador Eduardo Supli
cy. prefiro manter o realce dado ao testemunho do eminente Sena
dor, ao invés de dar maior desenvolvimento às limitações q~e ago
ra faz o representante do PT. Conservo a imagem da sua primeira 
intervenção, em que V. E~ se colocou com a isenção nanual de 
sua personalidade, ao invés de realçar agora o testemunho que quis 
dar como representante partidário. Sabe V. Ex- que uma agenda, 
de quem quer que seja. não é documento; nela o cidadão pode ins
crever quem quiser. Eu posso, por exemplo, assinalar que já em 
vários momentos o Sr. Antônio Carlos Magalhães reptou a quem 
quer que seja que mostre qualquer participação dele_nas_ contas do 
Sr. PC Farias, e niinca nínguéril o contraditou. 

Mas eu faço justiça com -relação a muitos outros que aí es
tão, cujos nomes ninguéin sabe como foram incluídos na agenda 
do Sr. PC Farias. V.~. que é reconhecidamente um homem idô

, neo, há de concordar comigo em que a inscrição desses nomes não 
pode significar mácula para ninguém. 

Mas, Sr. Presidente, apurar o fato que me trouxe à tribuna 
não dependeu da vontade de terceiros. o próprio emmenre-sena
dor Marco Maciel pediu que a investigação fosse feita. Insist::i!, 
portanto. em acusá-lo não é ato de idoneidade, não é ato que carac
terize a correção na vida pública. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o 
Sr. Júlio Campos, 1"' Secretário; deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Dario Pereira. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o 
Sr. Dario Pereira, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Gilberto Miranda. 

SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Sobre a mesa 
profetas que serão lidos pelo Sr. 1"' Secretário. -

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 61, DE 1994 

Disciplina a realização e exploração da loteria 
-denominada "jogo do bicho", e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.Io Esta Lei disciplina a exploração e a realização da lo· 

teria denominada 'Jogo do bicho", em todo o _território nacional. 
Art. zoA exploração e realização do "jogo do bicho" pode

rão ser feitas por empresas comerciais devidamente constituídas, 
na fõrma das leis respectivas, sob as modalidades de sociedade 
anônima ou por quotas de responsabilidade limitada. atendidos os 
seguintes requisitos básicos: 

I - capital social m.úrimo, devidamente integralizado~ cor
respondente a hum milhão de reais; 

II - sede principal em qualquer capital de Estado e filiais, 
no :m..iílfuio, ein Cfucõ capitais dos demais Estados; 

Art. 3° As empresas que desejarem consti.ttJ.ir-se para exer
cer a atividade mercantil prevista no artigo anterior deverão provar 
o seu registro e o preenchimento dos demais requisitos, no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias a partir da vigência desta Lei. 

Art. 4° Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, 
no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário~ - - -

Justificação 

Alterado o artigo 58 do Decreto-ie(no 6.259, de 10 de. feve
reiro de 1944_, que passa a só considerar como contravenção a prá
tica do "jogo do bicho" se feita em descumprimento às normas le
gais existentes solXe a matéria. resta wn diploma legal básico, a 
ser posteriormente regulamentado pelo Poder Executivo, traçando 
as regras fundamentais para que a atividade, expungida do mundo 
da ilicitude, venha a ser explorada e _realizada por empresas sóli
das, bem constituídas, em relação às quais se possa exeiCei- 3.mpla 
fiscalização. 

Com isso, aqueles que não atenderem às exigências poderão 
ser autuados, ficando no setor os que se subordinarem aos parâme
tros legais estatuídos para que se leve a efeito a atividad.e empresa
rial em foco. 

Sob outro ângulo, cabe ressaltar que algllilS benefícios, dos 
mais relevantes, serão auferidos por toda a Nação. a saber e:xem
pliflcatíVamerii.e:- PaSsarão" a ser arrecadados todos os tributos devi
dos à União, aos Estados e aos Municípios. serão regUlarizadas as 
relações contratuais, aumentará extraordinariamente a receita das 
contribuições previdenciárias,- termiruirá a corrupção, determinada 
pela ligação contravenção-política, a aplicação dos lucros para frris 
culturais, folclóricos e filantr6picos, será absolutamente transpa
rente, e. por último, deixará o Brasil de sofrer o constrangimento 
de ver-se acusado de um País onde se tolera e incenti.va_a __ con.t@.- .. 
vençaõ. _ _ _ _ __ _ 

Em suma, sel-á-eD.C~o o Peiiodo de incerteza quanto ao 
'Jogo do bicho" e sepultado o tratamento privilegiado a certos seg
mentos sociais, ensejando a que toda a população possa receber as 
benesses de uma atividade lícita. 

Sala das Sessões 20 de setembro de 1994- Senador Couti~ 
~o Jorge. 

(À Comissão de Assuntos Económicos - decisão 
terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 62,DE 1994 

Dá nova redação ao caput do art. 58 do Decl-e
to-Lei n"' 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, que "Dis-
põe sobre o serviço de loterias e dá outras providên
cias". 

O CongreSso NacioD.al deCreia-: 
Art. 1"'. O caput do art.58 do Decreto-Lei n"' 6.259, de 10 de 

fevereiro de I 944, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 58. Realizar, fora dos casos previstos em lei. 
o denominado "jogo do bicho", em que um <los partici
pantes, considerado comprador ou ponto, entrega certa 
quantia cbin a indicação de Combiriações de algarismos 
ou nome de animais, a que correspondem números, ao 
outro participante, considerãdo o vendedor ou banquei
ro, que se obriga mediante qualquer sorteio ao pagamen
to de prêmios em dinheiro". 

Pena- prisão simples, de 6 (seis) meses a-r (uin) 
ano e multa. 

Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em conirá:riO. 

Justificação 
Há décadas que se argurn:enta no sentido de "legalizar-se o 

jogo do bicho" sem , contudo, dar à matéria tratameniQ reg:islã.tiVo 
e jurídico- adequado, com iniciativas COncretas. 

O objetivo pbâerá ser alcançado através de duas vertentes: a 
primiirã que conSiSte em dar-ao artigo 58 do DWeto~Lei n° 6.259, 
de 10 de fevereiro de 1944, nova redação, transfonnando~a em 
uma "nonna penal em branco", ou seja, de que só haverá a prática 
de contravenção, se nãó Iõfeni-Obedecidas regras atinentes à ex
ploração do sorteio. e a segunda, através de outro Projeto de Lei 
que apresento paralelamente,. apontando suas reais vantagens regu
lando a legitiinidade de exploração empresarial do "jogo do bicho" 
como qualquer outra ativida.de, e com reais benefícios para a Na
ção. 

Ofereço, pois,esta contribuição, para sa:ilar omíSsãO ãté en
tão verificada. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1994.- Senador Cou
tinho Jorge, 

LEGISLAÇÃO CiTADA 

DECRETO-LEIN"6259,DE !ODE FEVEREIRO DE 1944 

Dispõe sobre o serviço de loterias e dá outras 
providências. 

·--·---····-·····--··--···-······---···········-·-··-·---
Art. 58. Realizar o denominado 'Jogo do bicho", em que 

um dos participantes, considerado comprador ou ponto, entrega 
certa quantia com a indicação de combinações de aiiariszpos __ qu 
nome de animais. a que correspondem números, ao outro partici
pante, considerado o vendedor ou banqueiro, que se -obriga me
diante qualquer sorteio ao pagamento de prêmios em dinheiro. 

Penas: de seis meses a um ano de prisão simples e multa de 
dez mil cruzeiros a dnqüenta mil cruzeiros ao vendedor ou ban
queiro; e de quarenta a trinta dias de prisão celular ou multa dedu
zentos cruzeiros a quinhentos cruzeiros ao comprador ou ponto. 

§ 1 o Incorrerão nas penas estabelecidas para vendedores ou 
banqueiro: 

a) os que servirem de intermediários na ereruação do jogo; 
b) os que transportarem, conduzirem. possufrem, tiverem 

sob sua guarda ou poder, fabricarem, darem. cederem, trocarem, 
guardarem em qualquer parte, listas com indicações do jogo ou 

material pr6prio para a contravenção, bem como de qualquer for
ma contribuírem para a sua confecção, utilização, curso ou emp_re-
go. st:ja qual for a sua espécie ou quantidade; - - --

c) os que procederem à apuração de listas ou à organização 
de mapas relativos ao movimento do jogo; 

d) os que por qualquer modo promoverem ou facilitarem a 
realização do jogo. . . 

- · § 2: Consideram-se idôneos para a prova do ato contraven
cional quaisquer listas com indicações claras ou dÍsfarçadas, uma 
vez que a perícia revele se destinarem à perpetração do jogo do bi
cho. 

§ 3° Na ausência de flagrante, insta.urar-se-á necessário pro
cesso fiscal, cabendo a aplicação da multa cominada neste artigo à 
autoridade policial da circunscrição, com recurso para o Chefe de 
Polícia. atribuídos aos autuant:es 50% das multas efetivamente re
colhidas. 

(À Comissão de Constiruiç®, Justiça e Cidada: 
nia- decisão tenninaiiva.)--

0 SR, PRESIDENTE (Gilberto Miranda)_ Os -piQjetos li
dos serão publicados e remetidos às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 80, DE 1994 

Altera dispositivos do Regimento Interno, 
Art. 1• Os arts. 25, 190, 194 e 197 e a alínea b do inciso I 

do art 255 do Regimento Interno do Senado passam a vigorar com 
a seguinteredação: 

"Art 25. Se algum Senador praticar, dentro do 
edifício do Senado, ato incompatível com O decoro par
lamentar ou com a compostura pessoal, a Mesa dele co
nhecerá e abrirá inquérito, submetendo-se o caso ao Ple
nário, no prazo improrrogável de dez dias. -

Art. 190. A sessão secreta será conVocada pelo 
Presidente, Dos casos previstos rio art. 197. 

Parágrafo único. A finalidade da sessão secreta 
não será divulgada. 

Art. 194. Antes de encerrar-se uma sessão secreta. 
o Plenário rCsOlve:rá,. por simples votação-e sem debates, 
se deverá ser conservado em sigilo ou publicado o res
pectivo resultado. 

Art. 197. Serão secretas, exclusivamente, as ses-
sões: 

I- quando _o_ Senador tiver de se manifestar sobre: 
a) declaração de guerra; 
b) acordo_~obre a paz; 
c) suspensão de imunidades de Senador durante o 

estado de sítio; 
d) escolha de chefe de missão diplomática de ca

ráter permanente; 
n- para apreciação de documento sigiloso. 
§ 1° Esgotado o tempo da sessão ou cessado o 

motivo de sua transfonnação em secreta, voltará a mes~ 
ma a ser pública, para prosseguimento dos trabalhos ou 
pata designação da Ordem do Dia da sessão seguinte. 

§ 2° O período em que o Senado funcionar secre
tamente não será descontado da duração total da sessão. 

Art. 255 ..................................... ., .... -------------·-
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I ........... ; ........ ----~---... -.~----···-·· . não houvesse o uso de annas contra o Haiti, ou para intervir na-
•··············•·•·······•• --· ·····----- quele país, talvez lá, nesta hora, já tivessem ocorrído--muitas mor-
b) a realização de sessão extraordinária ou espe- tese muita destruição. - -

cial;" 
Art. 'Z' esta Resolução enlra em vigor na data de sua publi

cação-
Art. 3o Revogam-se o art. 25, o número 4 do art- 48, o art. 

135, o ar<- 191 e o ar<- 193 do Regimentei Interno do Senado Fede-
ral, e as demais disposições em contrário. - -

Justificação 

A sociedade brasileira evoluiu muito e hoje existe um gTãn
de interesse do povo em acompanhar e saber, cada vez mais, sobre 
os procedimentos e atividades desenvolvidas pelos seus repre
sentantes. Por isso mesmo, faz-se necessário que os tiabalfioS dos 
homens públicos, particularmente daqueles que detenham mandato 
outorgado pelos cidadâ()s brasileiros,_ sejam realizados aeDiro -da 
mais cristalina transparência -- - - -

O princípio geial da publicidade· dãS- deCiSõeS é- aPilCàtivo 
lato sensu no âmbito da atividade pública, não se justificando de 
modo algum que a sociedade, cada vez mais interessada e partici~ 
pativa na vida pública. sofra restrições quanto à verificação da ati-
vidade do PodeJ: Legislativo. _ 

Assim, a presente proposição busca restdngir ao mínimo a 
possibilidade da realização de sessões secretas do Senado Federal. 
reduzidas apenas o indispensáVel aos ditames da seguraiiçci--cia so-
ciedade e do Estado. · 

Sala das Sessões. 20 de setembro de 1994.- Senador Dir
ceu Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - O projeto lido 
ficará s-obre a mesa, pelo prazo de cinco sessões ordináaiiS, para 
recebimento _de emendas,_ de acordo com o disposto no art. 235, n, 
f. do Regimento Interno. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- A Presidência 
dispen_sa, na presente sessão, -o pcii"Odo destinado à Ordem do Dia, 
nostermosdoart.174doRegimertto"Inteino. --- ---

Com a palavra o nobre Senador EduardO Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do arador.) -Sr. Presidente. S!'s e 
Srs. Senaaores, eu gostaria, em Prúneiro lugar, de- expor coino 
considerei correta a posição do GovernO- brasileiro relativamente 
ao episódio do Haiti - -

Avalio correta a posição do Presidente Itaffiar FnmCO e a do 
Ministro das Relações Exteriores. Celso Alliorlm, ao se empenha
rem para que não se aprovasse uma ação bélica sobre o Haiti e se 
empreendesse todos os esforços para que se conseguisse revert-er a 
posição da Jun.ta l\.1ilitar que, desde 91, tem impedido o exercício 
democrático do Presidente eleito pelo povo do Haiti, Jean-Ber
trand Aristide. Foi uma posição condizente com a própria ~sição 
do Senado norte-americano, que teve muita resistência em ·aprovar 

' as ações do Governo Bill Clinton no sentido de uma- illtervenção 
militar naquele país. - -

Avalio que a posição do Governo brasileiro, no encontro 
realizado no Rio de Janeiro, com Presidentes de diversos países da 
América Latina e sobretudo da América -do Sul, foi muito impor
tante e levou finalmente o Governo dos Estados Unidos a designar 
uma missão chefiada pelo ex-Presidente Jimm}' cãrteT.-pai-a qUe se 
conseguisse uma alteração da condição politica naqUele país sem a 
necessidade de se utilizar instrumentos bélicos. · 

É fato que, hoje, o Haiti se enContra sob Ocupação nrilitar 
dos Estados Unidos, mas, não tivesse havido a posição dO Gov_er
no brasileiro, bem como a de outros Governos de paísis da Améri
ca. no sentido de que fossem realizados todos os esforços para que 

~vali o que a posição do Governo brasileiro constituiu uma 
das razões para que inclusive o ex-Presidente Jimmy Carter tivesse 
tido o encorajamento e a iníciáfiVa de proPor o -entendimento antes -
que se utilizassem as armas de forma tão violenta. 

Assim, Sr. Presidente. espero que aentro em breve~ Padre 
.Aristide esteja exercendo o poder presidencial sob fonna constitu
cional Que os Estados Unidos e os demais países das Américas 
possam colaborar no sentido de que a democracia esteja em fim
cionamento, apresentando formas de resolver o problema social 
gravíssimo existente naquele país e que vem de há muito, desde o 
tempo em que havia ali a escravidão e desde o tempo em que,_ re
petidas vezes, o Governo dos Estados Unidos interveio naquele 
país, tornando-se muitas vezes responsável por períodos ditatoriais 
longos que existiram naquela nação parte das Américas. 

Sr. Presidente, registro hoje ofício que eD.caminhei ao Presi
dente do Banco Central do Brasil, Pedro Sampaio Malan, relativa
mente à questão da utilização de recmsos obtidos por emissão de 
títulos para o pagamento de precat6rios judiciais em outros gastos 
públicos pela Prefeinira Municipal de São -Paulo. MencioD.o aqui 
alguns dos principais itens deste ofício. 

Senhor Presidente Pedro Malan. 
Por intermédio de meu Ofício no 066194, de 

16.05.94, dirigi-me a-Vossa Senhoria a fim de apontar 
irregularidades nautiliza.ção, pela Prefeinrra do Municí
pio de São Paulo, dos recursos obtidos por intermédio da 
emissão e colocação de títulos públicos p;ua o pagamen
to de precatórios judiciais, e ao mesmo tei:D:po C}llestionar 
o tratamento dado ao tema pelo Parecer DEDW/DIA
REI94-286. Anexo ao Ofício PRES1-94!1046. de 
09.03.94, que embasou a aprovação da Resolução no 27, 
de 1994, do Senado Federal, autorizaiiva da emissão de 
Letras do Tesouro do Município de São Paulo, destinan
do-se, os recursos, à liquidação do 5°_oitavo e respectivo" 
complemento, de precatórios judiciais de responsabilida-
de daquele Município. --

Após uma análise das diversas providências sobre este as-
sunto, concluo este offcio da seguinte maneira: -

Em face do exposto, solicito de Vossa Senhoria 
que examine a viabilidade de o Banco Central do Brasil 
adotar, quando da elaboração do parecer conclusivo a 
que se refere o art. 13, VIII, da Resolução no 11/94, do 
Senado Federal, com referência à emissão de títulos para 
obtenção de recursos destinados à liquidação de precató
rios judiciais, os procedimentos descritos nas alíneas a a 
e, abaixo, e me infonne, oportunamente, a respeito das 
conclusões a que chegar. 

a) requisitar dos Esiados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, em tempo hábil, e como documentação 

_ c_omplementar para a elaboração do parecer conclusivo, 
-a apresentação de demonstrativo sintético dos pagamen
tos de precatórios judiciaiS- com emisSão de titulas, in
cluindo tanto os oitavos quanto seus complementos; 

b) atestar, no texto do parecer conclusivo. a con-
- veniênciá. ou não de serem einitidos novos títulos desti

nados à obtenção ·de recursos financeiros para a liquida- -
~o de precatórios judiciais! em função do montante do 
saldo de recursos existentes para esse fim e ainda não 
utilizado pela entidade pública solicitante; 

c) solicitar a intervenção do Senado Federal sem
pre que a entidade pública interessada não atenda à re-
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quisi~o das informações complementares de que se tra- Estados e Municípios é limitada; qualquer elevação da oferta de ti
ta a almea a; b.llos acaba implicando no aumento da taxa de juros e. conseqüen-

d) acrescentar ao parecer conclusivo as demais in- temente, diminuição da atividade econômica. Dificulta, inclusive 
formações referentes à emissão de tít1,I.los com vistas à os propósitos governamentais de estabilidade de preços e de com~ 
o?~ção de recursos para a liq~dação cM; ~ecatórios ju- patlbilização da estabilidade de preços com o crescimento. 
d~cuns, que venham a ser constderadas utets para o efi- As crises do BANESPA e do BANERJ são decorrentes de 
crente desempenho do processo_ decisório no--âmbito c!o exçesso de endividamento dos respectivos Governos: do Estado de 
Senado Federal; São Paulo e do Estado do ruo de Janeiro. 

. e) requisitar, de imediato, da PrefeitUra do Muni- Segundo o Banco Central, o saldo da dívida mobiliária dos 
cíp1o de São Paulo, demonstrativo atualizado do paga- Estados e Municípios evoluiu de 14.5 bilhões de reais. em julho de 
mento de precatórios judiciais, incluídos os oitavos e 1993, para 19 bilhões, em julho de 1994, representando um cresci
seus complementos., a fim de proporcionar, ao Senado m~to, em termos reais, de 30,44%. 
FeC!eral~ pron~ informação .q:m:nto à ~nveniência_de se A entidade que mais se endividou nesse período foi exata~ 
aphcar a Prefeitura do Mumcxp10 de Sao Paulo o dispas- mente o Município de São Paulo, que teve a sua dívida aumentada 
to no § 4• do art. IS da Resolução n• 1!194. em 64,32%. 

Este oficio foi por mim encaminhado ao Presidente Pedro É preciso que os partidos políticcis, inclusive os que apóiam 
Malan, em 18 de agosto de 1994, não tendo eu ainda. passado um o Governo, não sejam omissos com respeito a essa questão. Em 
mês e dois dias, obtido resposta. sendo coniventes com esse processo de endividamento, estamOs 

Li no jornal que o Presidente Pedro Malan encontrou-se, fornecendo lenha para a fogueira do processo de desestabilização 
neste final de semana, com o Prefeito PaUlo Maluf. Talvez s. s• te- da moeda brasileira. que agora se denomina Real. 
nha tratado do assunto. - Muito obrigado, Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Senador O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- Com a palavra 
Eduardo Suplicy, para poder prestar-lhe um-esClareclriiento, queria o nobre Senadoc Jacques Silva. 
perguntar se esse requerimento de informações passou pela Mesa O SR. JACQUES sn.. V A (P.MDB - GO. Pronuncia o se
do Senado ou se V. Er' o enviou direta.rõ.ente para o Presidente do - gui?te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores, a Consti-
Banco Central. - - - - tuição do Brasil é clara. no seu art. 60, inciso m, § 2"': _ _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu o encaminhei direta- A proposta será discutida e votada em cada Casa do Con-
mente ao Presidente do Banco Central. por se tratar de uma infor- ~o Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se ob
mação normal que o mesmo poderia fornecer a êste Senador. Mas, nver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
não havendo resposta... Parece despropositada a lembrança. principalmente neste 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda}: -:- sena impor- ~emento pré~eitoral, mas não '!_é, Sr. Presidente. Talvez até por 
tante que V. Ex* o encaminhasse à Mesa, e a Mesa o reméteria ao tsso mesmo seJa de bom propóSito levantar o assunto e lamentar 
Ministro da Fazenda, que,. conseqüentemente-, o reri:leteria ao Ban- que ~ste. COngresso não tenha concluído,_ J~m ~to. a revisãcr 
co Central. consttmc1onal a que se propôs. -

Estive, na sem.afia que passou. com o Presidente do Bancó Ao contrário, o processo -de saneamento da nossa Carta, 
Central, em um almoço do qual também fazia parte o Prcl'eito de promulgada com grande número de falhas e erros., por razões que 
São Paulo. E o Presidente ~o Banco Central infonnou-nos que ti- agora não adianta recordar, foi irresponsavelmente abortado por 
nha um requerimento de informação. roas que teria vindo direta- setores despreocupados com o desenvolvimento nacional. impe
mente de V. Ex•. E é normal, como V. Ex• sabe, regimentalmente, dindo qu~ se ofeteee$se ao próximo Governo as condições ideais 
que os requerimentos de informações pãSffettcpela Mésa do Sena- -~administração. 
do, sejam votados e, depois, mandados ao :rvfinistro e ao Presidente Independentemente de quem seja o próximo Presidente da 
do Banco. Repu"'blica, só pOOemos lamentar que ele não terá condições ime-

Jmagn;.e V. Ex• SC todos os Deputãdos e todos os Senadores diatas de executar um bom governo. 
passassem a mandar, diretamente para o PresiP,ente de qualquer ór- Necessariamente, terá de alteJ;ar o teXto constitucional, no-
gão~ do Banco Central o~ <!o Banco do Brasil, requerimento de in- tadamente quanto às políticas tnõutária e fiscal 
formações às dezenas: o Banco teria praticamente que parar para É humanamente impossível, Sr. Presidente, praticar uma ad-
responder todos os requerimentos. - minisn:ação eficiente com as amarras constitucionais impostas na 

Tenho certeza de que o requerimento de V. Ex- é de interes- Carta de 88. 
se do Estado e da Prefeitura de São Paulo, do povo de São Paulo. Tem toda razão o eminente jornãlista Ruy Fabiano, quando 
mas é importante que V. Ex- o encaminhe à Mesa para que possa- afirma, na sua coluna "Ponto de Vista", no Corrçio Braziliense, 
mos remetê-lo tão logo seja votado neste plenário. que a simação do Brasil "é como a de um doente politraumatizado, 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Assim 0 farei; embora na UTI de um hospital, à espera de um cirurgião que o refaça com 
possa, perfeitamente, o Presidente do Bancq Central encaminhar a um bisnni." 
resposta. É verdade que vivemos um momento crudal O Brasil não 

Gostaria de salientar que temos lido na imprensa sobre criSe passa de um doente tenninal. Tanto é verdade que pr~cisa de uma 
do BANESPA, crise do BANERJ. E é preciso aqui chamar a aten- cirurgia séria e arriscada. como é verdade que a incerteza do cirur-
ção -para as autorizações que nós, no Senado Federal, temos efe- gião deixa o país em polvorosa. E _o pior componente é a incerteza. 
tuado. As necessárias alterações no teXto constitucional não podem 

No mês passado, o Senado autorizou emissões--com limites mais ser feitas com aquele quorum especial do período da revi
superiores aos estabelecidos na Resolução n° 11/94 para os Esta- são, que eta de maioria absoluta. Agora prevalece o quorum pre
dos de São Paulo, lvfinas Gerais e Rio Grande do Sul e, anterior- visto no art. 60 da Carta: três quintos de cada uma das duas Casas 
mente, ?'tn o mesmo procedimento, para GOiás e -MatO Grosso. - do Congresso, em dois turnos de votação. 

E preciso salientar que a capacidade de enc:Iividarnento dos Com toda certeza, nenhum dos candidatos à Presidência da 
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República dispõe dessa margem de votação em qualquer dos ple
nários deste Congresso. Por isso mesmo? a- riiaioria para aprovar 
qualquer proposta de emenda à Constituição tem que ser negocia~ 
da com e entre os partidos que vão conquistar as cadeiras neste 
Parlamento, em 03 de outubro. 

Sinceramente, não me arriscaria a garantir - como Jei-o 
eminente articulista Ruy Fabiano - que "aí começa ou recomeça o 
clássico processo de loteamento do Estado entre os partidos políti
cos". Porém, com toda franqueza, não ouso negar· que existe em 
mim mn receio de que possa acOntecer, ao menos em parte, esse 
loteamento do Estado, ou a distribuição dos cargos piíblicos con
forme a vontade de cada partido e não segundo o gabarito e a ca
pacidade técnica ou administrativa ou científica que câaa funÇão 
exige. 

Contn.do, vamos confiar em que prevaleça o bom senso na 
hora "H". A reforma da Constinlição é inevitável, e havemos de 
convir, Sr. Presidente, que a população brasileira teve tudo para 
aprender sobre o risco que representa para o país a eleição de maus 
políticos. -

Entretanto, acredito que ainda devemos tentar a tarefa de or
ganizar a vida económica do Brasil. Entendo que temos condições 
e - mais do que isso ~ devemos promover as necessárias alteraçõ
es constitucioila:is. Aiilda temos tempo. É s6 uma questão de von-
tade política. · .. --

Defendo, então, que esta Legislatura se mobilize e efetive 
as emendas que possam tornar a ConstituiÇãO do Brasil o -instru
mento hábil de reati.vação do processo de desenvolvimento nacio
nal e de consolidação das condições ideais para o devido reconhe
cimento dos valores da escala produtiva. desde os principiantes_ até 
os que já cumpriram sua missão e hoje compõem o contingente de 
aposentados deste país. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mirnnda)- Concedo a pa

lavra ao nobre S .. enador JUlio Campos. 
O SR. JULIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin' 

te discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, ailida este 
mês. ou, mais tardar, no começo do outubro, o Estado de Mato 
Grosso, que bomosamente represento nesta egrégia Casa. estará 
recebendo uma delegação da Comunidade Européia, que avaliará 
as condições do nosso rebanho bovino, tendo em vista futuras 
aquisições de carne in natura pelos pafses que integram aquela 
entidade. 

Posso assegurar, desde já, que as negociações terãO seqüên
cia e resultarão em contratos vantajosos para ambas as partes, e 
que, já em 1995. os criadores mato-grossenses estarão abastecendO 
o mercado europeu. 

Não se trata. Sr. Presidente e Srs. Senadores, de simples oti
mismo, mas de convicção alicerçada em fatos. Há alguns anos, 
Mato Grosso se vem preparando para ingressar no mercado exter
no de carne in natura, e sua participação, prestes a concretizar-se. 

• decorre de um trabalho sério dos pecuaristas, que se uniram, que 
investiram em tecnologia, que intensificaram os cuidados sanitá
rios e que. hoje, têm condições de disputar um mercado exig:ente. 
Esta situaçãO decorre, também, do apoio que a eles tem dado o 
Governo do Estado, e da compreensão que ambos tiveram do seu 
papel: os criadores se conscientizaram de que a agropecuária não 
pode depender de atitudes paternalistas e que exige do empresaria
do um modelo de gerenciamento moderno e competitivo; o Gover
no~ abandonando comportamentos tradicionais e obSoletos fre
qüentemente adotados em nosso país. procurou integrar-se à co
munidade, estimulando os produtores a buscarem suas próprias so:. 
luções. 

Dono do SO. maior rebanho no Brasil, com 12 milhões de 

cabeças. o Estado de Mato Grosso reúne todas as condições para 
ampliar o plantel e deseD.volver animais com melhor rendim~~· 
Seu clima tropical e sri3s pastagens ricas lhe garantem uma produ
ção acima -da média brasileira. A esses fatoies alia-se, agora. o 

_ controle de doenças, principalmente a febre afto~a, que há mais de 
meio século_ vem seildo" CoDlbatida Com _ç_ãmpãiilias de vacinação, 
Dias que_ ainda_ ni() foi erradicada em nosso País~ _ 

- ReconheceitdO na-febre aftosa o principal obstáculo à ex
portação de carne bovina, o Instituto de Defesa Agropecuária -
INDEA, decidiu empregar todos os esforços necessários para com
bater a doença. visando à sua erradicação- o que deverá tomar-se 

_ realidade em breve- e co~vocou também, para essa tarefa, os cria
dores mato-grossenses. Os resultados das últimas campanhas de 
vacinação são altamente satisfatórios: 94% de todo o rebanho fo
ram imunizados em 1993, e 92%, em maio deste ano, quando não 
se :Qnuniz:oti o gado-da região do Pãntanal. que é vilcinado nos me
ses de nevem~ e dezembro. A esse respeito, o jornal O Estado 
de Mato Grosso, na edição do dia 20 de agosto último, assim co
mentou: "Com campanha publicitári,a criativa. o INDEA tem con
seguido elevar o nível de conscientização dos nossos criadores, 
que encam.param a idéia de erradicação da doença e estão lado a 
lado com o órgão nessa luta". 

A conciliação dos interesses do Governo Estadual e da ini
ciativa privada resultou no surgimento do Fundo Emergencial_de 
Febre Aftosa- FEFA. Eis aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
um bom exemplo do que podem fazer governantes e empresários 
trabalhando juntos. O fundo para combãter ·a doença é constituído 
com o __ recolhimento de 0,1% do valor comercializado por cabeça, 
~to pelos vendedores quanto pelos compradores. Também, quan
do é o caso, as empresas leiloeiras contribuem com o villor de uma 
arroba nos leilões de até 300 animais; de duas, entre 301 a 600; e 
de três arrobas, nos leilões com mais de 600 atilinai.S. O Go_vernO 
do Estado não entra com dinheiro, mas participa da administração 
do Fundo, que é totalmente aplicado, com excelentes resultados, 
no combate à afto_sa. A FEFA já possibilitou, entre outras coisas, a 
aquisíç-ão ae vários VeíCulos, traillers e linhas telefônicas, que fo
ram doados ao Governo Estadual para serem utilizados nas campa-
nhas de vacinação. _ 

Outra m.OOida de grande importância no combate à doença 
foi a implantação do programa Dlsk Aftosa. Inaugurado pelo Go
vernador Jaime Campos no dia 19 do mês passado,. o Disk Aftosa 
permite aos usuárioS fa:zCr _consultas sobre a doença, bem como 
denunciar a existência de rebanhos não imuniz<ldos. Nesse caso, o 
denunCiante não precisa- identificãr-se, e O rebanho do pecuarista 
denWiciado passa a ficar sob vigilância dos fisc<$ do In_stimto de 
Defesa Agropecuária 

Na guerra declarada à doença têm também papel relevante 
__ os Comitês Municipais de &radicação da Febre Aftosa, mais um 
fruto do trabalho conjunto desenvolvido pelo INDEA e pelos cria
dores. Os comitês já foram instalados ein 19 municípios e estão 
em fase de implalrtação em outros 42. 11 dos quais, em etapa final . 
Para o Presidente_ çiQ mDEA, Paulo da Cosia Bilego, a atua.ção 
dos comitês representa um grande avanço no controle da moléstia 
e, conseqüentemente, no _programa de exportação de carne in na
tura 

Ele destaca a ação do órgão nos 16 poStos fiscais. distribuí
dos estrategícamente pelo território do Mato Grosso, para evitar 
que animais contaminados, procedentes de outras regiões do País, 
entrem, remetendo-os para o lugar de origem. Tudo isso, segundo 
Paulo Bilego, resulta em meJbores resultados na economia mato
grossense, -Onde os-pecuaristas se preocupam em inovar. com téc
nicas de produção destinadas a obter animais mais precoces e com 
mais rendimento de carcaça. Os cuidados para evitar propagação 
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da febre aftosa incluem a implantação, pela Secretaria de Agricul- continuo sereno. Quero dizer, no entanto, que não me 
ttJ.ra, de um posto de erradicação em San Ma:th:ias, na Bolívia, por preocupam apenas os aspectos pessoais. Preocupa-me, 
onde entram muitos animais qUe sãá abatidos no Mato Grosso, sobretudo, a condenável tentativa de manipular a opi-
sendo este o primeiro programa de controle da_ doença a ser execu- nião pública com expedientes eticamente sórdidos e po-
tado no País vizinho. - - liricamente antidemocráticos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em alentado artigo _publicado - :M1nha familia e eu suportaremos com altivez a 
no jornal Folha de S.Paulo, em julho último, os consultores Sylvio provação desta bo~ certos da vitória da Verdade e cOm 
Lazzarini Neto e Sérgio Giovanetti Lázzarini salientaram: "E pre- os olhos postos no futuro deste País, <!O qual nunca falta-
ciso que se instàtfre ilb campo uinã visão einj)resarial da agrope- mos com a nossa devoção. -
cuária, que contemple a eficiência da produção e da comercializa- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
ção. Principalmente, deve haver um sentido de parceria e de alian~ O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- Nada mais ba~ 
ça entre os setores que compõem a agribusiness." vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, convocando 

Ao final do artigo. depois de pregarem a necessidade de ín~ para amanhã, às 15 horas. sessão extraordinária, com a seguinte 
tegração e coordenação em toda a cadeia da carne, como forma de ORDEM DO DIA 
dinamizar os mercados e aumentar os ganhos, ele conclui: "Em re
sumo, falta iniciatiVa - tanto dos setores legados à carne bovina 
( ... ) quanto do próprio governo. ~ preciso cjue iodos se tornem 
conscientes de estarem na mesma barca e que o objetivo é comuin: 
lucrar com a pecuária." 

Pois, bem, -Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao enunciar nes
te pronunciamento que o Estado de Mato Grosso se habilita a in
gressar no mercado externo de carne in natlU_a_L devo lembrar que 
Governo e pecuaristas mato-grosseiiseS-- têin -agido exatamente 
como preconizam os dois consultores. Executando um trabalho cq_n
junto e modelar, abandonaram práticas obsoletas. como o patemalis
mu, e assumiram-uma gestão modema. eficiente, de co-responsabili
dade. que já está apresentando seus primeiros e auspiciosos frutos. 

Muito obrigado_ _ 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -Concedo a pa

lavra ao nobre Senador Marco Maciel. 
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. PronUnCia o seguin

te discurso.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, a propósito da 
matéria publicada na revista Veja, de 21 de setembro de 1994, 
edição 1358, sob o título "Contato delicado de V ice de FHC", de
sejo, para conhecimento desta Casa e do País, transcrever nota que 
acabo de distribuir à Imprensa contestando a referida matéria. 

Eis a seguir a D.ota: 

DECLARAÇÕES DO SENADOR 
MARCO MAC!EL, CANDIDAto A 

VICE-PRESIDENTE NA CHAPA DO SENADOR 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Protegido pela Verdade, desejo reitqar a minha 
indignação sobre as insinuações contidas na matéria pu
blicada na revista "Veja", edição desta semana. ÇUero 
que tudo seja esclarecido. Nada tenho a recear_ E evi~ 
dente que a injúria e a Calúnia-estãO ria ba5e dessa falsa e 
ridícula história de mero interesse eleitoreiro. 

- Graças a Deus e à fomiãçãO nlOral recebida, a 
minha família sempre teve as suas modestas despesas 
custeadas pelo meu trabalho~ ~_em_~!!Ste.ponto a malda
de teve limites. A mentira apareceu toda inteira. 

- As despesas eleitorais d<i- minha campanha ao 
Senado já fOram suhriletidas ia Tribunal Regional Elei~ 
toral e por este aprovado. 

- Não tenho conhecimento da alegada conta ban~ 
cária. 

- Ao longo de minha vida pública de mais de 
trinta anos. nem os meus -ininilgos- levantaram jamais 
qualquer dúvida quanto à minha honestidade pessoal 
Todo o País sabe que isto é um fato_ 

- Embora indignado com tão infundadas versões, 

-1-
PRCJ.JETO DE RESOLUÇÃO N" 78, DE 1994 

(Em regime de urgência, riOS termos do 
art. 336, b,~do Regimento Interno) 

Votação, em b.lrno único. do Projeto de ResOlução n° 78, de 
1994 (apresentado como _conclusão rJe Parecer de Plenário, em 
substituíção à ComisSão de Assuntos -Ecrniômicos), qrie autoiiza o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio Grande do __ Sul- LFTRS, cujos 
recursos serão destinados ao giro de 2,1% de sua dívida mobiliária 
vencida no 1 o semestre de 1994. - - - -

-2-

MENSAGEM N" 287, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

an. 336, b, do Regimento Interno) 

Mensagem n° 287, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao Brazilian 
American Mercbant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada 
ao- fínancíàmento para aquislÇão,-Peià Marinha -do Brasil, de bens e 
serviços no mercado internacional. dentro do Plano Parcial de Ob
tenção e Modernização da Marinha. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 

-3-
MENSAGEMN" 288, DE 1994 

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

Mensagem no 288, de 1994. através da qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a ccmttatação- de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até cento e oitenta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazi
lian American Mercbant Bank - BAMB - Grand Cayman, desti
nada à aquisição, pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços, no 
mercado internacional dentro do "Programa de Modernização da 
Força Terrestre"- (Dependendo de parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos) 

-4-' 
MENSAGEM N" 289, DE 1994 

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

Mensagem n° 289. de 1994, através da qual o Senhor JC!e~!
dente da República solicita seja ·autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente até duzentos e trinta e 
nove milhões de dólares norte~americanos, de principal, junto ao 
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Brazilian American Merchant Bank - BAMB - Granei Cayman, Resolve alterar o Ato desta Presidência flo 306, de 1991, pu
destinada ao financiariieD.to para aquisição, pelo Exército l3rasilei- blicadO no DCN de 14-3-91, para manter apos_entado o servidor 
ro, de bens e serviços no mercado internacional, dentro do Progra- Luiz 1Yfuanda, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao 
ma de Modernização da Força Terrestre. (Dependendo de parecer Processo Legislativo, Nível m, Padrão 45, nos termos do artigo 
da Comissão de Assuntos Econômicos) 40, inciso Ill. alínea a, da Constiruiç:ão da República Federativa do 

-5- Brasil, combinado com os artigos 186, inciso m. alínea a, e 67 da 

MENSAGEM W 290, DE 1994 
(Em reginie de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Lei no 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2°, 37 e 41 
da Resolução SF n• 42, de 1993, a partir de 9-6-93, observado o 

- ---- - - - --disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Mensagem no 290, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a cento e oitenta e um 
milhões de dólares norte-americanos, de princiPal, junto ao Brazi
lian American Merchant Bank-B~ - Grand Cayman, visando 
a aquisição integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo 
:Mlnistério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelha
mento e Modernização da Força Aérea Brasileira (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

-6-
MENSAGEMN-29l,DE 1994 

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

Mensagem n° 291, de 1994, pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita seja autorizada a contrataÇao de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até cento e dezenove mi
lhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazi.lian 
American Mercbant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinado à 
aquisição integ:Ial de bens e serviços, no mercado interno, pelo Mi
nistério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelha
mento e Modernização da Força Aérea Brasileira. (Dependendo de 
parecer da Comissão de AssuntoS Econômicos) 

-7-
REQUERIMENTO N" 680, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento no 680, de 1994, 
solicitando nos termos dõ art. 336, c, do Regimento Interno, ur
gência para o Projeto de Resolução n° 122. de 1993, que cria a 
Comissão de Ciência e Tecnologia. 

-8-
Apreciação do Edital de Privatização da Empresa _Éfi!Sileira 

de Aeronáutica S. A.- Embraer, nos termos da Resolução no 53, 
de 1994, do Senado Federal. (Dependendo de parecer da Comis
são de Assuntos Econõmicos) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- Está encerrada 
a sessão_ 

(Levanta-se a sessão às 17h05min.) 
ATO DO PRESIDENTE W 301, DE 1994 

O Prirtt.Cito Secret.áiío, rio eXercício da Presidência do Sena
. do Federal, no uso da sua competência regimentai e regulamentar, 
de conformidade com a delegação de competência que lhe foí ou
torgada pelo Ato da Comissão Diretoran° 2, de 4 de ãbrii de 1973, 
e tendo em vista o que consta do Processo no 011.398/94-0, 

Senado Federal, 19 de setembro de 1994- Senador Júlio 
Campos Presidente do Sen<!,do Federal em exercício. 

ATO DO DIRETOR-GERAL W 121, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regulamentares e de acordo com o_ disposto no artigo 2°, do 
Ato n" 9. de 1992, do Primeiro Secretário, resolve: 

Art. lo Designar os servidores Tadeu lzidro Pattocinio de 
Moraes (matricula n• 3.180) e Carlos Magno Fagundes Franci 
(matrícula n" 2.369) gestores, titular e substituto, respectivamente, 

-do Contrato no 044, de 1994, celebrado entre o Senado Federal e a 
empresa Engemaxi Engenharia Ltda, para a "execução de obra de 

_ urbanização. paisagismo, divisórias, sala de radiologia, fossa sépti
ca, valas de infiltração, guarita de segurança e alambrados das 
Unidades de Apoio I, II, Ill, IV e V do Senado Federal". 

~Art:-2..--Revoga.m-se as disposições em contrário. 
-Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Em 19 de setembro de 1994- Manoel VIlela de Magalhães, 

Diretor-Geral. - - - --

ATA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
192• Reunião Ordinária 

Aos cinco dias do mês de setembro de mil novecentos e no
venta e quatro, reuniu-se o Conselho de Supervisão do Cegraf na 
sala da Primeira Secretaria, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Primeiro Secretári~ SenadOr Júlio CamPos, em suá centé
sima nonagésima segunda reunião, e as presenças dos Conselhei
ros Manoel Vilela de Magalhães, Jo~ de Ribamar Du~e Mourão, 
Rubens Amorese e Agaciel da Silva :Maia. Iniciando os trabalhos, 
o Senhor Presidente solicita ao Conselheiro José de Rlbamar 
Duarte Mourão, na qualidade de relator, que apresentasse o seu pa
recer sobre a Tomada de Preços no 4. de 1994, destinada a aquisi
ção de tintas gráficas. diluentes e anti-secativo, para recompores
toque de matérias-primas: .Anãlisada as peças que compõem o pro
cedimento licítat6rio em questão, e -âiscudda amplamente a maté
ria, foi aprovadO o parecer do relator por unanimidade, decidindo
se que o processo deva seguir curso às áreas de orçamento e fman
ceira do Órgão para seu deslinde. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente encerra a presente reunião. E, para contar eu, 
Valdeque Vaz de Souza. Secretário deste Conselho de Supervisão 
lavrei a presente Ata que subscrevo e que, após lida e aprovada, 
vai pelo Senhor Presidente e demais membros do Conselho.- Se
nador Júlio Campos, Presidente- :Manoel Vilela de l\.iagalhães, 
ViCe-Presidente - José de Ribamar D. Mourão, Conselheiro
Agaciel da Silva Maia, Conselheiro - Rubens Amorese, Conse-
lheiro. -
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO 
MISTA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER 
SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N' 613, DE 13 DE SE
TE..l\IBRO DE 1994, QUE "DISPÕE SOBRE OS QUADROS 
DE CARGOS DO GRUPO-DIREÇÃO EASSESSORAMEN-
TO SUPERIORES - DAS - DA ADVOCACIA-GERAL DA 
UNIÃO". REEDIÇÃO DA MP N' 581194. 

crutarem intra máquina os dirigentes até o nível de DAS-4, pelo 
mep.os, e foi proposta pelo próprio Executivo. Todavia, manobras 
palacianas trataram inviabilizar a sua aplicação: enquanto os refe
ridos "planos de carreira .. IÍão fore~ ?PrOvados- o que pode levar 
ãnos para ocorrer- não se aplica a exclusividade. Além disso, não 
é necessário estabelecer esta condição: a nónD.a cuja aplicação foi 
condicionada não guarda relação de dependência com os ,;planos 
de carreira", mas sim de complementaridade: já vigora nárma que 

Emendas n~ limita o acesso a 50% dos cargos de DAS 1 a 3 a seividores "do Congressistas 
001 

quadro do órgão ou entidade"; em outros casos, há detenninação 
Deputada Maria Laura 

002 
de preferência para provimento de cargos por servidores de deter

::Do:ep:t:u:otad=o=A.::u"g"'u"st"'o"C"'arv=alh=::<0------------="-minadas carreiras, coilforme o órgão; mas nada justifica uma re

EMENDAN" I 

Suprima-se o art. 4° da Medida Provisória n• 613. de 13 de 
setembro de 1994. · 

Justificação 

o dispositivo qiie se pretende suprimír é um autêntiCo "con
trabando palaciano" na Medida Provisória; condicionando a eficá
cia do parágrafo único do art. 6° da Lei 0° 8.911, de 11-de]ulho de 
1994, à implantação de planos de carreira na Administra.Çao Fede
raL O referido parágrafo único-do art 6° da Le(Ii" 8:911 foi um 
dos mais notáveis avançoS -da Administração Pública ao determi
nar que apenas os cargos de confiança dos dois níveis hlerárquiCos 
superiores seriam, doravante, de livre provimento. devendo todos 
os demais ser providos apenas por servidores ocupantes ã:e cargos 
efetivos~ 

Ê uma condição irraCíorial e absurda e não merece a menor 
chance de acolhida. Primeiro, por ser matéria estrimba ao objetivo 
da Medida Provisória. Segundo, porque torna letra morta a deter
minação de que todos os cargos de confiança infciicires aos dois 
mais elevados níveis hierárquicOs da Adrninistração sejam provi
dos exclusivamente por servidores públicos ocupantes de cargos 
efetivos. Esta regra. que impediria o loteamento fisiológicO de car
gos de confiança, foi um enorme avanço no sentidO.de-propiciar a 
profissionalização e o fortaleciinento dos qUadrOS da administra
ção direta, autárquica e fundacional, obrigando os dirigentes a re-

serva ampla de cargos num determinado órgão ou entidade para 
servidores de uma carreira específica. regida por determinado pla
no. Sob o manto de uma pretensa sujeição a planos de carreira, o 
que o art. 4o faz é "melar" i.nd.efinidamente a aplicação da regra, 

·-que -teria Como efeito o impedimento de que Ministros de Estado e 
o PreSidente da República possam prover os milhares de cargos de 
confiança de nível mais baixo com pessoas estranhas ao serviço 
público, burlando o ingresso por concurso público Gá que muitos 
destes cargos têm sido criados apenas para co~ão de técnícos 
que nenhuma "comissão" exercem) e promovendo uma forma de 
terceirização completamente irracional. 

Propomos, assim, a sua supressão, assegurando a vigência 
plena do art. 6° da Lei no 8.911 de -inodo a garantir a moralização e 
a profissionalização do provimento de cargos comissionados na 
Administração Pública 

-Sala das Sessões, 19 de setembro de 1994.- Deputada Ma
ria Laura. 

EMENDAN"2 

Acrescente-!:;e o seguinte art 5° a esta Medida Provis6ria, 
renurnerãndo-se os demais artigos: - -~ 

"Art 5o O parágrafo único do art. 6° da Lei no 
8.911, de 11 de julho de 1994, passará a ter a seguinte 
redação: 

"A designação para as funções de direção, chefia 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUJZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUJZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUIINHOMÁ!lRUGA 
Diretor Adjunto 

e assessoramento recairá. exclusivamente, em servidor 
ocupante de cargo efeiivo,. da Ad.miniStiação Pública Fe
deral, Direta. Indireta, Autárquica e Fundacional, exceto 
quando se tratar do limite estabelecido no incis_o m do 
art.5°daLein°8.911/94." --

Justmcação 

Tradicionalmente o Executivo recorre aos quadros de pes
soal da Administração Pública Indireta na busca de funcionários 
habilitados ao desempenho de cargos de direção, chefia e assesso
ra.mento. A restrição atualmente imposta pela Lei n° 8.911 impos
sibilita este intercâmbio entre os órgãos, na medida em que obsta a 
nomeaçãO de empregos da Administração Indireta para aqueles 
cargos. Parece-nos mais adequada a flexibilização do normativo 
para que o titular da pasta tenha a bOerdade de escolher seus auxi
liares dentro de universo mais amplo - Administração Direta, In
direta, Autárquica e Fundacional. 

Deputado Augusto Carvalho. 

EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MIS
TA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SO
BRE A MEDIDA PROVISÓRIA N" 614, DE 13 DE SETEM
BRO DE 1994; QUE AUTORIZkAIITILIZAÇÃO DE RE
CURSOS DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE- FMM, 
EM FAVOR DA COMPANIIIA DE NAVEGAÇAO LLOYD 
BRASILEIRO- LLOYDBRÁS". REEDIÇÃO DA MP N" 
582/94. 

Congressista 
Deputado Clovis Assis 001 

EMENDAN" I 

Dê-se ao caput do art. zo aredação seguinte: 

., Art z· Após a promulgação desta Lei o estatuto 
social da empresa Lloyd Brasileiro - ILOYDBRÁS, 
será adequado ao sistema de administração por cc-ges
tão, não particípando do Progra..."'la NacioD.al de Desesta
tização." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

hnpresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federa 

ASSINATURAS 
Semestral ------~ R$ 23.53 

Tiragem: 800 exemplares 

Suprima-se o parágrafo único do art. 2° 

Suprima-se o inciso m do art 3" 

Justificação 

O Lloyd Brasilelro, empresa de 104 anos de idade, foi a en
tidade que abriu no_ssas linhas de navegação através do mundo. 
Fruto de enfrentamento entre sua administrãção e i Presidênciá chi 
República. durante o Governo Collor, a qual antiga administração 
mandou para portos onde o Lloyd tinha dividas os melhores na
vios, para estes serem arrestados e, desse modo, se forçar o GOver
no a resolver pendênciaS fiiianceiras passadas, foi o Lloyd levado 
à situação de perder credibilidade junto aos clientes (arrestos) e, 
conseqüentemente, ir tendo dificuldades cumulativas. As tentati
vas de solução não eram globais; intentava.:se sanar um problema 
sem dar-:-se condições de recuperação global à Companhia. 

Lamentamos mdo acima descrito e louvamos a iniciativa do 
Congresso Nacional que no dia 14 de junho do corrente ano apro
vou a Medida Provisória no 499/94, adotando. na forma do ProjetO 
de Lei de Conversão, providências tendentes a recuperação do 
Lloyd Brasileiro, esvaziando, no-que-diz l-espeito à venda de ati vos 
da empresa- art. 2° e seu parágrafo único e inciso m do art. 3o -, 
o conteúdo da presente Medida Provisória. A emenda ora apresen
tada tem por escopo garantir, respeitando decisão já tomada por 
este Parlamento, a inteira realização de um plano completo que 

:e~!~~~~~~ da Companhia de N_avegaçã~-~~o~d-Era-

Por oportuno lembra-se que a supressão do parágrafo único 
e respectivo art. 'r e inciso m. do art 3°, se justifica prii'qUe o ein
Préstimo- foi concedido por conta e risco do- Ftmdo ae Marinha 

"Mercante e ao -determinar taís dispositivos, -a "imediata venda de 
ativos" da Companhia pãra pagamento do emPréStimo, fica frus
trado o objetivo maior da operação financeira, porque aO -iriVéS de--
apoiá-la, muito ao contrário, contribuirá para a liquidação de suas 
unidades produtivas, difiCultando mais ainda a obtenção de recei
tas necessárias à manutenção da Empresa e ao pagamento da obri-
gação contraída. _ 

Diante de todo_ o exposto, tomo por prudente e _justa a 
emen-da por nós apresentada, ao confinnar decisão já firnlada por 
esta Casa Congressional evitando um conflito de posições. Nestes 
tennos, solicito dos nobres pares a aprovação da presente emenda. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO------------

1994 
1 -ATA DA 122" SESSÃO, EM21 DE SETEMBRO DE 

1.1- ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2..1 -Comunicação da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n• 301, de 1994 (n• 756/94, 
na origem), de 20 do coirente, pela qual o Senhor Presidente da 
Repúbli~ a respeito da participação do Brasil no processo de pa
cificação política em Moçambique, encaminha uma exposição do 
Secretário das Nações Unidas sobre a evolução da Opetação de 
Paz da ONU naquele país (ONUMOZ). 

1.2.2 - Comunicação 

- Da Lidexança do PPR, no Senado Fedem!, de substituição 
de membros em Coli:fissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a admissibilidade da Medida Provisória n6 018:--ae rs·-ae se
tembro de 1994. 

1.2.3- Discursos do Expediente 
SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Homenagem pôstu

ma à professora Anfrísíà Santiigo. · 

SENADOR EDUARDO SUPUCY- Comentárioo acerca de 
alguns pronunciamentos feitos no "V Congresso do Basic Income 
European Network.", realizado em Londres, nos dias 8 a 10 de se
tembro, do qual S. Ex" também participou. 

SENADOR COUTINHO JORGE- Participação de S. Ex', 
como homenageado. em cerimônia realizada boje no Ministério do 
Meio Ambiente e Amazônia Legal. Comentários sob~ a imple
mentação dos projetos do Programa Piloto de Florestas Tropicais. 

SENADORAUREO MELLO- lniqüidade do§ J• do art. g• 
da atnal Lei Eleitoral. que nega ao Senado Federal a prerrogativa 
de ter candidatos natos à reeleição, e, ao contrário, é facultado ~ 
Câmaras Federal, Estaduais e Distrital. 

SENADOR Júuo CAMPOS- Considerando iDarredável o 
dever governamental de adotar wna política nacional de sanea~ 
mento, com prioridade clirecionada às classes sociaíS ID.aiS pobres. 

1.2A., Comuni<ações da Presidência 

-Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão. nos termos 
do artigo 174 do Regimento Interno. 

- Convocação de sessão extraordinária. a realizar~se ama~ 
nbã, às 15 horas, com Ordem do Dia que designa 

13- ENCERRAMENro 

2-MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
TES 

Ata da 1228 Sessão, em 21 de setembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Meira Filho 

ÀS 15 HORAs, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Aureo Mello - Coutinho Jorge - Dario Pereit_a_- Dirceu 
Carneiro- Eduardo Sup!icy- Gilberto Miranda- Jacques Silva
Josaphat Marinbo - Jtilio Campos - Magno Bacelar - Manrício 
Cotrêa- Meira Filho- Roualdo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A lista de presença 
acusa o comparecimento de 13 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PREsiDENTE (Meira Fübo)- A Presidência rece
beu a Mensagem n° 301, de 1994 (n°756/94, na origem), de 20 do 
corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, a respeito da 
participação do Brasil no processo da pacificação política em Mo
çambique, encaminha uma exposição do Secretário -daS- NaÇões 
Unidas sobre a evolução da operação de paz da ONU naquele pais 
(ONUMOZ). . 

Ã. matéria será despachada à Comissão de R~lações Exte~ 
ri ores e Defesa N~_cional, para o seu devido conh_ecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Sobre a mesa, co
municação que será lida pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

B~ilia, 20 de setembro de 1994 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progres$ta Refonnador- PPR, va~ 

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Hydekel Freitas e 
Lucídio Ponella, como Titular e Suplente, respectivamente, em 
substio,üção aos Senadores anteriormente indicados para integrar a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre_ a_ admissibili
dade da Medida Provisória n• 618, ddS de setembro de 1994, que 
"f"lXa critérios para a progressiva unificação das tabelas de venci~ 
mentos dos servidores civis, altera o Anexo II da Lei no 8237. de 
30 de setembro de 1991, para implementação da isonomia a que se 
refere o § 1° do art. 39 da Constituição, e dá outras providências"~ 
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Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente,- Senador Moisés Abrão, Líder do PPR. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Será feita a substi
tuição solicitada. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (Í'FL-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 21 de se
tembro de 1894, nasceu, na Bahia, na cidade de Salvador, Anfrfsia 
Santiago, que se tomou ali notável educadora. 

Diplomada pela antiga Escola Normal, exerceu o magisté
rio, inclusive no interior do Estado. Depois de exercê-lo na capital, 
fundou um estabelecimento de ensino, o- COlégio Nossa Senhora 
Auxiliadora. Nesse colégio, desenvolveu assinalável papel de pre
ceptora. N"ao era apenas a dirigente do colégio, ou seja. não se li
mitava à atividade- administrativa de prOprietária. O colégio foi o 
instrumento de que ela se serviu para desenvolver extenso e pri
moroso papel de educadora. 

Foram mUltiplas as gerações que passa:raliCpor seu-colégio. 
Eu mesmo tive ali um fiibo e uma filha. sendo gue o filho fez todo 
o curso primário. 

A professora Anfrísia Santiago era utn eiemp1o pela ener
gia. pela sobriedade. pela competência. Dedicada ao estabeleci
mento, era, ao mesmo terilpo; perfeità"conhecedora dos problemas 
de História, sobremdo de História da Educação. No estabelecimen
to, não se resguardava na torre de .marfim. não se recolhia ao gabi
nete para administrar- de longe; era a preceptora presente aos aros 
educativos que no seu colégio se desenvolviam. Ela os acompa
nhava, e, quando faltava eventualmente um professor, ocupava-lhe 
o lugar proferindo aulas brilhantes., como testemunham seus alu
nos., segundo mesmo o que acabam de afinnar no Caderno Cultu
ral do jornal A Tarde, de 17 do corrente mês. 

Dedicada ao estabelecimento e à Educação, não o era me
nos aos problemas da vida da cidade. quer os de ordeJI! assisten- -
cial, quer os de ordem cultural. Conseguia distribuir o tempo de 
maneira tal que particjpava também dos problemas da sociedade e 
os ajudava a resolver, com presença sempre saliente. 

Era, pode dizer-se, admirável mUlher no setor em que atua
va. Por isso mesmo, quando o Goverriãdar da B~. OctáViO 
Mangabeira, e o Secretário da Educação. o grande ~ucador Aní
sio Teixeira, a convOcaram para dirigir o Departamento Estadual 
de Educação, ela. que recusava sempre cargos públicos, não pôde 
fazê-lo na oportunidade. diante da significação- do convite: de um 
lado, um governador da estatura de Octávio_Mangabcira; de outro, 
o maior educador brasileiro neste século, qúe fOi Anísio Teixeiia 

Colaborou, assim, na admi~stração do enSinO nessa gestão. 
Deixando-a, retornou normalmente ao seu colégio e continuou a 
dirigi-lo até a morte. 

As gerações que por lá passaram lhe estão homenageando 
neste instante. Pais que a conheceram, como eu, cumprem o dever 
de recordá-Ia, agradecendo-lhe os serviços prestados à farru1ia e à 
sociedade baiana. 

Era o que· desejava assinalar em homenagem de justiça a 
essa grande educadora. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pt:esidente, sz--s e 
Srs. Senadores, realizou-se de 8 a 10 de setembro, em Londres. no 

Goldsmiths Colle!l", na Universidade de Londres, o V Congresso 
da Rede Européia da Renda Básica, cuja sigla é BIEN- Basic ln
come European Network:. 

- -Trata-se de uma organizãção, fundada em I 986, para se 
constituir rnnn fórum de troca de experiências sobre as diversas 
formas de renda mínima que estão sendo introduzidas em vários 
países do mundo. Serve como um elo entre indivíduos e grupos 
preocupados e interessados ou que estão propugnando pela intro
dução da renda mínima como wn direito à cidadania, uma renda 
básíca, também denominarla .. renda de cidadania", incondicional
mente garantida a todos os indivíduos., sem qualquer tipo de exi
gência ou requerimento- mesmo de trabalho-, para promover a 
discussão informada desse ass1lllto at::üivés da Europa e de todos os 
países. 

Em virtude de eu ter apresentado projeto no Congresso Na
cional, ero abril de 1991, que instinri o Programa de Garantia de 
Renda Mínima, sobretudo porque o Professor Philippe Van Parijs, 
da Universidade Católica de Louvain, que esteve visitando o Bra
sil em julho último, tomou conhecimento de que no Brasil estáva
mos discutindo esse assunto, é que fui convidado para p!lrl:icipar 
desse simpósio~ com a aprovaç~ do Senado Federal. 

Dada a importância do evento, sugeri aos Minístr:os Beni 
V eras e Rubens Ricupero, respectivamente do Planejamento e da 
Fazenda, ~e designassem um representante do Governo brasileiro 
para participar daquele importante encontro. Assim, o Ministro 
Beni Veras solicitou ao Embaixador do Brasil em Londres, Ru· 
bens Barbosa, que indicasse um dos seus funcionários. O Embai
xador Rubens Barbosa designou, então, o Primeiro Secretário da 
Embaixada, Bruno Bath, que fez um relato desse encontro. 

Passarei a ler alguns trechos desse relatório: 

2. O BIEN reúne economistas, sociólogos., cien-
tistas políticos e alguns parlamentares, em sua grande 
maioria de países europeus, para o debate em torno de 
projetos de garantia de renda mínima em seus respecti
vos países. 

3. A idéia central do BIEN parte da constatação 
do carát.er estrutural dos níveis elevados de desemprego 
qUe caracterizam as economias indust:rializadas (e, de 
acordo com alguns proponentes. também as que se en· 
contram em estado intermediário), em virtude de mu
danças de grande impacto como., entre outras: a dedução 
da participação do componente trabalho no processo 
produtivo, a limitação da responsabilidade social de em
presas submetidas à competição internaCional, o aumen
to da demanda por trabalho especializado e a conseqiien
te desyalorização do trabalho não-especializado (unskil
Jed labour) e queda de sua remuneração. Grande ênfase 
é colocada nos efeitos_ negativos da globalização dos 
mercados sobre os setores da população -mãrginalizados 
do sistema produtivo. 

4. A partir dessa constatação. argumenta-se que 
os governos devem abrir mão de políticas que objetivem 
o pleno emprego - inalcançável nas presentes condições 
~ e procurar novos mecanismos para integrar todos os 
cidadãos na economia. Esse seria o objetivo dos progra
mas de garantia de renda mínima 

5. Talvez o principal salto conceituai operado pe· 
los formuladores da iniciativa consista na dissociação 
entre renda e emprego, já que, em sua visão, a simples 
cidadania justifica, incondícionahnente, cjue o indivíduo 
seja alcançado por programas redistributivistas do Esta-
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do. Daí o tenno Citizen's Income, usado pelo BIEN. países. A oportuna participação do Senador Suplicy nos 
Vê-se, também. que a renda da cidadania não é concebi- trabalhos ressaltou a importância e a atualidade dessa 
da como as tradicionais medidas emergenciais em apoio discussão para o Brasil. 

ao desempregado, mas consiste em nova função perma- Sr. Presidente, sr-s ~ Srs.. Senadores, anexo a este pronun-
nente do Estado. Outra idéia impOrtante na base do con- ciamento a palestra que proferi na Universidade de Londres. 
ceita de renda da cidadania centra-se na importância 
crescente dos recursos humanos c·omo fonte de valor nas Gostaria de transmitir aos Senadores que acompanham to
economias modernas, a exemplo da função cumprida dos os debates a respeito desse assunto algo· que considero bastan
pela terra e pela indústria nas fases anteriores do desen- te interessante, sobretudo quand~ da pale_stra ~ ex-Minisr:ro Lio.. 
volvimento do capitalismo. nel Stoleru, professor de EconoiDia na Umverstdade de Pans e As-

6. À primeira--Vista, pa!ece narural que, dada a sessor-Chefe ~o. Presidente da Ucrânia. Disse ele ql!e tem advo~a
orientação programática do BIEN, seus membros este- _ do~ renda ~a na França de::ctc;. 197~. tendo Sido necessários 
jam situados à esquerda no espectro político das demo- pratlcam~nte 1? anos para que a td~a ~~esse. ~le apresen
cracias européias. Tanto mais notável foi, portanto, a tau o projeto amd~ !_10 Governo Valery GlScard _dEstamg,~ mas se
participação no debate de Sir Samuel Brifiatl, influente m~nte após a el_etçao do~ ~egundo Governo Mi~d e _que se 
articulista econômico do Financial Times, de simpatias cnaram as condições políti~ p~ a sua ~ovaçao. Assun, ~ 
ideológicas fnrileinente liberais. Em sua apresentação, apenas duas se~as. o projeto fo~- encaminhado pelo Executlvo 
fez críticas de ordem econômica e política à idéia da ga- ao Congresso Nacional francês e fOI aprovado. 
rantia de renda minima. mas recoi:theceu a importância Na sua avaliação, passados quase seis anos, Stoleru afirmou 
de buscar soluções inovadoras para as disfunções sistê- que a renda-mínima representa um progresso social real na França 
micas do capitalismo contemporâneo. por, pelo menos, três razões; primeiro, acãba com diversos tipos 

7. Também digna de nota foi a apresentação de de falhas na rede social antes existentes, uma vez que todas as pes
Lionel Stoleru, que ocupou o cargo de Secretário de Es- soas com 25 anos ou mais recebem esse direito inde
ta.do Francês de 1988 a 1991, no governo Rocard. quan- pendentemente de seu curriculum vitae; segundo, não é tão caro, 
do instinriu o Programa de Garantia de Renda Mínima. - uma vez que beneficia 800 mil pessoas com pouco mais de um bi
Stoleru estendeu-se sobre as principais- tendências de lhão de libras. Diz ele que não está argume:i::ttarido que se possa vi
evolução do "welfare state", que sistematiZOu- em três ver com a renda mínima; todavia. está certo de que, pelo menos, 
linhas: o desenvolvímento do conceito de "fair inequa~ com a renda mínima ninguém estará morrendo de fome, como era 
Iities", pelo qual se admite que o mercado não aceita li~ antes o_caso; em terceiro lugar, diz Lionel Stoleru que a renda mí
mites máximos de riqueza (de indivíduos ou empresas), nima é um direito e provê um senso de dignidade. Diz ele: "Na 
mas pode e deve fixar limites mínimos de pobreza; a França,. n6s temos sido felizes em ter excelentes tipos de organiza
substiruição do conceito de "insurance" pelo de "solida~ ções que têm-se encarregado da caridade particular, como a Abbé 
riedade", de tal forma a anular qualquer relação direta Pierre, para a habitação, ou os restaurantes do coração de Collou
entre compensação do Estado e contribuição -do cidadão; che, para a alimentação. Mas a caridade não é propriamente um di
e ajustes na aplicação dos critérios de selc!tividãde. pro- reito- e, muitas vezes, pode ser vista como humilhante". 
curando ampliar o universo de cidadãos com acesso a No relatório anual sobre a relida mínima, lembra-se ele de 
benefícios. Stoleru salientou as dificuldades para a im~ um jovem que fez a segUinte comparação: "Olha, você é como um 
pler;t~tayãa ~e programas de "~~ income" _de apli- ser humano sem julgamentos de valor; portanto, com o direito à 
caçao umversal e defendeu a sua opçao por medidas go- renda míitima você existe, e esse é um ponto muito forte a -seu fa
vernamentais de foco mais limitado, como o programa vor". 
que implementou na França em 1988. (Garantia de Ren
da Mínima_) 

8. Em sua intervenção, o Senador Suplicy descre
veu em ponnenor o Projeto de Garantia de Renda Míni
ma de sua autoria. A palestra suscitou intei:esse sigriili.:
cativo, tendo em vista, inclusive, tratar-se do único con
ferencista oriundo de país em desenvolvimento. 

9. O Y Congresso do BIEN constinriu foro para 
uma reflexão importante sobre o ãspecto crucial das muM 
danças enfrentadas pelas economias capitalizadas, so
bretudo no mundo desenvolvido, vinte anos após o pri
meiro choque do petróleo e a menos de uma década do 
final do século. A discussão sobre os termos do "welfare 
state" e possíveis caminhos para a sua transformação 
vincula-se a vários dos processos que defuiem Os novos 
desafios para as economias e sociedades: globalização, 
terceiriza.ção, valorização dos recursos --hilmanos, mu
danças estruturais no mercado de trabalho. Toca, tam
bém, nos aspectos cruciais de preservação da solidarie~ 
dade e coesão sociais, tão importantes para um sistema 
que se quer auto--regenerativo e cujas limítações pare
cem hoje mais claras, passado o período recente de pre
domínio do receiruário liberal, pelo menos em alguns 

Exatamente hoje, dia 21 de setembro de 1994, está-se reali
zando na Irlanda um importante encontro de ministros do governo 
daquele país com entidades religiosas, sobretudo católicas, que es

--tão examinando a possibilidade de se introduzir uma sistemática 
ou uma garantia de renda mínima como um direitO à cidadania. 

Do Embaixador do Brasil na Irlanda, também recebi a infor- . 
mação de que foi designado para-estar presente nesse encontro .. 
pela manhã, o Conselheiro Marcos César Moura Daniel, que infor
mou como estão sendo discutidos esses pontos e que toda a docu
mentação resultante desse debate será-encaminhada ao Senado Fe
deral. 

Gostaria, também, de registrar riO meu pronunciamento a 
Carta que recebi do organizador da conferência, Ríchard Clements, 
que é da organização Citizens Income Study Center, datada de 
12 de setembro de 1994, na qual registra e agradece a participação 
deste Senador naquele simpósio. 

Também anexo ao registro_ de minha participaçãO ·o-progrn;; 
ma completo da conferência realiZada naqueles três dias. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR 
EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO: 
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FINAL PROGR-\MME FOR BIEN CONGRESS, GOLDSMITHS 
COLLEGE, LONDON, SEPTEMBER 8 TO 10, 1994 

Setembro de.l994 

SPEAKERS aod PARTICIPANTS ioclude: !».. Liooel Stoleru. Sir Samuel Britta.D~ Lord Meghnad Desai. 
Seoator Eduardo Suplícy, Professor Brian Barry, Kcn Maybew. Professor Robert Van Der Veen. Jack 
Jooes.. Hermiooe Parker, Professor Claus Offe.. Dr Guy Standi.ng, Professor Philippe Vau Parijs.. Dr David 
Purdy, Walter Van Trier, Professor BiU Jordan, Professor Guonar Adler-lúr!ssoo. Professor Dona 
Ostoer, AJex.ander De Roo. Edwio Morley-Fktcher. WITH participatiDg speakers from: Cana~ 
Gcmiauy, Netberlands,. Spain, lreiand.ltaiJo', France. Swedea, Sltitzerland.. Belgium, Deamark, 
Argentiu.a. Brazil, Fiol:md, Austria.. Deomark. Israel, N~- Zealand, Jap:m. 

PROGRAMME: 
Thursday SEPTEMBER 8: 

12 NOON: arri,.·.a.l, registratioo etc. followed by Juoch at l:Z.45pm 

L30pm. Wdcome to Coog:ress by Evelyu McEwea, cbairperson of Crtizeu's lncome Trust and Richard 
Oemeuts., Director. IAtrodw:tioo to lhe work o( Congress by co-cbairpersons,. Dr Gu.y Standing and Edwill 
Morley-Fletcber. 

2pm: First session: Progress reports on basic i:ocome from couatr)· representatn-es.. 

3pm: Plemry scssioo: Sir SaJDIIcl Brittm ud Lord Megluwl Daai followed by questioDS ODd divumoa 
(Sir Samuel Brittan is a fmanc:ial jCM.trnalist and autbor. Be has writteD ou b2Sic income aud tbe market 
economy. Lord Desai is professor of ec:oaomics at the London Scbool of Economics anda Labour Party 
membcr of the House of Lords.) 

~pm. Tea break: 

~.15 pm: Politkal attitudes to basic income. Malcolm Wacks, Labour Party Member of Parliameat for 
Cro~·don North-West and Simon Hughes. Liberal Democrat Member for Southwark and Bcnnoadsey 
followed by questions a.ad d.iscussion. 

5 pm: Country progrc:sS repons: scwnd sessi.on. 

6pm: Professor Gwmar Adler Karuson :md Professor Claus Olfe: ( Professor Adler-KarlssoD will p=ent 
bis papcr "basic iocome :as a global proposition" aud Professor Offe will present bis ~r: "CI and the 
idea of fuU cm.ployment". 

7pm: Break foUowed by supper at 7.30 pm. 

Free evcoing for participants for illformal disct:aWons or visits to Lou.doa. 

FRIDAY SEPTEMBER 9: 

8:un: Brulâast. 

8.45 am: CODllllCIIcement offour psrallel stu:dy groops. <Iin:Hqü: "0 and its impact on the laboor 
market .. chaired jointl' by Dr Guy Standing ao:d Professor Offe. Grmutl: "The politicai feasibility of CI 
schemes and tbeir implk:atioo for tbe Europem Community" c:hai~d jointly by Professors Van DerVeen 
and .Jordan. Gmu.p,..J.: "Costiag aDd implemeuting cr• witb. a presentatioa from a team from tbc Dutcb. 
Central PlaaoiDg Burau a:nd a pape r from Roland DudlStdet (Bdgium) "An ccoooaic model for Eu.I'OIM' 
hascd ou consumption fioanciog on tbe ta-x ~idt" and tbt" basic income prindple on the redistribution side,.. 
Chaired joiotly by Pbilip_ V"mce,. secreu.ry Citizen's Income Trust and James Dickens. !irmQt!l: .. Tbe 
bistory and pbilosopby of CIIBI". JoiDtl_y clWred b3-· Professor Bart1· and Walter Van Tricr. 

IG: 15 Coffee brea.k 

lo.30 am: Coo:tínuztioo of stu.dy groops. 
(PLEASE TURN OVER) 
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BIEN CONGRESS PROGR<\MME 2. 

12 noon: Plen.ary session ,..itb papers from M Lioncl Stoleru ::md Senator Eduardo Supiicy. (M Stolem was 
Secretary of St::tte from 1988 to 1991 to the French Prime Miaister, M Roca~ and responsible for tbe 
Economic Plan.. Senator Suplicy will preseot bis paper on .. Tbe guaranteed mioimum income as a proposal 
to remove poverty in Brazil"'. 

1.15 pm. Ltmch 

2.1Spm PI~· sessWn witb llermioDe Parker on "H'""' much is e.oougb"! Wbat is a fu.ll basic: income!" 
and Professor Bona Ostner on "Wome:a.. work and basic inc:ome - pros ud coos". (HermiGae Parker is the 
leading UK expert in tlte field of Citizeo's lncome and is also Director of "Family Budget Unit" on living 
costs .and staodanls.. Professor Ostner is in the potitics departmeut at Gottingeo University. 

3.30 pm : Tu. break 

3.45 pm: Plenary sessioa witb Dr David Purdy aDd Professer Paul Hirst. ( Dr Purdy is in the Department 
of Social Policy at lhe University of Maochester. Professor Hirst is at Birkbeck CoUege lllld outhor of 
"Associative Democracy''). 

Spm. Start of tbe BIEN Geaeral Assembly. bltroduced by members of the eucutive c:ommittee of BIEN 
this sessioo will c:umine the work of BIEN sin<e the last Coogress in Paris io 1992. lt will seek ways to 
str<Dgtheo co-operatioo betweeo uatioll2i ceutr<s. lt will tlect a aew euartive <OIIImittee iocludiog a uew 
editor forthe "BIEN Newsletter". hwill seta date aDd place ror tbe sDth BIEN Collgressto be hdd io 
1996. 

6.30pm Break fcllowed at 7.15 pm by speei.al BIEN !Upper hosted by Citizen'slncome Tnut followed by 
an informal gatberiag. 

SATURDAY SEPTEMBER 10: 

Sam: Breakfast: 

9am: Pleuary sessiou at wllich cbairpersoas of the study groop5 will report ou their work llltd -
forthor projects. 

tOam: Pteu:arv session with Km Mavhew aud Jack Jones.. ( Ken M:a"'hnt· is an ad"t;ser to CrtizeD's Iacome 
Trust. He waS ecoa.omic director a1 ibe National Ecouomic Devclop~nt Office. He is D01'V Fellow in 
economics at Pembroke College, Oxford. Jack Jooes was geueral secrerary of the Transpor! aud General 
Workers' Uoion. He is DO'If President of the TGWU Retired Memhers As!ociatioo). 

11 am: Coffee break. 

11.30 am: Co-chairmeu ofBIEN Dr Guy Staudiug aud Edwio Morley-Fiet<her sum up ou the WDrk ~ the 
rnth Cougress. 

12 NOON: Bre2k for preparin~ departure. 12.45 pm lunch. l.JOpm: depart. 

GOLDSMITB COLLEGE h~• Ncw ero. i111 Soudl Eall t.o-1ea. .-.ts.-..ra 1Jy British Rd llõdWDrits.adiE81t iiZ'IIIIIIII 
rro. C1driltt: C'ro:lsorW:Berioo &R-'. ftve..-.es fr- Lollllon Brill~ ...U.IIiae :stâoRs. ACCOMODATION iii oa _,_ • ar 

""""' 
FOR FURTHER INFOR.I\IATION: cootact Citizeo's blcome Trust, St Philips Building, Sheffield Street. 
Loodoo WC2A 2EX.. PHONE: 071 955 7453. FAX: 071 955 75:3-t. 
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September 1 :. 1 qg4 

Senator Eduardo Sup1icy. 
Senado FederaL 
Edificío PrincipaL 
Gabinet 4. 
Brasilia Distrito Federal. 
Cep 70 ló5 900, 
Brazii. 

Dear Senator Suplicy. 

cl· tizens 
ncome 

Address: Citi2ens lncome StudY Cenú'e 
St. Philios Building, She1fieid Sueet 
London WC2A 2EX 
-rei: 071-955 7453 Fax 071-955 7534 

Former!y the Basic lncome Research Grouo 

Iam taking this. opportun.ity ofthanking you for attending the BIEN Congress. in 
London and for delivering your very interesting and stimulating paper. I very much 
hope that you felt the Co_ngres Was Worthwhile and that the levei of discussion was 
considerable. -

Jt was \\oidely felt that your presence at the Congress added a very importam dimension 
to the debate about basíc incoffie. We look forward very much to hearing about how 
the 1%--rislation which you introdut:ed proceeds through tbe Brazilian Parliament. 

We will. of course, be sending you a complete set ofpapers when they are produced. 
We are sorry that they were not aviilab1e at lhe Congress but with our limited 
resources it was not possible to take on that task immediately. We set out to epsure 
that the Congress !tself went sm~o_t~ly and that appears to have happened. 

We will also be sending you a set of copies ofthe 'Titizen's lncome Bulletin" 
Unfortunately we h ave only a very limited number of the early copieS but we think you 
wiU find interesting those whic~ are avail~le. 

When the proceedings ofthe Congress are produced we will. send you a copy as weH. 

Once again our thanks for your attendance and our hope for a very fruítful 
collabonu:ion in the task of making basic incem e a_ teality in the not ·too distant future. 

YouJ( sincerely, 

;! ··.r 

Jl(;_\c::.. L~~~~:,l: 
Richard Clements 
C'onference Organiser 

RegtGtercd ct-.&nlv f\o 328198 

TruS'Iees: M~ghnad Oe,a•. Evclyn ~Ew~l"! !chaor), Stanley Boorh·O.bt>om. """""' Mil!<:•. Chnstophef Mam:l<ton, SuSIIn R•"""'· 
Tol'y S31tttr. Pholtg V.nce, Torw W81ter 

O<tectcr. A•char<! Ctcments. e~t"'tll"' cdno~ Herm•Qne Pa,-..er 

Setembro de 1994 
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A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA. CO}'IIO PROPOSTA cerca de 70%, de acordo com as pesquisas, com respeito ao suces-

PARA AUXILIAR NA COJ>lSTRUÇAO DE UMA so do plano. Há, entretanto, muitas razões que recomendam pru-
SOCIEDADE Iv1AIS SAUDA VELE CIVILIZADA dência e ceticismo Com respeitO ao sucessO do Governo em alcan

Eduardo Matarazzo Sup6cy (1
) 

çar, a longo prazo, estabilidade de preços, crescimento e distribui
ção de renda compatíveiS Com algum critério de eqüidade. O Mi-

Durante a última semana de agosto de 1994, era possível nistro da Fazenda. substinúdo nesta semana, enfatizou várias vezes 
ver nos principais noticiosos da televisão brasileira filas de milha- que o objetivo do Plano Real não é distribuir renda, e que ele gos-
res de pessoas muito pobres, na cidade de Teotõnio Vilela, no Es- taria de criar condições para resolver este problema mais tarde. 
tado de Alagoas, esperando para receber as cestas básícas -de ali- Durante a década de 70, quando a economia brasileira crescia a ta-
mentes, distribuídas pelo Governo brasileiro. Era uma ação do xas elevadas, os ministros da Fazenda disserãm- inúriieras Vezes 
Conselho de Segurança Alimentar, um órgão criado em 1993 com coisas semelhantes. 
o objetivo de mobilizar vários tipos de recursos na luta contra a Não é meu objetivo discutir aqui todos os aspectos do plano 
fome e a pobreza Naquela cidade do Nordeste foi Tegistrado re- de estabilização, mas sim apontar aquilo que considero uma de 
centemente um grande aumento na taxa de mortalidade irúantil. suas principais falhas. No Brasil, não se deveria postergar mais 
Desde novembro de 1993, o Governo Federal tem distnbuído ali- uma vez a solução do problema da desigualdade de renda e da po
mentos básicoS em mais de dez mil cidades, principalmente no breza extrema. O Governo deveria dedicar-se a estes problemas 
Nordeste. _ com _a mesma energia com que busca a estabilização dos preços. 

É este um instrumento próprio e adequado? É o mais digni- Tenho tentado convencer meus colegas do Congresso Nacional, 
:Eicante para aqueles que recebem os alimentos? Durante a campa- bem como do Executivo, que o instrumento adequado a ser aplica
nha eleitoral de 1990 para governador daquele Estado, muitas acu- do seria a introdução de uri:1. Programa de Garantia de Renda Míni
sações foram feitas contra o então Presidente, Feniimdo Collor de ma, PGRM, através de um Imposto Negativo de Renda: cada indi
Mello e sua mulher, na época presidente da Legião Brasileira de víduo com idade igual ou superior a 25 anos cuja renda mensal se 
Assistência, pela distribuição de alimentos básicos aos eleitores situasse abaixo de R$150,00 (cerca de 165 d6lares), teria o direito 
em potencial, pobres, de seus candidatos favoritos. AgOra, 0 Go- de ~eber um complemento de renda - 30% da diferença entre 
vemo Federal utiliza-se do Exército para auxiliar na distribuição R$150,00 e a sua renda. Na medida da disponibilidade de recursos 
dos alimentos, no sentido de garantir que não será feito uso políti- e- dos resultados do programa, o Governo estaria autorizado a au
co destas ações. Mas o fato é que todos sabem que o Presidente mentar esta taxa para 50%. O Governo teria também a :flextbilida
ItamarFnmco tem seu próprio candidato, 0 seu ex-Ministro da Fa- de de introduzir o plano de forma gradual: durante o primeiro ano, 
zenda,. Fernando Henrique Cardoso, que atuahnente lidera as pes- teriam direito ao PGRM aqueles com idade igual ou superior a 60 
quisas eleitorais contra Luiz Inácio da Silva. seu principal oponen- anos; no segundo ano, Os com 55 anos ou mais de idade, e assim 
te, para as eleições presidenciais qUe serão iea.J.izadas em 3 de ou- por diante, até que no oitavo ano todos com idade igual ou supe
tubro próximo. rior a 25 anos teriam direito ao programa. Mais tarde, com o de-

A distribuição de alimentos básicos e outros progianias as- senvolvimento da economia, pessoas mais jovens também pode
sistenciais do Governo, bem como outras despesas, poderiam ser riam ser incluídas. O Gov-erno teria. pOrém, a opÇão de aplicar o 
substituídas por um programa mais eficiente e dignificante, uma -programa a todas as pessoas com vinte e cinco anos ou mãis de 
garantia de renda mínima,. que cada cidadão adulto teria 0 direito idade a partir de 1995. Teria que financiar o programa com recor
de receber. Este programa seria particularmente importante para 0 ses federais_. principalmente rilediante a substituição de programas 
Brasil, que continua sendo um dos campeões mundiais de desi- menos eficientes para o alívio da pobreza do que se espera que o 
gualdade social. O Relatório Anual~ do Banco Mundial para 1994 PGRM venha a ser, bem como mediante a criação dos recursos ne
mostra que somente Botswana, na Africa, tem uma distribuição de ceSsários através de tributação adequada. 
renda mais desigual que o B~. Além disso, as ;Nações Unidas Esta é a essência do projeto de lei por mim apresentado ao 
recentemente alertaram Brasil, A.frica do Sul, Nigéria e Egito, que Seriado Federal em abril de 1991. Ap§s um esforço para conven
se não fizessem algo para resolver o problema da pobreza e desi- cer, um a um. todos os 81 senadores (2) o projeto foi aprovado em 
gualdade agudas, enfrentariam problemas de convulsões :sociais. 16 de dezembro de 1991, com três abstenções c nenhum voto con-

Taxas de inflação elevadas tiveram muíto a veiCõm- os pro- tra. Desde então, ó projeto está na Câmara dos Deputados. aguar
blemas de instabilidade, e, naturalmente, contribuíram para as difi- dando urna oportunidade adequada para ser votado. Já recebeu. na 
culdades daqueles que recebiam sua renda sem proteção adequada Comis:são de Finanças, parecer favoráVel do relator, Deputado -
contra preços, aumentando a taxas de 40% a 48% ao mês, coriio GermanC? _Rigotto. Evidentemente, será mais difícil aprová-lo na 
aconteceu durante o primeiro semestre de 1994. Recentemente, o segunda casa do Congresso Nacional, principalmerite sem modifi
Govemo Federal desencadeou uril plano de estabilização de-pie-- _ cações, porque então o Presidente teria que sancioná-lo e aplicá-lo 
ços. o Plano Real, com a introdução de uma nova moeda em 1" de ou vetá-lo. Portanto, para se criar condições para sua aptovação, é 
julho último, o real, ao mesmo tempo em qUe Cãncf:lõu quase to- importante 'l!le haja a convicção necessária dentro do Governo se
dos os tipos de indexação mensal, principalmente a dos salários. bre a viabilidade do programa. 
Em março último, os salários de todos os setores forai:n transfor- Desde 1991, muitos artigos e opiniões foram publicados por 
ma.dos em sua média mensal real do período entre novembro de economistas e pessoas de um amplo espectro político, a maioria 
1993 e fevereiro de 1994. De março a junho, os salários foram cor- deles favoráveis ao Programa de Garantia de Renda Mínima. 
rigidos mensahnente, de acordo com um certo índice, e transfor- ~m abril último, os M:inistros dO-PlanejarnentO-e da Fazen
mados em uma unidade monetária provisória. A partir de 1 o de ju- da detenninaram que os seis Ministérios com assento no Conselho 
lho, não pode haver mais correções baseadas em índices, exceto de Segurança Alimentai" deveriam -examinar a aplicabilidade ope
uma vez ao ano, durante o dissídio coletivo de cada categoria racional do PGRM. Esses estudos encontram-se em andamento. 

Embora a inflação tenha cardo para cerca de 6% em julho, e Alguns dos estudos parciais apontam os prós e os contras, de 
em agosto para o mesmo valor, ou menos, dependendo dos índices modo geral, com um balanço positivo, chamando entretanto a 
de preço utilizados, há um certo otimismo na opinião PúbliCa:... -- atenção para alguns proble-mas tais como: como será possível con-
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trolar as declarações de rendimentos; como assegurar a conflabili
dade das declarações relativas ao setor informal, que engloba cerca 
de 40% da economia brasileira; como tomar possível o financia
mento do PGRJ\.1.W:iia vez que este poderá vir a ter um custo da 
ordem de 3% a 5% do PIB. e certamente haverá obstáculos políti
cos. por ocasião da tomada de decisões quãnto às despesaS a serem 
substituídas; ou como financiar o progr~a. -

Muitas sugestões foram apresentadas. seja propondo modi
ficações no programa, seja contribuindo com idéias para sua im
plementação. José Márcio Camai'go O por exemplo, é de opinião 
que seria importante relaCionar o PGRM a melho~~ oportunidades 
educacionais para os filhos das famílias de baixa renda. O Insti.Olto 
Brasileiro de Geografia -e Estatística, IBGE. mostrou que dos 65 
milhões de brasileiros que compõem a população economicamente 
ativa do País, 14 milhões são crianças de 10 a 13 anos. Parte delas 
freqüentava a escola porque seus pais não tinham renda suficiente 
para alimentá-las. Um salário mínimo de, digamos 70 dólares 
mensais, seria assegurado às familias, e não aos indivíduos, con
tanto que estas apresentassem prova_ de que seus f'J.l.hos entre 7 e 14 
anos freqüentam a escolã. pública O montante seria fixado por fa
mília, independentemente do número de filhos, de modo a evitar 
que o programa se constituísse em estfmulo __ ao crescimento demo
gráfico. Dessa maneira. a renda mínima atacaria uma das causas 
do círculo vicioso da pobreza: o fato de que as farm1ias pobres não 
conseguem garantir sequer a educação báSica para seus f'Ilhos. 

Na maioria dos países da EUropa Ocidental~ Um sistema de 
renda mínima já é ofei-ecido aoS :Pais para Cada um de_ seus filhos, 
até que estes completem sua educação básica. co_ino acontece cçm 
o sistema de benefíciõS por f'llho na Grã-Bretanha, bem como na 
Alemanha. Suécia. Holanda e Bélgica. Quan9o eu estava elaboran
do meu projet~ recebi a sugestão de um professo! da Universida
de de Frankfurt de que a renda rnfnima deveria ser concedida a to
dos os brasileiros na faixa de O a 17 anos de idade, de modo a não 
criar problemas com as declarações de rendimentos. Achei a idéia 
interessante, mas concluí que ela dificilmente seria aprovada no 
Brasil, devido ao fato de que ela seria considerada como_ um forte 
incentiVo ao crescimento demográfico. 

Restringir a renda mín.imcl apenas àS familias com filhos en
tre 7 e 14 anos, por outro lado, limitaria a oporn.mida.de das farol
lias com f"llhos menores de 7 anos. Pensemos no caso típico de 
uma mãe sozinha. com três filhos em hlade pré-escolar. morando 
em uma favela e sobrevivendo através da venda de amendoins ou 
da lavagem de roupa para os viZinhos. Não deveria ela ter ciireito à 
renda mínima. se seus vizinhos com filhos em idade escolar rece
berão 70 dófures- por mês? Uma altemativa_ªeria oferecer a renda 
mínima a todos aqueles cÚja renda esteja abaix9 de 1.UX1 determina
do nível. exigindo daqueles com filhos entre? C: 14 anos que_pro
vassem a freqüêncía dessas crianças à escola Essa exigência, cer
tamente, representaria custos administrativos mais elevados. 

Urna outra sugestão, na linha_ da renda miitima universal, 
veio de Luiz Guilherme Schymura de Oliveira (l, após uma análi
se da maneira pela qual o PGRM estaria incentivando os emprega
dos. e mesmo os empregadores. a usarem relações ínformaiS. de 
preferência às relações formais de trabalho_. O empregado preferi
ria declarar um rendimento zero. de modo a consegUir o máximo 
de 30% ou 50% da diferença entre R$150;00 e- sCu rendimento 
zero, para buscar então renda suplementar nas relações informais. 
enquanto o empreadldor estaria livre do pagamento da seguridade 
social e outras taxas existentes sob a legislação br_asileira. :Portan
to, afirmou ele,. seria prefenvereVUar simplesmente o problema 
administrativo da obrigatoriedade de apresentar uma declaração de 
rendimentos -d_e qualquer tipo, assegurando apenas que todos os 
brasileiros maiores de 25 anos receberiam, mensalmente, a quantia 

de US$20.00. 
O Br-aSil, em 1994, apresenta 1ll!1 Produto Interno Bruto de 

cerca de US$450 bilhões, e uma população de !50 milhões de ha
bitantes. Dentre estes, há 70 milhões de pessoas de idade igual ou 
superior a 25 anos. recebendo de zero ( 17 milhões) até dois salá
rios mínimos (R$140,00). Eá, portanto, cerca de 40 milhões de be
nf:ficiários potenciais do PGR.l\1, na forinã-ã:Provada pelo Senado 
(PGRM 1). Se o índice de Imposto de Renda negativo for de 30%, 
e_ o beneficio médio por pessoa, cerca de US$30.00 por mês, os 
gastos anuais com o programa ficariam· eritão em tomo de USS 
14.4 bilhões. No caso de 70 milhões de pessoas receberem 
US$20.00 mensais, os custos anuais totais seriam de US$16.8 bi
lhões. Em ambos os casos, teriam ainda que ser adicionados os 
custos adininistmtivos. 

Uma _oQ.tra alternativa, (PGRM 2) seria considerar uma 
combinação do conceito de garantia de renda mínima com a forma 
de Crédito de Imposto de Renda Ganho, inStituída nos Estados 
Unidos, eni. 1975·~ e significativamente ampliada a partir de 1994'. 
Qs_ indivíduos com idade igual ou superior a 25 anos; e com rendi· 
mentes zero. teriam direito a receber R$17 .SO. Aqueles com renda 
mensal entre zero eR$70,00 ri:cebcriam.R$17,50 mais 35% de seu 

_ nível de renda. De R$70,00 a R$105,00, a pessoa teria Cilreíto i 
um máximo de R$42,00. De R$105,00-ã R$210,oo; ele ou ela te
riam direito a wn máximo de R$42,00 menos 40% da renda adi
cional_!).cima de_R$105,00, chegando, dessa maneira a zero~ ní
Vel-de R$210,00. Essa propOsta não representaria um_estímulo 
àqueles c~ renda mensal até R$105,00, ou seja,. um e meio salá
P:<?§ atuais,_ a suQdeclarar seu nível de rendimentos. Ap6s o início 
da experiência, e com o desenvolvimento econômico, ajustes po
derjQ ser feitos. No gráfico a seguir. podemos viSualizar a compa
ração entre as duas alternativas: menos 40% da renda adicional 
ac®a de R$105,00, chegando dessa maneira a zero ao nível de 
R$210.00. Essa proposta não representaria_ um estímulo aqueles 
com reOOa mensal até R$105.00. ou seja, um e meio salário ID.Úli
mo atuais a subdectar seu nível de rendimentos. Após o início da 

__ experiência. e com o desenvolvime~o-~nômico, ajustes poderão 
ser feitos. No grá!i_Eõ ã seguir, podemos vísualizax: a com.paração 
entre as duas alternativas. 

~" 
"' 
"J o 30 

-t~·,.,..-"""'.-
.1: 15 

10 

' 
" 

-------~-

,..,.."' "',, PGRYI2 
..- ", I 

--~ 

7--0 105 _140_ '" _r-enda (R$) 

Em julho último, o professor Philippe Van Parijs veio ao 
Brasil para dar conferências nas universidades do Rio de Janeiro e 
de São Paulo. Eu já havia lido seu livro intititfudo "Em Defesa da 
Renda Básica, Fundamentos Éticos para uma Reforma Radical" 
(Verso, 1992), e aprendi muito com ele sobre o deseiivri!Vimento. _ 
através da história. da idéia da Renda do Cidadão. bem como so
bre os debates que hoje têm lugar. 

Estou inteiramente convencido de que, de modo a construir 
uma sociedade civilizada levando em c_onsideração não apenas os 
valores do interesse próprio, mas também os da solidariedade e da 
humanidade, tais como descritos por Paul e Greg Davidson em 
"Economia para uma Sociedade Civilizada" (W.W .Norton & Co, 
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1988). deveríamos garantir uma renda básica paia todos os cidadã
os em todos os países, bem como estabelecer uma espécie sistema 
de imposto de renda negativo entre os países. "Tendo em vista o 
fato de que o Brasil alcançou uma situação de tremenda dísparliliL
de entre riqueza, devido não apenas ao desenvolvimento das três 
últimas décadas, mas também em decorrência da história dos últi
mos quatro séculos. inclusive três séculos de escravidão, acredito 
que seria adequado introduzir o sístem.a de renda míniina primeira:. 
mente para aqueles que se encontram em pésSimaS condições. naS 
linhas do PGRM já aprovado pelo Senado, ou de acordo com a úl
tima alternativa descrita. O PGRM., portanto, representaria um pas
so em direção a introdução da renda básica iiiColiâlCiOriãl~ ou da 
renda do cidadão. 

inalcançavel nas presentes condições - e procurar novos mecanis
mos para integrar todos os cidadãos na economia. Esse seria o oir 
jetivo dos programas de garantia de renda mínima. 

5. Talvez o principal salto conceituai operado pelos formu
ladores da iníciativa consista na-dissocüiÇão entre renda e emprego 
- jâ que; em sua visão, a simples cidadania juStifica, incoridiCio
nalmente, que o individuo seja alcançado por programas redistri-

-- butivistas do estado. Dai o termo "CitiZen's income" usado pelo 
BIEN. Vê-se, também, que a renda da cidadania não e concebida 
como as tradicionais medidas emergenciais em apoiO ã.o desem
prego, mas consiste em nova fimção pennanente do estado, outra 
idéia ímp"orlante na base do conceito de renda da cidadania centra
se na-importância crescente dos recursos humanos como fonte de 
valor nas economias modernas. a exemplo da função cumprida 

1) Eduardo Mawazzo Suplicy, 53. Scnadtt brasileiro do Estado de São Paulo, do pela terra e pela industria nas fases anteriores de desenvolvimento 
Partido dos Tr.tbalhadccs, Professor de Economia da. Escola de Administrn.ção àe 
Empresas de sao Paulo da Fuoda.çSo Getúlio Va:rgas. - do capitalismo. 
Documento apresentado no V Congren of the Basic lncorM European Congress, 6. A primeira vistã, pafece naturarque, dada a orientação 
no Gcldsmith College, Universidak t/J: Lorrdres, de 8 a lO tk setembro di! 1994. programática do BIEN, seus membros estejam situados em geral à 

2) Toda a discussão está publicada cm Suplicy, Eduarào Mawazzo. ''Programa de da li · ·das d · ~· T 
G=tia. de Renda Mínima", Senado Fedcnl, 1992. Veja também Suplicy, Eduar- esquer no espectro po tico emocracms europe:~as. anto 
do Matarazzo c Cury. Samir, "A Garmin de Renda Mínima cOIW prt:"f)OSta. para mais notável foi, portanto, a participação DÓ debate de Sir Samuel 
acabar mro a. potreza no Brasil". Universidade do Tennessec. julbo de 1993. Brittan. influente articulista econômico do Financial Times de 

3) Camargo, José Márcio (1992), ~A Polxc:za e o Progr:una de Gar.mtia de Renda Mi- simpatias ideológicas f"mnemente liberais. Em sua apresentação, 
nima", in Suplicy. Eduardo Mat:aru:zo, ~Programa de Garantia de Renda Mínima", feiz -críticas de ordem ·econômica e politica à idéia da earantia de 
Br.!sfiia., Senado Federnl. ~ 

(1993), "Os Pobres", São Paulo. Folha de sw Paulo. renda mínima inaS recoilheceu a importância de bUscar soluções 
4) ~o dos P:ro,sramas de Garantia de Renda Mínima. realizado õo-lnst:íiuto de inovadoras para as disfunções sistemáticas do capitalismo contem-

Pesquisa Econômica Aplicada, Rio de Janeiro, em 15 de agosto de 1994. porâneo. 

Meu caro Eduardo, 7. Também digna de nota foi a apresen!afão de Leonel Sto-
Tenho o prazer de enviar-lhe, em anexo, o relat6rlo prepara- leru, que ocupou o cargo de secretario de Estado Francês de I 988 

do pehi Embaixada sobre o V Congresso do '13asic Income Euro- a 1991. no governo Rocard. quando instituiu o programa de garan
pean Netwark". que se realizou entre 8 e 10 de setembro e no qual tia de renda mínima. Stoleru estendeu-se sobre as principais ten
VossaExcelência fez ãpresentaçãó dO Seu programa de garantia de dências de evolução do "Welfare State". que sistematizou em três 
renda mínima. linhas: o desenvolvimento do conceito de "Fair Inequalities", pelo 

2. Foi uma satisfação revê-lo em Londres e podei cifC:recer- qual se admite que o mercado não aceita limites máximos de ri
lhe a colaboração da Embaixada durante a sua participação no queza (de individuos ou empresas). Mas pode e deve fixar limites 
Congresso.- mf.pjmos de pobreza. ,a substituição do conceito de "insurance" 

Forte abraço. - Rubens Barbosa. pelo de "solidariedade, de tal forma a anular qualquer relação dire
ta entre compensação do estado e contribuição do cidadão .• ajustes 

EMBAIXADA DO BR.A.Sn.. EM LONDRES na aplicação dos critérios de seletividade, procurando ampliar o 
Realizou-se de 8 a 1 O de setembro, em Londres, o V. Con- universo de cidadãos com acesso a benefícios. Stoleru salientou as 

gresso do "Basic Jncome European Network" (BJEN). O Senador dificuldades para a implemenlafão de programas de "Citizen's In
Eduardo Suplicy participou dos trabalhos e apresentou "paper" so- come" de aplicação universal e defendeu sua opção por medidas 
bre o programa de garantia de renda mínima, projeto de sua auto- governamentais de foco mais limitado. como o programa que ím
ria aprovado pelo Senado Federal a ser proximamente examinado plementou na França em 1988 (garantia de renda mínima). 
na Câmara dos Deputados. 8. Em sua intervenção, o senador Eduardo Suplicy descre-

2. O BJEN reúne economistas, sociólogos. cientistas políti- -- veu em ponnenor o projeto de programa de garantia de renda mí
cos e alguns parlamentares, em sua grande maioria de países euro- nim.a de sua autoria. A palestra suscitou interesse Significativo ten
peus, para o debate em tomo de projetes de garantia de renda mí- do em vista, inclusive. tratar-se do único conferencista oriundo de 
nima em seus respectivos países. país em desenvolvimento. 

3. A idéia ceiitral do BIEN parte da constatação do caráter 9. O V Congresso do BIEN constituiu faro para uma refle-
estrutmal dos níveis elevados de desemprego que caracterizam as xão irilport:ante sobre aspecto crucial das mudanças enfrentadas 
economias industrializadas (e, de acordo com alguns proponentes, pelas economias, vinte anos após o primeitO choque do petróleo e 
também as que se encontram em estado íntermediário ), etn virnlde a menos de uma década dó final do século. A discussãá soóie os 
de mudanças de grande impacto como. entre outras: a deduçãO da tennos do "welfare State" e possíveis caminhos para sua transfor
participação do componente trabalho no processo produtivo. a li- mação vincula-se a vários dos processos que definem os novos de
mitação da responsabilidade social de empresas submetidas a com- safios para as economias _e_ sociedades~ globalização, terceiriza
petição intern.acion·ai, o aumento da demanda por trabalho especia- ção, valorização dos recursos humanos, mudanças estruturais nos 
lizado e a conseqüente desvalorização do trabalho não-especializa- mercados de trabalho. Toca, também. nos aspectos cruciais de pre
do ("'Unskilled Labour"') e queda de sua remuneração, grande ên- servação da solidariedade e coesão sociais, tão importantes para 
fase e colocada nos efeitos negatiVos da globalização dos merca- um sístema que se quer auto-regenerativo e cujas limitações pare
dos sobre os setores da população marginalizados do sistemã Pro- cem boje mais claraS, passado o período recente de predomínio do 
dutivo. receitário liberal, pelo menos em alguns países. A oportuna partici· 

4. A partir dessa constatação, argumenta-se que os governos pação do Senador Suplicy nos trabalhos ressaltou a importância e 
devem abrir mão de politicas que objetivem -o p1eno emprego - atualidade dessa discussão para o Brasil. 
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O SR. PRFSIDEN'IE (Meira Filho) - Concedo a palavra Amazônia, como o desmatamento, as queimadas, a JXtluição dos 

ao nobre Senador Coutinho Jorge. rios pelo mercúrio ou o assoreamento dos mesmos pela garimpa-
O SR. CQUTINBO JORGE (Pl\1DB- PA. Pronuncia o g6n mal orientada daquela região~ Nesse sentido, uma série de 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~s e projetos corretivos, orientadores da população, fazem parte do 
Srs. Senadores, estou, neste instante;-retomando de um encontro, bojo desse programa-piloto de florestas tropicais,- cujo financia-
realízado no Ministériõ do MeiO Ambiente e da Amazônia Legal, menta este Senado Federal aprovou. -
quando o Ministro Henrique Brandão Cavalcanti homenageou os Há um projeto também importante, já-em fase_ de implanti
ex-:Ministros de Meio Ambiente na nossa pessoa e na pessoa do ção, o chamado Zoneamento Ecológico e Econômico, que vai per
ex-MinistrO Rubens Ricupero. nritir que, com a análise clara de suas potencialidãdeS e de seus 

Naquela oportunidade, tivemos acesso a uma série de infor- usos, possamos traçar um plano de deserivolvimento para evitar os 
mações quanto ao andamento de programas e projetos prioritários equívocos que, no passado, os vários planos federais geraram na 
desenvolvidos por aquele .Ministério, e ficamos imensamente gra- nossa Amazônia. 
tifiCados com a assinatura, hoje, de um dos projetos importantes Só para lembrar um aspecto, quando a SUDAM estava na 
do programa que nós consideramos o maior programa ambiental sua fase áurea. com muitos recursos e a chamada política de incen
do mundo, que é o Programa Piloto de Florestãs -Tropicais. Quan- tivos fiscais, aprovou-se uma série de programas Voltad~ a esti
do Ministto âo Meio Ambiente, tivemos a opciriunidade de coor- mular a pecuácia em áreas de florestas ricas em madeiras nobres, 
denar a concepção desse Programa. os seus arranjos e, sobretudo, como o mogno, que foram radicalmente destruídas e substituíd~ 
de receber deste Senado Federal a aprovação dos recursos necessá- pelo capim. Não que na Amazônia seja proibida a implantação de 
rios à sua execução, da ol'dem de 250 milhões de dólares, pratica- projetas pecuários, mas aquelas regiões a que me referi foram sa
mente a fundo perdido. crificadas exatamente por um projeto que deveria ter sido implan-

Hoje, também conseguimos a assinatura de um projeto im- tado em outra região, nas chamadas regiões de campos gerais, por 
portantíssimo na área da Ciência e TecnOlogia. que tiâta da im- exemplo~ e não nas regiões das florestas que podem ter uso mais 
plantação de dois grandes centros de excelência internacional na nobre, em favor do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 
Amazônia, o Museu Emílio Goeldi e o Instituto Nacional de Pes- Portanto, o Zoneamento Ecológico-da Amazônia vai definir 
quisa da Amazônia. Esse projeto, nó v.ilõi- de 30 milhões de dóla- as potencialidades, os usos e as tecnologias, para evitar os equívo
res, ao lado de outros projetos voltados à pesquisa dirigida. desti- cos que as-políticas anteriores cometeram-naquela regíão. Esse zo
na-se ao desenvolvimento sustentável da Amazônia neamento está sendo conduzido tecnicamente pelo IBGE e está na 

Portanto, foi uma notícia alvissareira e positiva para a nOssa fase de implantação p_~los vários Estados qu_e compõem a região. 
Amazônia Quando Ministro do Meio Ambiente, além-de implan- Portanto, meus caros Senadores, é com imensa satisfação 
tar a estrutura do próprio Ministério, busquei uma estratégia de que nós estamos verificando que esse programa, considerado pelo 
descentralização que fortalecesse os Estados, os Municípios e, so- Bãnco -Mundial o maior programa ambiental do mundo, está sendo 
brerudo, permitisse ou estimulasse a participação das entidades da implantado na Amazônia. voltado ao desenvolvimento sustentável 
sociedade civil, as chamadas ONGs. l\.1as, na área, programática, das florestas tropicais, e eu, como o primeiro Ministto do Meio 
nesse ano em que estivemos à frente do Ministério do Meio~- Ambiente, tive a opornmidade de traçar o esboço, definir priorida
biente, procuramos fOrtalecer uma série de Progiamas impoltantes des de programas e projetes junto com- os Estados e a sociedade ci
e. entre eles, o Programa Piloto de_ Florestas _!'~pi~s.Iembrando vil. Vemos que esses projetas estão sendo materializados. 
que esse projeto foi originalmeD.te concebid_o, em_ 1990, pelos paf- E hoje, repito, foi assinado com o Banco Mundial wn proje
ses do G-7, ou seja, os países ricos, quando o então Presidente to, que faz parte do programa global, no valor de 48 milhões de 
George Bush anunciou aquele projeto ~c:J:ioso_ de-~ bilhão de dólares, dos quais 30 m.Uhões destinados aos 12 instimtos de pes
d6lares que, lamentavelmente, ficou_ no papel. "Enquan~ Ministto -quisa, como ·e 0 caso do Museu Emilio Goeldi e do Institnto Na
do Meio Ambiente, nós teritaniõs resgatar os compromissos desses cional de Pesquisa da Amazônia, para transformá-los em institutos 
países, e aí se-iniciou, de fato, a form~ ~~eti_ya.__dos projetas e de referência irit:eili.acional, em que um parecer desses instihltos 
snbprojetos que comporiam esse grande programa de meio am- terá., digamos, aceitabilidade a nível nacional em termos de proje
biente para o Brasil. tos e pesquisas voltadas ao desenvolvimento sustentável da Ama-

Eu quero lembrar que esse programa-piloto compõe-se de zônia, onde se busca o desenvolvimento do homem, mas ao mes
projetos -impOrtantes- comO a implantação de ações nas várias re- ~o tempo se preserva ou se usa de forma racional aquelas poten
servas indígenas da Amazônia, incluindo a sua demarcação e uma Cialidades. 
série de ativldades e ações em favor das várias riações indígenas Portanto, estamos festejando essa nossa ida, hoje, ao Minis
daquela região. Querei também lembrar que esse prOgrama inclui tério do Meio Ambiente e a assinatura desse projeto que faz parte 
projetos na área de ciência e tecnologia, como ni:e-referi há pouco, desse grande programa que é o Programa Piloto de Florestas Tro
sobreru.do no apoio destinado às chamadas unidades de conserva- picais.-o Senado Federal, no ano passado, teve o privilégio de 
ção. como é o caso das florestas nadoriais, eín que se pretende aprovar os 250 milhões de dólares que são, na verdade, recursos a 
criar políticas de exploração ·e de preservação ncioila.l dessas vá- fundo perdido, doados pelos países do G-7, da Comunidade Eco
rias florestas nacionaiS da Amazônia. nômica Européia. Atualmente,-recursõ- a-fundo perdido é a coisa 

Também temos projctos voltados às entidades ambientalis- mais difícil. Para a área ambiental, tivemos o privilégio de ter es
tas, e para isso existem recursos concebidos para que essas entida- ses programas. Basta o Brasil cumprir os seus compromissos, mo
des, as chamadas ONGs que- atuam na Amazônia, possam realizar nitorar a implantação desse pro~ _par~ que, a médio prazo, 
programas demonstrativos em favor desse deseD.volviinento racio-_ como está previsto, a partir de 1995, durante quatro anos, tenha
nal e sustentável de várias regiões da Amazônia. É o chamado Pro- mos todos esses projetes implantados e, com isso, quem sabe. te
jeto Demonstrativo tipo A. que ti vemos o privilégio de ver assina-: Dhamos condições de ter uma Amazônia com uma diretriz mais 
do pelas entidades responsáveis por esse grande projeto. clara em termos daquilo que a ruo-92 defendeu e todos os países 

Temos que lembrar que esse programa impottante leva em aprovaram, que foi a grande teSe dO desenvolvimento sustentáVel 
consideração a busca· de-soluções para os graves problemas da que vem sacudir o conceito tradicional de desenvolvimento do 
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passado, que visava apenas fazer crescer a renda a qualquer custo, dos os países do G-7- Comunidade Comum Européia, a que me 
não se levando em consideração a variáVel ambiental - e eu vivi referi há pouco -, nmn acordo internacional- acordo ~ que o 
esta. experiência corilo M"mistro. P6démos ter milhões de dólares, Senado aprovou. Esta Casa aprovou também o plano a que me re
mas se a variável ambiental não for aprovada, não teremos condi- feri. 
ções de viabilizar nenbum projeto. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. Ex" um aparte? 
O SR. COUTINHO JORGE - Com todo prazer, nobre 

Senador. 
O Sr. Josaphat Marinho- É lm.:vável., e a todos nos agra

da. a notícia que V. Ex- traz. Está experimentalmente comprovado 
que sem um projeto integrado nenhuma das regiões do País, e no
ta.damente a amazônica. terá- sOluÇãO adequada para seus proble
mas. Mas, meu nobre Senador, não basta que haja o projeto inte
grado, é preciso se converter esse projeto ou os projetes em lei, 
que é a úniCa forma capai Oe ãSSegurar continuidade à execução 
dos programas estabelecidos. Se não se converter em lei, conse
qüentemente em medida de carát:er obrigatório, toda vez que hou
ver mudança de governo ou mudança de ministro· haverá. alteração 
no plano, na sua execução, na garantia dos recursos. Somente con
vertendo em lei, com a declinação das prioridadesy com a fixação 
dos recursos e a definição- dos prazos teremos a garantia segura de 
desenvolvimento dos trabalhos em favor da Região Amazôoic8. É 
o que deverá ocorrer também com referência às outras regiões, que 
continuam a sofrer os efeitos da descontinuídade administrativa, 
como se tem verif"lC3.do. 

O SR. COUTINHO JORGE- Meu caro Senador Josapbat 
Marinho, V. Ex-y com o brilhantismo que lhe é peculiar, tocou em 
um ponto que considero grave para toda a administração pública 
federal,. estadual e municipal neste País. Sempre digo que. bem ou 
mal, o período dito militar do Brasil tentou elaborar planos, pro
gramas e projetos. Inclusive o PDA da Amazônia e o PND do Bra
sil eram leis aprovadas pelo Congresso que definiam~ pelo menos, 
objetivos, metas e estratégias cipãzes de atingir essas metas, além 
das políticas inerentes que todo processo de planejamento exige. 

Na verdade, hoje, no Brasil, o planejamento é algo distante 
e longínquo. O nosso OrçamentO, -que mUla mais é dõ que o instru
mento operacional que deveria financeiramente refletir um plano 
ou não de trabalho, é exatamente isso que temos ai, mas esse é um 
assunto para ser tratado opornmamente. 

Nobre Senador Josaphat Marinho, V. Ex• sabe que fui Se
cretário de Planejamento, responsável pela implantação -dO sistema 
de planejamento em meu Estado, e a minha especialização-é Cxaia-
mente esse campo. Com base nessa experiência, observo que o 
programa do planejamento no Brasil é um problema _grave. Nin
guém leva a sério essa estratégia. O Bnsil precisa realmente de 
planos que devem ser aprovados por este Congresso Nacional. 
porque senão V. Ex- tem razão: muda-se o Governo, mudam-se to
das as decisões. E há essa seqüência-de alteiaçõeS de -plaiiõs de um 
governo pelo outro. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex,• uma nova 
intervenção? Não se quer planejar porque não se quer eStabelecer 
disciplina para a administração. · 

O SR. COUTINHO JORGE -Concordo. 
O Sr. Josaphat Marinho- O propósito dominante é o da 

preferência pessoal dos governantes, para a realização de obras 
ocasionais. O plano restringirá a vontade pessoal, mas isso é o que 
convém à sociedade. porque garante a execução de obras a longo 
prazo, com o abandono dessas decisões de circunstãncfu.. 

O SR. COUTINHO JORGE - Men caro Senador, de 
qualquer forma, quero lhe mostrar que esse programa-piloto é um 
pouco diferente do que há por aí, não porque eu tenha sido Minis
tro, por ser um especialista em pianejamento e tentar implantar um 
plano dessa natureza. Ele é diferente porque envolve O Brasil e to-

Quero dizer que sempre que aprovamos recursos, sabemos 
que serão aplicados no monitoramento de determinado desenvolvi
mento ecológico, com metas claras. Há um-decreto que poderia ser 
alterado, mas acontece que foi aprovado -pelo Senado e é o defini
tivo. 

Mas o importante no planejamento do Orçamento do Brasil 
não é apenas sua elaboração: uma vez -aprovado, ninguém acom
panha sua execução. seja o governo federal, estadual ou munici
pal. Como secretário de Planejamento tive conhecimento disso. 
Enviávamos -o pla.D.O para a Assembléia Legíslati.va do meu Esta
do, e os deputados não acompanhavam a execução. O que importa -
que se coloque no Orçamento um programa. um projeto, uma ati
vidade com recursos se não se vai implementá-lo? Por intermédio 
de instrumentos chamados créditos adicionaisy vão sei feitos rema
nejamentos e redefinidas prioridades. E o CongreSSo. o Pai-lamento 
brasileiro, que deveria aprovar o Orçamento e, sobretudo, acompa
nhai-sua execução. não o faz. É muito mais im.ponante a execução, 
e n6s não fazemos isso-. Sei disso porqut: como ministro fiz o que 
quis, respeitando. obviamente. .os ditames do meu Ministério? que, 
inclusive pelas suas características, praticamente só tinha acordos 
internacionais rígidOs. Mas pude perceber que o Congrc!sso não 
me cobrou nada. não me exigiu nada, em absoluto. Eu, como par
lamentar, vinha sempre aqui discutir com meus companheiros, 
mas poderia ter realmente me desviado os objetivos. 

O que falta nesse aspecto a que V. Ex- se refere muito bem, 
e sei que o tem debatido rigorosamente, é termos um processo de 
planejamento, um plano de médio ou curto prazo que seja transfor
mado em lei, viabilizado pelo Plano Plurianual ou pelo orçamento 
anual, e que tenha a sua execução acompanhada mensalmente, a 
fim de que se possa verificar o_trabalho do Executivo e se possa 
corrigir equívocoS, definir novos nimos, se estiverem. distorcidos. 

O Sr. Josapbat Marinho- Nobre Senador, pennite-me V. 
Ex-uma intervenção, apenas para Completar o seu discurso? 

O SR. COUTINHO JORGE.:: Com todo o prazer. 
O Sr. JoSaphat Marinho- V. Ex" referiu-se a um aspeeto 

fundamental. ou Seja. o Congresso não acompanha a execução or
~ntária, vale dizer, '?-Congr~ ~ ~pre- ~ tarefa de fiscali
zação e controle. Por isso mesmo, nobre Senador, já me referi, 
neste plenário, mais de uma vez., à necessidade de furicionameDto 
da Comissão de Fis:!::~ização e Controle, que foi restaurada nesta 
legislatura. Não sei por que a mesma não funciona. Fui designado 
para ela. fui uma vez convocado, não houve quorum e nunca mais 
se falou no fimcionamento dessa comissão, o que é estranhável. 

O SR. COUTINHO JORGE - Senador, concordo com o 
que disse V. Ex- e acho que devemos lutar pela implantação dessa 
comissão_, o que deve ser a nossa grande bandeira no Senado e no 
Congresso NacionaL A Constituição pievê, como atribuíção do 
Senado, a fiscalização. Todavia, precisamos de wn instrumento 
Opéiicioiial, e este seria tal comissãO. Bem ou mal. existe a Co~ 
-~ssão-de Orçamento, que discuie as prioridades. Elas são encami
nhadas ao Executivo, que as aprovã c;; as sanCiona. Depois inici_a-se 
a execução-das mesmas. A partir daí, para que o parlamentar tenha 
a liberação de um tostão, deverá se dirigir aO Ministro, ao Presi
dente. -Eiifim, Precisará- negociar. :r-.t"'ão é liberado, absolut:aniente, 
de acordo com o que está prevísto. 

O Sr. JOsaphat Marinho- Note-V. Ex"" que-a Comissão de 
OrÇã.rõe"D.to, por sua própria composição complexa, não tem condi
ções de realizar o trabalho de fiscalização e controle. Esse trabalho 
pode ser realizado pelas comissões especiais de cada uma das Ca-
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sas do Congresso. 
O SR. JORGE COUTINHO -Perfeitamente. ~~ 
O Sr. Josaphat Marinho - Com muitO mais seguran-ça, 

com muito mais continuidade. 
O SR. JORGE COUTINHO - Concordo com V. Ex" 
Senador Josaphat Marinho, temos de trabalhar em termos 

do funcioiia:mei:J.to, da operacionalidade deste acompanhamento de 
fiscalização, sem o qual poderemos elaborar um melhor orçamen
to, teoricamente falando, mas, na prática, não vai adíantar nada. 

Estou consciente de que o processo do orçamento deve ser 
reestmnuado, mas, sobretudo, deve-se implantar a Comissão,- for
talecer as comissões temáticas -resPectivas. E temos agora de mon
tar uma fórmula operativa com a qual se consiga, de fato, acompa
nhar mensalmente os trabalhos, e não apenas termos, no final do 
ano, o resultado daquilo que foi eXecutado. 

Concordo e entendo que é nossa obrigação. Nós, que somos 
Senadores, que ainda temos quatro anos ao lado dos 213 que aí vi
rão, devemos realmente lutar rigorosamente, meu caro Senador Jo
saphat Marinho, para que isso se viabilize. Fique certo de que V. 
Ex- terá em miin um ardoroso lutador desse aspecto. 

Quero dizer também que esse programa é totalmente dife
rente porque recebe recursos doados dos países ricos, como da 
Alemanha. que é a maior contribuinte, muito mais do que dos Es
tados Unidos, do Japão e de outros países considerados ricos. Ele 
tem representante dos países que participam da execução, uma vez 
que o projeto foi acordado por todos eles. Há o devido acompa
nhamento e esse programa é altamente monitorado pelas nações 
doadoras e pela sociedade. 

Para V. Ex• ter uma idéia de que se trata de um projeto alta
mente democrático, de que há um colegiado muito amplo que o 
acompanha. as entidades civis, as ONGs - entidades ambientalis
tas- participam deste colegiado. E dentro desse projeto há mn ou
tro que elas adminisiriun integralmente, e há todo um sistema de 
monitoramento e acompanhamento. 

Para ser perfeitO na sua- concepção, ele deveria ser transfor
mado _num grande projeto de lei aprovado pelo Congresso, mas, 
mesmo assim, o Senado já aprovou todos os programas, todos os 
projetas, todas as metas, recursos, e há, inclusive, um item que dis
põe sobre o acompanhamento anual, além do acompanhamento 
das várias comissões-estaduais, regionais e internacionais. --

0 Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• diz bem. A fiscalização 
e o controle têm que ser contínuos, e não a posteriori. Esse tem 
sido o mal no funcionamento do Congresso. - -

O SR. COUTINHO JORGE- Concordo com V. Ex• Mas, 
no caso, entendo que, para resolvermos esses problemas de plane
jamento e de orçamento no Brasil,. o plano, seja de médio ou de 
curto prazo, teria de ser lei. Posteriormente, ele terá o seu corres
pondente orçamento, que é exatamente o outro lado da moeda, no 
qual se defme., através da funcional progra.mátíCa;-·programas, pro
jetas e atividades. 

Portanto, trata-se de uma ordenação legaf daS-despesas que 
vão atender meras globais, regionaiS- e SetOriãís. -

Agora. não tenho dúvida de que teríamos esses planos de 
longo, curto e médio prazos aprovados em lei, teríamos os resPec
tivos orçamentos aprovados em lei e discutidos neste Congresso. 
Estou de acordo com V. Ex"' e há matéiias qlle defendo rigorosa
mente. 

Não fazemos aValiação nem quadrienal do orçamento plu
rianual de investimento, que é uma ficção para cumprir o que de
termina a Constituição~_j~ que, em termos de planejarnento e orça
mento, ainda estamos na ficção! Mas temos instrumentos para mu
dar isso. 

Concordo com V. Ex"' no sentido de que não adianta apro-

var plano ou orçamento, não transformá-lo em lei, e pior. não 
acompanhá-lo é mera ficção, mera utopia. 

Quero festejar, mais nnta vez, que este programa-piloto de 
.:florestas tropicais é o mã.i&- do mundo, tendo todo um instrumento 
de monito:ramento que permite o seu acompanhamemo e a sua fis
calização em tennos de implementação. 

Espero que, ainda este ano, outros projetes que compõem o 
programa sejam assinados, como o foram os projetas relativos à 
ciência e tecnologia. aos centros de excelência internacional, hoje 
assinados no Ministério do Meio Ambiente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trouxe este registro com 
muita alegria porque participei da concepção, da discussão, das 
negociações internacionais, na condição de Ministro. deste grande 
programa que, por certo, se implantado integralmente como está 
previsto, trará frutos sazonados em favor do desenvolvimento sus-
tentável dessa grande região amazõnica. --

O _Senado tem uma grande responsabilidade em relação ~ 
programa, porque foi ele que o aprovou, evidentemente com o seu 
respectivo financiamento. e que terá também a sua parcela de 
acompanhamento e avaliação dos resultados, sobretudo visando a 
cumprii os resultados da Rio-92, sintetizados no grande documen
to chamado Agen_da-21 e nas duas convenções da biodiversidade 
das mudanças climáticas, que foram ratificadas por este Congres
so, e nas declaraçõ_es do Rio sobre as florestas. 

Dessa forma, eu queria dar esta satisfação ao Senado. que 
teve, nesses instrumentos referidos, um papel importante. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Aureo._Mello. 
O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Se
nadores, temos, em diversas ocasiões, ouvido Parlamentares deste 
Senado se queixarem de que as matérias que vêm da Câmara são 
aprovadas nesta casa ao rufar dos tambores, a toque de caixa, 
numa velocidade exigida pela barreira dos prazos. Dá a impressão 
de que o Senado é um 6rgão destinado apenas a cumprir as ordens 
da nossa Casa semelhante, não tendo tempo de examinar em pro
fundidade as matérias que são e que devem ser submetidas aos 
componentes desta representação de Estado. 

A rigor. de quando em vez, temos a oportunidade de nos 
deparar com algumas leis que, por assim dizer, num sentido plebeu 
e figurado, nos ferem a pituitária, nos _deixam irritados com n6s 
meSmos, pcx'que répresentam verdadeiros cochilos desta Casa. que 
não merece reparos em princípios, porque é uma· ca:sa-grandiosa. 
de homens de dignidade e intelecto excepcionais, de ponderação e 
de bom senso indiscutíveis. -

No entanto, Sr. Presidente, não posso deixar de referir-me a 
um artigo da nossa chamada Lei Eleitoral. que, encaminhada ao 
Senado, foi examinada a uma velocidade "fittipaldiana", não dan
do oporo.midade a que se fizesse Justiça, iilCiusive a nós próprios, 
Parlamentares, que tanto lutamos em defesa dos interesses das co
munidades que representamos ou da coletividade brasileira. Refi
ro-me ao § lo do art. SOda Lei Eleitoral, que determina o direito de. 
ser candidato nato aos Deputados, sejam eles federais., estaduais 
oü distritais, e suprime ao Senador a prerrogativa de atribuir ao 
eleitorado e à coletividade que representou o seu díreito:-di ser 
examinado e de posn.dar diante da grande massa a recondução aos 
postos eletivos. 

Essa matéria foi à mão dos Tribunais. Estes. que se dizem 
órgãos _de legislação negativa e não de legislação positiva, obede
ceram ao texto da lei e tiraram do Senado a prerrogativa de ter os 
seus componentes candidatos natos à reeleição no pleito que se 
avizinha. 
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Foi o--que aconteceu com o nobre Senador João Calmon. O SR. AUREO :MELW- Muito obrigado. As palavras de 
Não faz muito tempo que S. Ex-"~ por manobra dos caciques eleito- V_ Ex-' muito me honram e, ao mesmo tempo em que vêm ao en
rais da região onde adeja o Espúito Santo, foi supriniido da sua in- contra do meu pensamento, apontam exatamente o ca.nrinho certo 
discutível e clara candidatura de direito a Senador. Hoje. inipossi- que é o da codificação, portanto, em lei substantiva dos procedi
bilitado, por força da legislação eleitoral, de exigir qUe ó seu mentes que se devem adotar na época das eleições. O que verifica
nome, independente da decisão dos partidos ou das executivas par- mos, no Brasil, é aquela orientação no sentido de fortalecer parti
tidáriaS, tivesse sido apontado como caíldidato, se lança na lilipu- dos, de dar prestígio às agremiações, sem que, muitas vezes, aper
tiana avennua de ser candidato a deputado estadual. - cebam-se que, nas executivas dessas agremiações, pululam perso-

Tivemos ensejo, pOr Jõi'ça de muitas circunstânciaS, de pnr nagens rocambolescas, que passam a transformar os partidos polí
var o acúleo e a acidez dessa disposição quandO -vimos, voltando à ricos em palco de piruetas e de exoticidades verdadeiramente hila
nossa terra, embora já nos considerando como tendo cumprido a riantes. 
nossa missão e o nosso desiderato nesta Câmara augusfa, o nosso Temos visto avanços e recuos de partidos que apontam e 
nome rifado e :impedido de ser reconduzido ao posto em relação ao desapontam candidatos, como se aquilo fosse uma propriedade 
qual nos julgamos experientes. O art. goda Lei Eleitoral, em seu § privada de certos presidentes e dos seus acólitos, às vezes, em cer-
1 °, assim determina. tas executivas, quando, em realidade, dentro do plano da ciência 

Trata-se realmente de situação bastante eStrãnha. muito exó- política é o que de maior e mais importante se pode observar e jul
tica.. em que um Tribuna..4 à semelhança de um órgão quase que de gar em relação à substituição dos dirigentes nacionàfs". 
verifiCação de trânsito, é obrigado a decidir contra a posndação Note bem, Senador, aqueles que vão nortear a vida de uma 
dos Parlamentares ao posto onde adquiriram grande experiência, coletividade de 140 milhões de brasileiros e que, muítas vezes, são 
por força de uma lei iníqua, inisOria, pequena e injusta.- ·- apontados ao sufrágio pOpular pela chamada ditadura ou férula dos 

Há algum tempo atrás, em uma revista jurídica, estivemos partidos, sem ter as qualificações imprescindíveis para as funções 
lendo um artigo do Jurista Lincoln de Magalhães da Rocha, boje de comandantes tle homens, de condutores de massas, de guieiro 
Procurador do Tribunal de Contas da Uníão, mediante o qual de- de nacionalidades. 
fendia a tese de que o juiz, o magistrado, não está no seu posto Mas os partidos aí estão, e as leis injustas feitas de afogadi
para seguir ao pé da letra as palavras estatuídas nos teXtos legais, lbo, casuísticas, e, às ve_zes, vingativamente, surgem como cogu
mas para interpretá-las e senti-las. Isso porque em Díreito há uma meios e vão envenenando aqueles- que as cumprem e as ínterpre
parte científica chamada Hermenêutica Jurídica, que é, !iteraria- tam numa coisa lastimável que é o chamado processo eleitoral 
mente falando, a exegese, a escãrificação, a inteiJ)retação:··o 'trOca- Sr. Presidt!nte, nobre Sr. Representante de Goiás. o texto da 
do em miúdos, do pensamento do legislador. E mesmo nas conde- Carta Magna, feita por_ I!óS. com tanta luta e tanto sacrifício, aus
nações penais cabe ao juiZ inrerpri:tâ-las e senti-Ias no seu aspecto cultando a vontade popular, recebendo, muitas vezes. manifestaçõ
judicante, no espírito--que moveu o seu legislador e fazer com que es de apodo e, em outras, de apoio deste grande povo brasileiro. 
esses textos sejam compreendidos e aplicados. à s-emelhanÇa do fala, iio seu ãrt.._ 5°~ de modo claro e objetivo, " que todos são 
Juiz Ribas CameU'o, que se notabilizou J!CSte País p"ela càpacidade iguais -perante a lei, sem -distinção de qualquer natureza, garantin
interpretativa dos teXtos legais e do Juiz Eliezer Rosa, de quem a do-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a invío
saudade é uma constante em nossos corações, que sabia sentir e al- labili$cle _dcl: direitc? _à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
cançar até onde ia um erro legislativo e a própria jUstiça contiilit"no - à propriedade. nos termos seguintes: ... " 
texto legal. No entanto, bem pertinho de nós, como se fosse uma ser-

O Sr. Jacques Silva- Permite V. Ex-- um aparte? pente, uma cobra, uma áspide venenosa, preparada para nos mor-
O SR. AlJ""REO MELLO- Tenho muita honra em conce- d~. Já_ está uma lei elei~ malfeita, arrebitada de afogadilho nas 

der o aparte ao nobre representante de Goiás. fornalhas da pressa e até do preconceito e da antipatia que, muitas 
O Sr. Jacques Silva- Nobre Senador Aureo Mello, V. Ex'- vezes, determinadas áreas legislativas sentem por outras, para ferir 

aborda assunto bastante importante para a vida política do País, o direito COD:SOlidado, o direito _substantivo; aquilo que os Tribo
que é a legislação eleitoral, quase sempre, relegadã a um segundo nais têm de corrigir e de Proibir, usando a sua prerrogativa de te
plano. Se não me falha a memória, temos um: CódigO de 1966 e gisladores negativos, cõmo eles próprios se intitulam, já que não 
uma Lei Orgânica dos Partidos Políticos de 1982. QUando se ãpro- podem criar, mas são fis~. Podem analisar, observar e impedir 
xima uma eleição, tem-se que fazer, às pressas, uma lei específica. que as injustiÇaS se cometam. - -
O ideal seria que se tivesse um Código Eleitofãl~ cOm todas as re- Que um guarda de trânsito pare o meu carro ou o de V. Ex
gras ali definidas, com clareza, para que não houvesse a necessida- e diga que V. Er está errado, porque um pneu está baixo, ou por
de de, em cada eleição. ter que se fazer uma lei. com Certeza, não que o limpador de pára-brisa não está correndo direito; ou porque 
ocorreriam as falhas a que V. Ex._ se refere, no caso das candidato- uma luz está apagada; e se V. Exa argumentar que aquilo é algo 
ras natas. O Senador João Calmon não é o único injustiçado; ou- que poderá ser corrigido, num posto logo adiante, a cinqüenta Die-_ 
tros também o foram. Com certeza, V. Ex• poderia ter sido candi- tros, e ele insistir, dizendo que a lei determina que quem estiver 
dato no seu Estado, e esta Casa nãO iria fiCar pnvaaa à<:iSSells be- nessas condições merece ser perseguído_ ou multado, aceitemos, 
los versos. pOrque se·t:rata de um homem que não teve a sua mentalidade poli-

O SR. AUREO MELLO --Muito obrigado. da aos si.IÍluns e àS aragens de um aperfeiçoamento contínuo, res-
0 Sr. Jacques Silva- Lamentavelmente, a lei assim não o sumbrado_ nos cursos superiores, alcançado nos patamares augus

permitiu. Faço também aqui um apelo no seiitido de qUi o_ Con- tos, onde as academias despejaffi aqueles que vieram de um princí
gresso, o Senado prinCipalmente, faça uma nova legislação eleito- pío,- cie:gr.iu a degràu, ãté atingir as alturas da sapiência ou do estudo. 
ral. Muita coisa precisa ser mudada Isso precisa ser feito sem Mas, quando um tribunal não sente a hermenêutica da lei, 
aquele açodamento, às vésperas da eleição, quando se coloca arti- não sente o justo e o adequado na ip.te:rpretação de um determina
gos às vezes até para prejudicar det~dos candld_atos oU· seg- do texto; não percebe que a justiça é filha da lei mas que não pode 
mentes. Tem-se que fazer uma lei dcfinitíva. Tem V. Er toda ia- ter exatamente a sua cara, porque ela não pode ser interpretada 
zão em levantar esse tema com aquela rigidez das coiSas pétreas ou graníticas, mas sim C:ar-
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nais e flexíveis como é a 'inte'ligêii.cia.. Como é a ~JlSibilidade bu- constatar que os profissionais médicos, assumindo essa linha de 
mana, quando vemos isso, nós realmente nos sentimos tristes! entçndimento .. há muito fonnalizaram o diagnóstico_ de que o setor, 

E eu aqui estou para deplorar que a atual Lei Eleitoral, em incontornavelmente, só apresentará sigiriíl.Cativa melhoria na pres
vez de ser um código, que é uma lei substantiv~ uma lei que não tação do amparo devido aos brasileiros, em todo o território nado
pode ser adjetivada por princípios de simples consolidação, mas ~'-se e quando relacionados os problemas advindes da oferta 
sim tem que ser respeitada nas suas diretrizes Iriagnas, e ao mesmo quase nula de _saneamento básico. 
tempo devidamente interpretada, nós a vemos dando ensejo a que _ Por igual, estudos promovídos pela Assessoria desta Casa 
atos de injustiça se pratiquem nesta Nação em nome de prazos ri- julgaram conveniente a aiuação conjunta das áreas govemamentaís 
dículos, ou de semanas detemrinadas nos textos que foram saneio- relacionadas com a Saúde, a :Previdência, a Educação, a Assistên
nados em nome de desigualdades provocadas por instituições cia Social, a Habitação e o Saneamento, objeti.vando procedímen
egoísticas e mutiladoras, como aconteceu nesse documento vindo tos hannônicos e unificados que as conduzam ao aprimoramento e 
da Câmara dos Deputados para hostilizar o Senado Federal, para eficácia dos respectivos serviços. O saneamento básico, sendo 
tirar de nós que estamos nwn_ patamar de tempo absolutamente su- condição primária para o desenvolvimento, deve anteceder ou no 
perior ao da pr6priã. Câmara, porque temos oito anos de mandato mínimo acompanhar as ações de saúde pública, prevenindo a eclo
enquanto eles têm apenas quatro. Portanto, sedimentamos uma ex- são de doenças que venham a exigir ·indispensável intervenção rné-
periência legislativa, humana, social bem maior de:? _que a deles. dica, ambulatorial ou hospitalar. 

Dessa forma. estamos capacitados a ser examinados pelo Também a melhor Imprensa, porquanto coisa de seus com-
povo como portadores de muito maior capacidade e_ experiência promissos com a sociedade, como é o caso dos diários O Esta.do 
para fazer as leis que depois serão cumpridas ou descumpridas pe- de S. Paulo e Jornal do Brasil, tem dado curso a noticiário que, 
los chamados Poderes Judiciários. Vemos o-_Senad,_o menospreza- _abordando por todos os ângulos a grave questão, elucida dúvidas e 
do, menoscabado, passado para t:rás, reduzido a vitima de injusti- expõe Considerações na mesma linha de raciocínio_defendida pelos 
ças-. E o que mais dói é -quando essa injUstiça é referendada pelo profissionais médicos brasileiros, renovando a cada instante aque
próprio Senado Federal. que parece cochilou, que não viu, que não las sérias advertências. 
analisou, que parece não ter juristas, ne~ Córirl.ssões Técnicas, Portanto, obras de saneamento básico - selviços de esgoto 
nem órgãos de meditação para verificar que, num artigo iníquo sanitário; abertura de canais; desobstrução de vala$; eliminação de 
como o go da _Lei Eleitoral. no seu § 1°, se suprimiu ao Senador o mangues e brejos;__ e implantação de sistemas de abastecUnento de 
direito ser um candidato nato, quando até mesmo um Deputado água - neutralizam na origem os focos de enfermidade, preservan
Distrital, que não tem quatro anos de instituiÇão, é um candidato do a saúde da população e reduzindo a níveis nonmilmente aceitos 
nato, tendo segurança nos seus plintos, nos seus pés, de se mani- os dispêndios exigidos pela medicina curativa e pela crescente 
festar, da sua augusta tribuna de parlamentar, para a massa que o prestação de benefícios previdenciários. _ 
julg~ que o analisa e que sabe apontar-lhe defeitos e qualidades. Como prova disso, esrudo aru.alizado do Instituto de Pesqui-

Por isso, Sr. Presidente, -ãqui estamos. Não que, de minha sas Econômicos Aplicadas - IPEA. confirma que o Governo dis
parte, haja essa dor ~o profunda. a não ser porque este amazonen- pende mais recursos em tratamento médico, nisso absorvendo cer
se, rondoniano de fé, ·sente-ainda bastante gás para servir ao povo e ca de 70% da totali~de das verbas, do que nas ações preventivas 
para legislar, e legislar com probidade. Nunca fuí visto entre "anõ- das doenças. Não bastasse essa distorção no setor asSistencial mé~ 
es de orçamento" nem citado em bandalheiras de qualquer espécie dico, mais grave se apresenta a distribuição de dotações públicas 
que viessem prejudicar a nossa coletivídade. requeridas pela área de saneamento, mantida. há largos anos, à 

Mas. infelizmente, os fatos acon,recem. Que eles se não re- mingua dos investimentos m.ínim.os que-requer. 
pitam nesta Casa, porque isso é uma prova de que, no momento No primeiro dos periódicos há pouco referidos, Josef Barat, 
em que abrimos mão dos nossos próprios direitos invioláveis, ina- representante do Conselho de Economia, Sociología e Política da 
lienáveis prerrogativas, nós, os Senadores, estamos praticando Federação do Comérc;_io de Sãb Paulo~ recor~ que, a partir de 
uma ignomínia e- um crii'ne contra o próprio Brasil. Porque nós o 1985, a área de saneamento passou por um "processo de desarticu
somos, nós o valemos, nós o qualificamos. E eSta Casa, pela sua lação institucional", mudando sucessivamente a Organização e a 
magnitude, pela austeridade dos seus componentes, _pela maturida- vinculação dos órgãos executivos, anulando ou substituindo para 
de daqueles que só podem transpor os seus umbrais dePo~ de "diretrizes e prioridades das políticas públicas" pertinentes. 
completar 35 anos de idade, merece respeito cada vez maior da- Lembra, também, que, no decênio 1970-1980, não faltaram 
queles que a ela se dirigem para pedir aprovação de leis, para reãli- recursos para e execução de um extenso programa de recuperação 
zá-las, para cumprir~ afinal, aquilo que a meditação coloca como e universalização dos serviços de saneamento. Nesse período, fc
base para que seja erguido rotilante e luminoso o texto para ser ram aplicados em serviços de água e esgoto, de niOdo crescente, a 
cumprido pelos povos, pela grande coletividade brasileira. cada ano, 625 milhões de dólares. De 1980 a 1984, os invesômen-

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. _tos alcançaram 679 milhões de dólares, aí incluídas as verbas pro· 
O SR. PRESIDENTE (Meint Filho) - Conceclo a palavra venientes àos sistemas PLANASA e BNH/CEF, com o nível das 

ao nobre Senadqr Júlio Cam_pos. _ _ - aplicações subindo para 780 milhões de dólares, no período de 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT:~Pronuncia o-seguinte 1985 a 1989. ~ 

discurso.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, é induvidoso que Nos anos de 1990 a 1992, todavia, os investimentos foram 
o quadro de injustiças suportado peta população, ·sobrepondo-se ao reduzidos drasticamente, a ponto de despencarem para 159 milhõ
ideal prescrito pelos sucessivos planos de governo e violentando es de dólares. A valia-se que essa queda pode ser atribuída à _crise 
as garantias inscritas nas leis ~ proteção social~ agrava-se dia-a~ no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, à "ista da 
dia. À falência gradativa do sistema assistencial inédico soma-se a _prioridade dada à habitação por seu Conselho Curador, deixan~o, 
desestmblraÇão dos programãs de saneamento básico_~ justificando nã: Prática. como única fonte para os programas de saneamento as 
a indesejável perspectiva de falência de ambos os sístemas. verbas oriUndas do sistema CEF. 

Quem quer que venha a certificar-se -dáS -repetidas advertên- Destaca o articulista que, ao lado disso, ocorreu acentuada 
cias das Conferências Nacionais de Saúde, até agora re~~s. irá ,,-pulverização dos recursos"~ com a prática do assi.stencialismo po· 
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lítico via dotações do Orçamento. Embora se tenha avançado timi
damente. em termos de :índices de cobert:wa dos serviços, entre 
1970 e 1990, foi no exercício de 1985, conforme assirial3mos, que 
se registraram índices de crescimento mais expressivos, com au
mento de 32,8% para 73,4% nos sistemas de abastecimento_ de 
água em rede geral e de 26,4% para 55,5% nas instalaçôe5 sanítá
rias dos domicílios. 

Daí deduzir que uma séria Política Nacional de Saneamen
to, além da manutenção dos serviços já implantados, não se pode 
afastar do provimento de sistemas de abastecimento de água e de 
tratamento de esgoto para a população até hoje destituída de seus 
dlreitos básicos de cidadania. 

Nesse mesmo sentido prospera o entendimento do Enge
nheiro Ayrton Xerez, da Caixa Econõmica Federal no Rio de Ja
neiro, em artigo para o JornaJ do Brasil Demosirãndo o-antago
nismo entre o êxito de nossa economia, alcançando a oitava posi
ção entre todas as nações do mundo, e a "condição de miséria ab
soluta vivida por I O milhões de fam.üias que habitam barracos, fa
velas, choças e palafitas em meio a condições subumanas de pro~ 
miscuídade e de abandono", conclui que o nosso País é-niesmo a 
terra dos paradoxos. 

A riqueza do Brasil convive com a "degradação ambiental e 
falta de saneamento". Registram-se casos de cólera, por falta de 
estrutura sanitária nas áreas atingidas, somando rD.il.bares de víti~ 
mas, sobretndo na Região Nordeste. Em geral, lá não e-xiste Sanea
mento básico, o esgoto esCOrre pelas iuas, não há água cãnalizada 
e os poços apresentam-se contaminados. 

Também nesse caso, o articulista refere-se ao Plano Nacio
nal de Saneamento e ao período de 1970 a 1986, quando pratica
mente foram erradicadas as doenças transmitidas pela falta de es
gotos sanitários e de água tratada, incorporando entre os beneficiá
rios do Plano tanto quanto 56 nillhões de brasileiros. 

Naquela época. cada Estado administrava um Fundo para 
Água e Esgoto, contando, ainda, com os empréstimos âo FGTS às 
companhias estaduais de saneamento e com financiamentos exter~ 
nos. Dessa forma, entre 1970 e 1976 o seior recebia anuãlmente, 
em média, 1 bilhão e 300 milhões de dólares de investimentos, 
transformando o Brasil em "exportador de tecnologia de engenha~ 
ria do meio ambiente"_ 

O articulista vê com tristeza,-conseqiientemente, O quadro 
de abandono que hoje caracteriza o setor, a partir do esquecimento 
das regras que compllllham aquele programa e do completo des
monte das estmturas então vigentes, em má hora substituídas por 
organismos públicos sem coordenação e despreparados, que mo
vem projetes isolados, que não produzem resultados à altura dos 
investimentos, e rião aproveitam devidameiil:e os poucos recursos 
ainda destinados ao saneamento. 

Com a destruição do sistema financeiro, desabamento, con
cluiu, perdeu-se o próprio suPOrte do desenvolvimento do País, 
além de milhares de vidas sacrificadas pelos males decorrentes do 
estado de abandono a que foi relegado o saneamento básico. 

Em resumo dessa breve exposição, impõe~se ao País o inar
redável dever de adotar, sem mais demora, a prática permanente 
de uma séria política de saneamento, pois. corno vimos, trata-se de 
prioridade direcionada, com maior ênfase, às classes sociais· mais 
pobres. carentes desse mínimo benefício, por isso- mesmo sujeitas 
a condições de existência as mais degradantes. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Presidência dis

pensa, na presente sessão, o período destinado à Ordeni-âO Dia, 
nos termos do art. 174 do RegimentO Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Nacfainais havendo 
a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, convocando sessão 

extiaordinária para amanhã,. às 15 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 78; DE 1994 

(Em regime de urgência,_ nos ~os do 
art 336. b. do Regimento Interno) 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n"' 78, de 
1994 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos ), que autoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande do Suf a emitir Letras FIMncei.:. 
ras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul-lFTRS. cujos 
recursos serão destinados ao giro de 2,1% de sua dívida mobiliária 
vencida no lo semestre de 1994. 

-2-
MENSAGEM N" 287, DE 1994 

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

Mensagem no 287, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e cin
qüenta milhões de dólares norte~americanos. junto ao Brazilian 
American Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada 
ao financiamento para aquisição. pela Marinha do Brasil., de bens e 
serviços no mercado internacional, dentro do Plano Parcial de Ob
tenção e Modernização da Marinha. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-3-
MENSAGEM N" 288, DE 1994 

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

Mensagem no 288, de 1994, atravéS dã qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até cento e oitenta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos, de principal, jl.Dlto ao Brazi
lian American Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman. desti· 
nada à aquisição, pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços. no 
mercado internacional dentro do "Programa de Modern.ização da 
Força Terrestre". (Dependendo de parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos.) 

-4-
MENSAGEM N" 289, DE 1994 

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

Mensagem n° 289,_de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
·ção de _créQ.ito externo no valor equivalente a até duzentos e trinta 

_ e nove milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao 
Brazilian American Merchant Bank -- BAMB - Grand Cayman, 
destinada ao financiamento para aquisição. pelo Exército Brasilei
ro. de bens e serviços no mercado internacional, dentro do Progra
ma de Modernização da Força Terrestre. (Dependendo de parecer 
.da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-5-
MENSAGE.IVI N" 290, DE 1994 

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

Mensagem no 290, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação -de opera-
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ção de crédito externo no valor equivalente a cento e oitenta e um e Modercização da Força Aérea Brasilelra.. (Dependendo de pare
milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazi- cer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 
lian American Merchant Bank- BAMB - Grand Cayman, visando 
a aquisição integral de bens e serviços, no mercado_ intelllo, pelo 
Ministério da Aeronáutica. no âmbito do Programa de Reaparelha
mento e Modernização da Força Aérea BraSileira. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-6-
MENSAGEM N" 291, DE 1994 

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

Mensagem n°291, de 1994,pela qual o Presidente da Repú
blica solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até cento e dezenove milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brasilian Ameri
can Mercbant Bank - BAMB - G~d Cayman, destinado à aqui
sição integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo Minis
tério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelhamento 

-7-- --

REQUERIMENTO N" 680, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento no 680, de 1994, 
solicitando nos termos do art. 336, c, do Regimento Interno. ur
gêncía para o Projeto de Resolução no 122, de 1993, que ~ a 
Comissão de Ciência e Te:cnologia. 

-8-

Apreciação do Edital de Privatização da Empresa Brasileira 
de Aeronáutica S. A. - Embraer, nos termos da Resolução no 53, 
de 1994, do Senado Federal. (Dependendo de parecer da Comis
são de Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h50min.) 
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EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMIS
SÃO MlSTA, DESTINADA A EXAMINAR E EMI
TIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 
N• 615, DE 14 DE SETEMBRO DE 1994, QUE "AL
TERA O ART. 4• "CAPUT" DA LEI N• 8.427, DE 
27 DE MAIO DE 1992 QUE DISPÕE SOBRE A 
CONCESSÃO _DE . SUBV~NÇÃO ECONÓMICA 
NAS OPERAÇOES DE CREDITO RURAL", MEN
SAGEM N• /94-CN: 

Congressista 

Deputado Chico-Vigilante 001 

EMENDAN"I 

Dê-se, ao art. 1 o da Medida Provisória n° 615, a seguinte -re:. 
dação: 

"Art. lo O art. 4°, caput, da Leí no 8.427, de 27 
de maio de 1992, passa a vigorar com a seguinte reda
ção. 

Art. 4o A subvenção de equalização de taxas de 
juros fica limitada ao diferencial de taxas entre o cus
to de captação de recursos, acrescido dos custos ad
ministrativo"s e tributários a que estão sujeitas as 
instituições financeiras oficiais, nas ru·as operações 
ativas, e os encargos cobrados do tomador final do 
crédito rural." 

Justificação 

A presente emenda visa recuperar o texto da Lei no 
8.427/92, amplamente discutido no Congresso Nacional e que 
limita a subvenção ora proposta às instituições financelras o fi~ 
ciaís.... -- -

Sala das Sessões, -20 de setembro de 1994 . ...:. Deputado Chi
co Vigilante. 

EMENDA APRESENTADA J'ERANTE A COMISSÃO MIS· 
TA, DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SO· 
BRE A MEDIDA PROVISÓRIA N" 616, DE 14 DE SETEM· 
BRO DE 1994, QUE "DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃÓ DOS 
DIREITOS PREVISTOS NO ACORDO "ANTIDUMPING" 
E NO ACORDO DE SUBSÍDIOS E DIREITOS-COMPENSA· 
TÓRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", MENSAGEM 
N"i94-CN: 

Congressista 

Deputado Victor Faccioni 001 

EMENDAN"l 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo: 

"Artigo Quando ocorrerem importações de produ
tos agrícolas provenientes de países que notoriamente sub
sidiam seus setores agrícolas, a Secretaria de Q:>mércio 
Exterior-SECEX, do Ministério da Indústria. do Comércio 
e do Turismo iDici.ará de moto próprio nos termos faculta
dos pelo Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios 

-- ~-obJeto do Decreto Legislativo D0 22. de 5-12-86, investiga
çãO através de-prÕcesso administrativo." 

Justificação 

Os danos -causados à economia nacional por importações 
subsidiad_as _são imensos. É dever do Poder Executivo investigar, 
apurar os danos e em função dos resultados impor Direitos Com
pensatórios. 

A possibilidade de iniciar uma investigação de moto pró
prio está prevístã. riO Acordo de Subsidies e Direitos Compensató
rios. A dificuldade em obtet: infon;nações de governos estrangeiros 
por parte do setor privado é uma realidade. A investigação de sub
sídios é evidentemente vinculada a discussões entre governos, e o 
Poder Executivo brasileiro deve ficar responsável por obter as in
formações essenciais em um processo de investigação deste tipo. 

Sala das Sessões. - Victor Faccioni. 
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SENADO FEDERAL 
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1994 
1- ATA DA 123" SESSÃO, EM 22 DE ~SETEMBRO DE 

1.1 -ABERTURA 
I .2-EXPEDIEN'!E 
1.2.1- Comunicações da PreSidência . 
Prorrogação até o- dii 17 de outubro do prazo para apresen~ 

tação de emendas ao Projeto de Lei no 3,_ de 1994-CN, que "estima 
a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 
!995". 

Recebimento do Ofício n• sno, de-1994 (i:lo -i:õ68t94, na 
origem), do Supremo TribWlal Federal,__solicitando o pedido da 
necessária licença prévia para apreciar a denúncia, constante dos 
autos do Processo no 445-6/140, oferecida contra o Senador Moi
sésAbrão. 

1.2.2- Discursos do Expediente _ 
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Considerações sobre a 

prorrogação do prazo pata apresentação de emCmdas ao Projeto de 
Lei no 3194-CN e à designaÇão da respectiva _Con:tissão Mista A 
questão do uso da Gráfica do Senado Federal nas campanhas elei
torais. 

O SR. PRESIDENTE-Resposta oSr.Eduan:loSuplicy. 
SENADOR EDUARDO SUPUCY- As campanhas eleitontis 

do PT para o Senado Federnl. A questão do mandato de 8 anos para o 

Senador. Defesa do Programa de Renda M:ín:in:ta., de sua autoria. 
1.2.3- Requerimento 
Requerimento no 704194, de autoria do Senador Darcy Ri

beiro, solicitando autorização do Senado Federal para desempe
nhar missão no exterior no peóodo de 3 a 16 de outubro de 1994. 

1.2.4- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR JÚUO CAMPOS - Reflexões sobre a política 

de segurança alimentar no BrasiL 
1.2.5-Comuni~o da J.'residência 
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 

do artigo 174 do Regimento Intemo. 
L26-Apreciaçãodenm~ria 
Requerimento D0 704194, lido no Expediente da presente 

sessão. Votação adiada por falta de quorum, após parecer de 
plenário favorável. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a ~zar-se terça~fei~ 

ra.. dia 27. às 15 horas, com Ordem do Dia que designa. 
!3-ENCERRAMENTO 
2-MESADIRETORA 
3- LÍDERES E VICE-LÍDEllES DE PARTIDOS 
4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES 

Ata da 123a Sessão, em 22 de setembro de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência-dos Srs. Júlio Campos e Jacques Silva 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTEs OS SRS. SENA-
DORES . _ . 

Eduardo Suplicy - Gilberto Miranda- Jacques Silva- Jo
saphat Marinho- José Eduardo -José Paulo Bisol- Júlio Campos 
- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor - Maurício Corrêa- Moi-

- sés Abrã~ - Ronaldo Aragão. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_-: A lista de presen

ça acusa o C9IDparecimento de 12 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tendo em vista a 
realização de eleiçõeS geraiS no próXimO-dia 3 de out;ubro e, por 
conseqüência, a ausência do Congresso: Nacional de Parlamentares 
que se dirigem aos respectivos colégios eleitorais, a Presidência 
resolveu prorrogar até o dia 17 de outubro o prazo de apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei IT' 3, de 1994-CN, que "estima are· 
ceita e fixa a despesa da União para o exercfclo-linanceiro de 
1995". 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência re
cebeu., do Supremo Tn0una1 Federal, o Ofício nf> sno, de 1g94-
~ 1.068/94, na origem), de 22 do corrente. solicitando, nos ter
mos do art 53,§ 1°, da Constituição Federal, o pedido da necessá
ria licença prévia para que possa apreciar a denúncia, constante 
dos autos do processo no 445-6/140, oferêcida contra_ o_ Senador 
Moisés Abrão. _ 

A matéria será -despachada à ConiiSsão de Cons_tituição, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Há oradores ins
critos. 

O Sr- Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PI"- SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, em relação à extensão do pra
zo para proposta de emenda à Lei do Orçamento, eu gostaria de 
ser informado sobre se a_Pr_esjcjêo,ci_~ do Congresso Nacional irá -
designar a Comissão Mista que irá examinã:r - se já não o fez - a 
Lei Orçamentária de 1995. Parece-me que estamos vivendo um 
impasse. pois há uma Comissão Mista que analisa a Lei Orçamen
tária de 1994, que sofre um atraso recorde na história deste País. 

Eu gostaria de saber se a Mesa do Congresso Nacional pre
tende realizar um esforço concentrado, e em que data, para a apro
vação do Orçamento de 1994. O atraSo na sua apreciaçãO gerou 
grave situação para o Executivo e também para o Legislativo. que 
se encontra sem parâmetros para fiscalizar a destinação dos recur
sos deste ano. 

O Governo está gastando, de uma forma distante da_ que se
ria a ideal, 1/12 do que estava previsto. 

Vale ressaltar que a origem do Parlamento, na Inglaterra, 
deveu-se à necessidade de se apreciar e aprovar o orçamento enca
minhado pelo Executivo. No Brasil, relativamente ao ano de 1994, 
não conseguimoS ainda realizar esse propósito. --

Eu gostaria de saber ainda se a Mesa prevê medidas para 
que não aconteça. em relação ao Orçamento de 1995, o que se está 
passando agora. Será possível a designã.ção de outra ComisSão 
Mista do Orçamento, convivendo com a que examina o Orçamen
to de 1994, ou seria a mesma Comissão cjue analisaria o Orçamen
to de 1995? A meu ver, deve haver outra ComiSsãO. 

Sr. Presidente, aproveito a oporturiidade para formular 
questão de ordem de natureza administrativa. Segundo notícias da 
imprensa e diálogos que mantivemos no decorrer desta semana, al
gumas providências estão sendo consideradas pela Mesa do Con-
gresso Nacional em relação ao uso da Gráfica. -

A meu ver, o uso da GráflCa não deve ser visto como algo 
privado. Trata-se de utilização de recursos públicos, e isso deve 
ser- !epito- transparente. -

Os jornalistas têm solicitado dos Parlamentares - que deve
riam atendê-los - a relação dos serviços solicitados ao Centro Grá
fico. Da minha parte, mostrei aos interessados todos os pedidos 
que fiz e o material correspondente. sao cartões de apres-entação, 
folhetos de explicação do Projeto de Garantia de Renda Mínima. 
Responsabilizo-me por aquilo que solicitei, poiS- eStá de acordo 

-com aS normas legais. 
No entanto, como houve dúvidas em relação aos serviços 

.que podem ser pedidos, sugiro ação da Mesa, decorrente do diálo
go Corri Os Srs. Senadores, no sentido de regulamentar essa maté
ria Não sabemos exatamentç se estãO em Vígor as normas estabe
lecidas em 1982. as del985. ou outras, razão pela qual se.devem 
arualizar os parâmetros a serem seguidos. Devemos aprender com 
esse episódio, corrigir eventuais falhas e disciplinar essa matéria, 
de forma que a população possa tomar conhecimento do que se faz 
com os recursos à disposição do Congresso Nacional. 

Eram estas as questões de ordem que eu queria levantar, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Respondendo ao 
eminente Senador Eduardo Suplicy com relação à Comissão do 
Orçamento. a Mesa informa que o art. 5° da Resolução no 1, de 
1991, diz: 

Art. 5° Estabelecida a representação prevista no 
artigo anterior, os Líderes indicarão ao Presidente do Se
nado Federal. até o quinto dia útil do mês de março, os 
nomes que integrarão as respectivas bancadas na Comis
são, como titulares e suplentes. 

§ zo O m3ndato da primeira Comissão a ser insta
lada na forma desta Resolução t:ennlnará. com a instala
ção da Comissão subseqüente, na primeira quinzena do 
mês de março de 1992. 

-Há uma previsão- para que,- a paitir do dia 10 de outubro 
próximo, o Congresso Nacional faça mn esforço cOncentrado no 
sentido de votarmos o Orçamento de 1994 que. lamentavelmente, 
até boje não foi votado pelas Casas do Parlamento brasileiro. Após 
a conclusão da votação do Orçamento de 1994, será nomeada 
nova Comissão para votarmos o de 1995. Tendo em vista o encer
ramento do prazo de entrega de emendas, tanto o Presidente da 
Câmara quanto o do Senado_ decidiram, hoje, aceitar o argumento 
da Câmara dos Deputados no sentido de prorrogá-lo, já que a 
maioria dos Senadores e Deputados está disputando mandatos ele
tivos, o qUe tomaria impossível a apresentação de emendas nesse 
período até o dia 26 próximo. 

Então, de comum acordo, rCsolvemos prorrogar para o dia 
17 de outubro o prazo para a apresentação de emendas. Com isso. 
temos certeza de que vamos atendê-lo na constituição da nova co
missão. 

Com relação à questão do Cegraf, estamos aguardando su
gestões dos Srs. Membros do Senado e da Câmara. Registro que o 
que está em vigor é o Ato no 5 da Mesa, de maio de 1992, aprova
do pelo então Presidente Mauro Benevides, que regulamenta o 
funcioriamento da Gráfica, suas quotas e a maneira de bem agir de 
cada Um dos Parlamentares. Nada impede que, a partir-de -agora, a 
Mesa faça nova resolução. aprovada por este Plenário, com relaM 
ção ao funcionamento do Cegraf para o período de 1995. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

Considero opornma, diante da decisão da Justiça Eleitoral 
sobre o Presidente Humberto Lucena, a decisão de dísciplinar o 
uso da Gráfica. Acredito que, no Congresso Nacio~ devt:mJ,os ter 
o propósito de corrigir toda e possível janela para eventual abuso 
na utilização de serviços gráficos. Por essa razão. Sr. Presid~te. é 
muito importante que, ainda nesta Legislatura, a Mesa do Senado 
Federal proponha projeto de resolução que possa dirimir dúvidas 
em relação a:os serviços que podem ser solicitados à Gráfica. Deve 
haver total transparência nos atóS da Administração. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PI" - SP. Pronuncia o se
-- guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e 
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Srs. Senadores, em muitas ocasiõeS tenho reCebido indagações re
lativas ao prop6sii:o que tinha;-quando candidato ao Senado, em 
I 990, de reduzir o mandato dos Senadores de oito para quatro 
anos. Trata-se de compromisso que explicitei enquanto candidato 
e coloquei na minha platafonna. Agora, eleitores e jornalistas per
guntam-me o que foi feito do projeto. 

Como essa era uma ptOposiçãO de todos os candidatos do 
Partido dos Trabalhadores ao Senado, em 1990, essa pergunta 
também tem sido formulada aos atuais candidatos ao Senado, 
como, por exemplo, Marina Silva, no Acre; Benedita da Silva, no 
Rio de Janeiro; Luiz Erundina, em São Paulo; Virgílio Guimarães, 
em Minas Gerais; Raul Pontes, no Rio Gnmde do Sul; Pedro Tonelli, 
no Panmá; Lucy O:toinasld, em Santa Catarinã, e assim por diante. 

Gostaria de esclarecer que, já no primeiro ano de -1991, for
mulei projetO de emenda à Constituição com o propósito de redu
zir de oito para quatro anos o mandato de Senador. Mas, como sa
bem V. &•s., para apresentar uma proposta de emenda à Constinli
ção faz-se necessário a assirtatu.rii de 1/3 dos Srs. Senadores, ou 
seja, pelo menos 27 Srs. Parlamentares. Acontece que, tendo con~ 
sultado os meus pares, inclusive indagando da ttibuna, em algu~ 
mas ocasiões, se gostariam de assinar aquela proposição, poucos 
foram os que concordaram em assiná-la, porque muitos preferem o 
attlal mandato. Gostaria âe esclarecer que, tendo consultado for~ 
malmente 72 dos 81 Srs. Senadores, não mais do que quatro Parla
mentares, além de mim, por enquanto, concordaram em assinar 
essa proposição. -

Devo esta explicação aos meus eleitores, e, na medida em 
que pelo menos 27 Srs. Senadores concord_arem em assinar a mi
nha proposição, terá sido criada condiÇão para dar entrada oficial
mente ao projeto de emenda constitucional que reduz o mandato 
dos Srs. Senadores de oito para quatro anos. 

Defendo o mandato de apenas quatro anos a flm de que 
cada um de n6s seja cobrado e testado, procurando ter sempre o 
maior empenho possível em melhor representar a vontade da po
pulação. 

No meu entender, o prazo de oito anos é bastante longo e, 
parece-me, seria melhor que a cada quatro anos houvesse a reno
vação do mandato dos Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, também gostaria de aproveitar este momento 
para continuar a reflexão havida na última terça-feira, quando o 
Senador Josapbat Marinho e eu dialogamos a respeito do ocorrido 
com o Senador Marc_o Maciel. 

Tendo em vista a forma como o Jornal do Brasil registrou 
as palavras que proferi_nesse diálogo, lerei carta, de minha autoria, 
publicada boje naquele jornal: 

Na análise que fiz da atuação do Senador Marco 
Maciel, no plenário do Senado, no último dia 20, cOnsi
derei a capacidade de trabalho e de articulação política 
do ex-Líder do Presidente Fernando Collor de Mel1o. 
Entretanto, insisti na importânciã de serem concluídos 
os esclarecimentos demandados pelo Partido dos Traba
lhadores sobre a natureza das contribuições feitas pelo 
Sr. Paulo César Farias - segundo o _ _relato da revista 
Veja-, através de conta "fantasma", para as despesas de 
campanha do então Candidato a Governador Joaquim 
Francisco, que fa.zia ca.·npanba conjunta com o então 
candidato ao Senado, Marco MacieL 

Ressaltei que não foi ainda concl_l..lído Q inquérito 
aberto na Polícia Federal sobre as ações de PC Farias. 
Sobretudo chamei a atenção para· o fato de que as amar
ras que impediram o Presidente Collor de realizar o que 
prometera em campanha estão presentes em tomo da 

candidatura de Fernando Henrique Cardoso. 
No meu entender, isso tornará extremamente difí

cil à coligação PSDB-PFL-PTB realizar transformações 
sociais, como a reforma agrária, e colocar em prática 
frtstrumentos de política econômica que Compatibilizem 
a estabilidade, o crescimento e a melhoria da distribui~ 
ção de renda. Quem reúne estas Condições é Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

Sr. Presidente, registro da tribuna do Senado a Resolução n"' 
135, de 1° de setembro de 1994, do Conselho Nacional de Saúde, 
assinada pelo Presidente desse órgão, Ministro Henrique Santillo, 
nos seguintes termos: 

O Plenário do ConseJho Nacional de Saúde, em 
sua Trigésima Nona Reunião Ordinária, realizada nos 
últimos dias 31 de agosto e lo de setembro de 1994, 
cumprindo suas atribuições regimentais, e considerando: 

a) o agravamento do quadro epidemiológico brá
sileiro e dos índices de mortalidade; 

b) que a saúde de um povo é determinada, em 
grande parte, por sua qualidade de vida e pelo perfil s6-
cio-econômico em que cada grupo populacional se inse-
re; 

c) que a redução ou erradicação dos bolsões de 
miséria do País Será a melhor medida que poderemos to
mar em termos de saúde pública nacional; Resolve: 

I - apoiar, após esmdo em pltmário. O Programa 
de Garantia de Renda Mínima. aprovado no Senado Fe
deral, de iniciativa do Senador Eduardo Suplicy; 

ll- recomendar ao Ministério da Saúd~ que tome 
todas as medidas na defesa da implantaçãc> do referido 
projeto. 

Ao final desse documento, ·o Ministro Henrique Santillo diz 
o seguinte: 

HOmologo a ResoluçãÕ cNs i 0 135;- nos termos 
do Decreto de Delegação de Competência de 12 de no
vembro de 1991. 

Essa Resolução constinli mais uin fator impórtimte -de apoio 
e de apreciação do Programa de Garantia de Renda Mínima. 

Na última sexta-feira, tive a oportunidade de dialogar, por 
um bom_ tempo, com o Ministro da Fazenda,. Ciro Gomes, e com o 
Secretário de Política Econômica, Winston Fritscb, e nessa reunião 
tive a oporttmidade de expor como desde abril passado, na reunião 
do Conselho de Segurança Alimentar, e o Ministro Beni V eras e o 
então Ministro Ricupero determinaram que diversos :Ministérios 
com assento naquele órgão realizassem estudos de viabilidade 
operacional do Programa de Garantia de Renda Mínima. Desde 
então, diversos esru.dos estão sendo elaborados. Tenho interagido 
com segmentos de diversos Ministérios, como o da- Saúde, da Pre
vidência Social, do Trabalho, da Educação, do Planejamento, da 
Fazenda. Receita Federal, e assim por diante. Hoje mesmo, tive 
um ·encontro com o Secretário do Ministério do Trabalho. Vicente 
Luiz Barbosa-Marotta, que esteve no me_u gabinete em companhia 
de outros membros daquele Ministério, para colher elementos para 
a análise que irão realizar. E gostaria de informar que o :Ministro 
Ciro Gomes, mostrando-se favorável à proposta, determinou que, 
se pOssível, até o final do mês de outubro possam esses diversos 
estudos serem coordenados e concluídos, para que o Congresso 
Nacional, especialmente agora a Câmara dos Deputados, esteja 
melhor informado sobre a proposição, o seu impacto. a sua viabili
dade operacional, o seu custo, enfim, o que deve ser feito para que 
estejam os Deputados inte:ira.mente informados para tomarem a de-
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cisão a respeito. 
Recebi hoje, Sr. Presidente, do Embaixador do Brasil em 

Dub~ na Irlanda, Rache de Almeida, um artigo publicado hoje 
pelo principal jornal da Irlanda, The Irisb Times, sobre a confe
rência Towards an Adequate Income for AD, ou seja, na direção 
de uma renda adequada para todas as pessoas. 

Essa reportagem mostra como, na Conferência do_s _Religio
sos da Irlanda. de todos os credos, realizada com a presença do 
Ministro de Relações Exteriores, que lá constitUí praticamente o 
Vice-Primeiro-Min.istro, está ariladurecido o péilsã.mentb, naquele 
país, para se introduzir o direito a uma renda IIlÍilÚn3 para todas as 
pessoas. 

Vou ler alguns dos trechos desta informação de hoj~do jor
nal da Irlanda: 

É imperativo que o governo garanta uma iéfida 
adequada. determinada por estatuto, para todas as mu
lheres, homens e crianças no Estado, no sentido de asse
gurar a cada um vida acima da linha da pobreza. 

Disse Padre Sean Healy, na Conferência de Políti
ca Social realizada em Dublin, na Conferência dos Reli-
giosos de toda a Irlanda. _ 

Num trabalho apresentado pela 1rmã Brigid Rey
nolds intitulado Uma Renda Adequada Garantida, o Pa
dre Healy e a Irmã Reynolds disseram que todo adulto 
com sessenta e cinco anos ou menos deveria recebe( um 
:mini.IIlo- de sessenta e sete libras e cinqüenta centavos a 
cada semana, montante que deveria ser aumentado para 
os mais velhos e reduzido para as crianças. Com esta 
renda básica garantida, as pessoas podem manter um pa. 
drão mínimo de vida adequado. 

Desde 1987~ nossos recursos nacionais crescelanl 
consideravelmente; os beneficiârios têm melhorado a 
sua condição, mas nem todos. Isso não é Um acidente. e 
sim o resultado de decisões sucessivas tomadas pelo Go
verno, e o único caminho para se conseguir que todas as 
pessoas estejam acima da linha de pobreza seria o direito 
a uma renda mínima. determinado através de estatuto. 

Os dois religioSoS disseram que o presente siste
ma penalizou os desempregados e os pobres, por impor 
taxas marginais de impostos sobre pessoas que estão 
procurando melhorar a sua situação, e criou armadilhas 
de desemprego que, muitas vezes, os deixam em pior si
tuação do que se eles tivessem conseguido emprego. 

Assim, há um grande número de pessoas que está 
sendo impedido de fazer o que normalmente seria um 
trabalho significatiVó~-porque deveria haver mais traba
lho disponível para todos, em todos os tempos. 

Disseram a Irmã Reynolds e o Padre Healy que a 
introdução, jioi1ei, de um renda básica. ou renda de ci
dadania, teria inúmeros benefícios, reduziria os custos 
admiiristrativOs e prorõ.óveria: a autonomia. 

Assim, Sr. Presidente, apenas coloco essas observações 
para registrar que esse assunto vem sendo objeto de atenção dos 
mais diversos países e, felizmente, aqui no Brasil também ~tam.os 
considerando seriamente essa matéria já aproVãda pelo Senado Fe
deral. 

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

Durante o discurSo do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Júlio Campos, r Secretário, deixa a cadeira -da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Jacques Silva. 

Durante o discui-sõ do Sr. Eduardo Suplicy, o sr. 

Jacques Silva, deixa a cadeira da presidênCia,-- que é 
ocupada pelo Sr. Júlio Campos,. r Secretário~ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a mesa, re
querimento que será lido pelo Sr. lo Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 704, DE 1994 

Senhor Presidente do Senado Federal, 
Nos termos do art. 40, § 1°, alínea a, do Regimento Interno, 

solicito a V. Ex" autorização para desemPenhar missão no exterior, 
no período_de 3 a 16 de outubro de 1994, atendendo a convite ofi
cial do Senltor Ministro de Estado da Cultura, Luiz Roberto Nasci
mento e Silva. e na condição de representante dos escritores brasi
leiros na Feira Internacional do Livro, que deverá realizar-se em 
Frankfurt, Alemanha, na primeira quinzena de ourubro do corrente 
ano, ocasião em que deverei participar de diversos eventos progra
mados peJo Ministério da Cultura, bem como pelos promotores da 
Feira, conforme documentos anexos. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1994.- Senador Darcy 
Ribeiro. 

Carta n• 043/94 

Dmo. Sr. 
Darcy Ribeiro 
Rua Bolivar 7, apl 9, s• andar 
Rio de Janeiro/RJ 
22061-020 

Prezado Senhor, 

Brasília, 8 de setembro de 1994. 

Conforme nossos entendimentos anteriores, gostaria de con
firmar a Vossa Senhoria o convite que foimulamos p3ra que ve
nha a participar dos eventos que o Ministério da Cultura progra
mou para ocorrerem durante a Feira Internacional do Livro que se 
dará em Frankfurt. em outubro vindouro. 

Os everitos em pauta, para cuja realização e sucesso a 
presença de Vossa Senhoria é indispensável, reúnem mesas-re
dondas e exposições a terem lugar na Literaturhaus, um dos lo
cais mais tradicionais -de Frankfurt, freqüeiliado por intelectuais 
pesquisadores e estudiosos interessados em literatura alemã e 
internacional. 

Esclarecim~ sUplementares sobre o convite que ora, 
com satisfação, reiteramos, encontram-se aneXo, sendo imprescin
dível uma manifestação, por escrito, de Vossa Senhoria, para que 
possamos enca:minbar as providências necessárias. 

Agradecendo mais uma vez a atenção com que Vossa Se
nhoria tem-nos distinguido, Muito cordialmente. - Luiz Roberto 
do Nascimento e Silva, Ministro de Estado da Cultura. 

Darcy Ribeiro 
RuaBolívar, 7, S'~ Apt 9 
Copacabana 
22041 Rio de Janeiro-RJ 
Brasilien 

Bad Homburg, 12 de agosto de 1994 

Prezado Darey Ribeiro, 
Por incumbência do Ministro da Cultura, Luiz Roberto do 

Nascimento e Silva, organizamos a programação literária na Casa 
da Literatura (Literaturhaus) em Frankfurt por ocasião da Feira do 
Livro deste ano. 

Assim, temos a honra de convidá-lo para participar da 
mesa-redonda O Brasil no Imaginário Europeu (Brasilien in 
der-Vorstellung der Europaer), a se realizar no dia 8 de outubro 
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Prezado Senhor Senadoc, 
Agradecemos a resposta do Senhor, informando-nos sobre a 

sua presença na Alemanha do dia 5 de outubro de 94 até o dia 10 
do mesmo mês. 

Como foi estabelecido que os autores não participeril de 
eventos fora de Frankfurt enquanto a feira durar (4-10 a 10-10), 
comunicamos a sua presença para a Dr Cristi Friederici que cõor
dena as atividades literárias em Frankfurt. (Fone 0049-69-
290708/09), Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt) e para a Dr" 
Ray Güde Mertin que cuidará de maneira mais espedfica da pro
gramação naLTIEHATURHAUS. 

Agradecendo a sua atenção, muito atenciosamente. - Claus 
Peter Rees, Departamento "Literatura, Sociedade. Ciências": 

PS: Pedimos desClllpar a utilização deste número de fax, 
mas aquele número que o Senhor Senador nos indicou em seu fax 
infelizmente não responde. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos)- O requerimento 
lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, rios termos 
do § 3° do art. 40 do Regimento Interno. 

O Sr. Júlio Campos,r Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jacques SHva. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. President~ sr-s e Srs. 
Senadores, retomo a esta tribuna para enfocar um tema muito im
portante no atual momento brasileiro: a segurança alimentar. Este 
assunto já me levou, recentemente, a fazer candente pronuncia
mento no plenário do Congresso Nacional. Retorno ao tema. entre
tantD, por dois motivos principais: o primeiro reside na sua impor
tância inttinseca e o Segundo, na constatação de que nenhwna ação 
ainda foi implementada no sentido de dotar o nosso País de uma 
verdadeira política de segurança alimentar, que implique apoio ir
restrito aos negócios agrlcolas, chamados oficialmente de agribu~ 
siness. 

É essa. aliás, uma denominação atualmente utilizada para 
identificar todo o sistema de atividades ligado à agricultura, abran
gendo, por isso, três áreas: a produção, a industrialização dos ali
mentos e a sua distribuição aos pontos de venda Na produção, in
cluem-se as indústrias de insmnos (sementes, fertilizantes e defen
sivos), de maquinário agrícola e a atividade de produção propria
mente dita; na área de transformru;OO, inClui-se todo o processa
mento dos produtos agrícolas, convertendo-os em alimentos pr6-
prios para consumo; e na área de distribuição, estão englobados a 
venda e o transporte dos produtos acabados até o ponto de venda 

Em suma. a produção agrícola deixou de ser vista como 
uma atividade isolada na cadeia produtiva para se transformar 
numa etapa de todo um processo integrado, num elo de uma gran
de corrente que começa no campo, passa pela indústria e termina 
na mesa do consumidor. Caso fosse possível dizer que numa cor
rente há elos que são mais importantes que Outros, sem qualquer 
sombra de dúvida, o processo agribusiness, a produção agrícola 
seria um deles. Como, entretanto, não se admite hodiemamente a 
sua existência isolada, s6 podemos concluir que a sua essencialida
de se dilui e se mescla às outras etapas desse processo. 

O setór de negócios agrícolas - agribusiness - é de tal 
modo importante no cômputo geral da nossa economia, que vem 
sendo responsável por 40% da nossa exportação e por 1/3 do nos
so PIB, tendo faturado, em 1993, apenas no que se refere à indús
tria de transformação de alimentos, 44,4% bilhões de dólares. 

Apesar disso, o Brasil ainda tem um campo vastíssimo pela 

frente sobre o qual precisa e deve expandir-se urgentemente: a 
agroindústria. Esse crescimento é fudiSpensável para que a nossa 
produção seja -aumentada e para que se criem bases sólidas, sobre 
as quais se estruturem uma segura e eficiente política de -seguranÇa 
alimentar. 

Em realidade, não há outro_ caminho a trilhar: sem safras 
grandes, não há segurança alimentar que subsista. Os exemplos 
mundiais estão aí para mostrar a certeza dessa afirmativa. 

Em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, do dia 12 
de janeiro de 1993, o Agrônomo e Professor da UNESP de Jaboti
cabal, Roberto Rodrigues, afuma: 

Não há país desenvolvido que não tenha colocado 
a segurança alimentar de sua população na linha de fren
te de suas estratégias. E esta é a razão por que chegaram 
à condição de bem-estar, qualidade de vida e progresso 
material em que se encontram: foi o aumento substancial 
da oferta de alimentos que levou a uma acenOJada dimi
nuição-das desigualdades na distribuição de renda e à es
tabilidade reinante nos últimos 40 anos. São ricos 
porque assim o fizeram. 

-Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos -
continua o professor -, a prioridade agrícola, tendo em 
vista a segurança alimentar, foi uma decisão de estadis
tas porque é sempre o mais forte condicionante do êxito 
de uma estratégia de crescimento econômico. A perspec
tiva da estabilidade econômica e social é ilusória sem 

_ uma oferta alimentar abundante. 

Assim aconteceu nos Estados Unidos, no Japão e na Europa 
Ocidental. Todos os países aí incluídos decidiram reconhecer o pa
pel importante que a agriculmra e a índústria alimentar repre
sentavam para os seus povos, e, em conseqüência, deram-lhes os 
reconhecimentos e os incentivos que necessitavam para se desen
volverem. Desse modo, o soerguimento desses países, após a gran
de depressão ou no pós-guerra, deveu-se à recuperação e à valori
zação da atividade agrícola e agroindustrial, imbuídos que estavam 
os seus governantes do princípio de que não se dístribui o que não 
se tem. 

Somente aqui no Brasil, Sr. Presidente, sn e Srs. Senado
res, resolvemos trilhar caminhos inversos. Vários prõgramas-fo
ram criados para atendimento da população carente. passando da 
repartição de cestas básicas à distribuição de leite. O que se viu é 
que. de socorro em socorro, o número de desnutridos, subnutridos 
e famintos só se elevou. De acordo com dados do IPEA, o número 
de famintos chega hoje a inimaginável patamar de 32 milhões de 
pessoas. 

Segurança alimentar -já o afliiilei DO -mcii pi'oilrinciamento 
anterior- não se confunde com socorro alimentar. Aliás, até sou 
contra esse tipo de política paternalista que se impõe no mOmentO 
à Nação brasileira, porque temos que ensinar o cidadão a pescar e 
não dar-lhe o peixe. Embora se reconheça a contribuição imediata 
que as campanhas de socorro alimentar prestam à causa do comba
te à fome. tipo a campanha do Betfuho, iniciativa sempre lciuvável 
e bem-vinda, é preciso considerar, no entanto, que a ação política 
em favor dos famintos deve ter caráter duradouro e perene. Temos 
que criar e implementar políticas de efetiva erradicação da fome. 
Não podemos mais fazer politicas paliatiVas. -- --

hnplementar uma política de segurança alimentar, em que 
se garanta o acesso de todas as pessoas e em todos os momentos a 
uma alimentação suficiente pala uina vida ativa e saudável, impli· 
ca oferecer alimentos a preços acessíveis-e-dotar o trabalhador de 
um salário suficiente para comprar a comida necessária ao sustento 
próprio e da sua família; e não com a criação de projetas mirabo-
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!antes, como temos visto nesta casa. 
Os alimentos básicos têm um preço muito elevado para a 

minguada renda da grande maioria da nossa população e, com a 
deterioração gradual dos salários, a situação tende a se agravar. 
Para que tenhamos uma pequena idéia dessa deterioração. basta 
que vejamos um dado muíto simples: em fevereiro de 1959, um 
salário míriimó equivalia a 90 quilos de carne e a 450 litros de lei
te, no Governo do saudoso e inesquecível Juscelino Kubítschek; 
hoje, com o mesmo salário, compram-se apenas 26 quilos de carne 
ou 150 litros de leite. Sob a 6tica. do preço da carne e do leite, o sa
lário míirinio eStá- reduzido a um terço do que representava há 36 
anos atrás. 

O caminho mais curto e mais seguro a trilhar para resolver 
o problema da fome é baixando o preço dos alimentos. Para que 
isso seja alcançado de forma duradoura, dois caminhos se apresen
tam: há que se reduzirem os custos e aumentar a produção. Para 
que se reduzam os custos é preciso aumentar a produtividade - o 
que s6 se consegue com novas tecnologias, insumo de melhor qua
lidade, maquinário mais eficiente. Aumenta:Odo-se a produtivida
de, ainda que não se alastte a área plantada, haverá crescimento de 
produção e com isso a redução dos preços. Como se Viu, não há 
como baixar os preços de uma só vez ou isoladamente. Toda essa 
é uma medida que s6 pode ser tomada de forma__integrada ao pro
cesso de redução dos custos. de aumento da produtividade, o que 
redundará em aumento da produção e conseqüentemente redução 
dos preços. 

Entretanto, só aumentar a produtividade não basta. Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores. O Brasil tem que aumentar a produção 
com a expansão da área plantada, pois as projeções para a virada 
do século indicam a necessidade de uma produção da ordem de 
125 milhões de toneladas de grãos, para que a p0pu1.ação brasileira 
possa ser adequadamente atendida. Isso representa quase 70% de 
aumento na produção de 74 milhões de toneladas prevista para a 
safra em curso. - - -

Cento e vinte e cinCo milhões de toneladas de grãos no ano 
2000 representarão aquele patamar de segurança alimentar a que o 
Brasil almeja chegar, no qual todos os brasileiros terão acesso a 
uma alimentação suficiente péira wna Vida ativa e saudável. 

Sem dúvida esse é um objetivo ambicioso que s6 poderá ser 
alcançado se for implementada uma política fume de segurança 
alimentar que implique uma política de valorização e crescimento 
da agricul~ da indústria de implementas e da indústria alimen
tar. Caso não tenhamoS -bófuens que lancem seuS olhos para o 
além. para um grande horizonte agrícola.- continuaremos a ser um 
PaíS Com imensas possibilidades, com um grande futuro pela fren
te, mas com uma desmesurada pobreza e uma incomensurável in
capacidade de debelar-lhe as causas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho plena con:fiariÇa de que 
com o futuro Presidente da República, Fernando Henrique Cardo
so, a partir do dia 1 o de janeiro próximo, a-desejada simação da se
gurança alimentar será uma realidade e jamais wn sonho de todos 
nós. -

O Sr. EduardoSuplicy- Permite-me-v. Ex- um aparte'? 
O SR.. JÚLIO CAMPOS- Conoedo o aparte a V. Ex•, no

bre Senador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy- Quero apenas observar que, em

bora seja legítimo que V. &;& o considere. não está decididO que o 
próximo Presidente da República será Fernando Henrique Cardo
so. O que tenho verificado é que, daqui para a frente. os ventos da 
primavera estarão levando Luiz Inácio Lula da Silva para a vitória 
no próximo dia 3 de outubro. São muitas as raZões que tomam 
propícias hoje as condições para que Lula venha a ser o escolhido. 
Considero muito importante que V. Ex" levante o tema do combate 

à miséria, do combate à fome. Gos_taria de ter visto o candidato da 
coligação PFL-PSDB-PTB, enquanto rn.injstiO. instituindo instru
mentos de política econômica paia resolver esse problema O Mi
nistro Rubens Ricupero, que suCedeu o Senador Fernando Henri
que Cardoso, explicitou, durante o tempo em que esteve à frente 
da Fazenda, que não era seu prop6síto nem do Plano Real mellio
rar a distribuição da renda; isso teria que ficar para mais tarde. Já 
ouvimos palavras como essas durante os anos de regime militar. 
V. Ex- coloca que para o futnro, quem sabe, poderá o Senador Fer
nando Henrique tratar do assunto. 

O SR.. JÚLIO CAMPOS- Um futuro próximo, daqui a 90 
dias. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Poderia tê-lo feito nO pãssãdo 
próximo, Senador Júlio Campos. V. Ex* é um representante do 
PFL, e, com tOOo respeito, gostaria de transmitir a preocupação 
que tenho. O PFL tem colaborado na condução das transformações 
sociais que se fazem necessárias no Pais muitas vezes como uma 
verdadeira amarra. Poderiainos citar o caso da reforma agrária. NÔ 
início deste Governo. V. Er testemunhou a demora do Congresso 
Nacional na regulamentação do que estava na Constituição para 
permitir que Se realizassem desapropriações e- assentamentos, a 
ponto de o próprio Presidente Fernando Collor ter passado três 
anos de seu governo sem realizar a meta de assentar 100 mil famí
lias por ano. Aí está um exenlplo; poderíamos citar outros. De 
qualquer maneira, louvo a preocupação de V. Ex* de trazer aqui o 
debate sobre como atacar o problema da fome em nosso País. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. QL!~O realçar 
a V. Ex• que estamos em plena primavera brasileira e o sonho pri
maveril do PT termina dia três de ountbro, quando se fecharem as 
umas e o povo brasileiro tiver eleito, em primeiro turno, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. 

Tenho certeza absoluta que V. Ex• vai colaborar com o nos
so governo - o governo da coligação PSDB-Pfl...-PI'B-PP e ou
tros partidos coligádos -. com as idê1as brilhantes que tem ofereci
do a esta Casa. O Presidente Fernando Hemique Cardoso saberá, 
indiscuti.vehnente, ouvir essas idéias e transformá-las em realida
de. V amos fazer um governo de conciliação nacional e quei'e_!D.os 
contar com o PT, que é um partido que tem muita gente boa nos 
seus quadros; há alguns xiitas radicais, mas há pessoas de alta sen
sibilidade que entendem que os problemas partidários ficarão de 
fora para que possamos cuidar, em alto nível, dos problemas brasi
leiros. 

E um dos_ problemas mais graves que o Presidente Fernando 
Henrique terá no seu governo será justamente o de melhorar a qua
lidade de vida dos 30 milhões de brasileiros que hoje vivem situa
ção aflitiva com relação -à forile, à alimentação. 

Veja, Senador~ que o PFL, com todas as críticas, sempre foi 
um partido que colaborou em todos os momentos para a democra
tização do País, bem como para a elaboração de programas de bom 
nível para o povo brasileiro. Tanto assim que é muito bem votado 
a nível nacional Em termos de votos, é o segundo maior partido 
do País, nas duas Casas do Congresso Nacional e nas ASsembléias 
Legislativas, e é o partido mais forte em níVel municiPal. Não sei 
se V. E~ tem conhecimento, mas são 17 mil os vereadores pelo 
nosso partido, o que fue dá a maior presença nas Câmaras Munici
pais brasileiras. E o partido que tem o segundo maior número de 
prefeitos- 1:032 prefeitos bras_ileiros são filiados conosco. Temos 
a segunda maior bancada nas Assembléias Estaduais, na Câm"ara 
dos Deputados, com 90 parlãmentares, e, nesta Casa, com cerca de 
13 senadores. É o maior partido em govemadoria estadual, com 
nov~ governadores nos 27 Estados brasileiros. De forma que V. 
Ex- pode observar que é um partido que deve estar tendo receptivi
dade popular; caso não tivesse, não teria a foiÇã eleitoral pujante 
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como tem a nível nacional. É óbvio que tem posições ideológicas 
diferentes do seu partido ou de outro partido de centro esquerda. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Julio Campos, V. Ex" 
pode estar certo de que o Partido dos Trabalhadores_sempre terá o 
Lula como candidato a Presidente. E o nosso partido, em qualquer 
circunstância, trará para o Congresso-Nacional proposições a se
rem examinadas por todos os outros. Mas a preocupação com o 
PFL tem fundamento, e de profundidade. Ainda boje, os jornais 
publicaram nas suas manchetes que o Sr. Paulo César Farias reco
nheceu não ter feito doação pessoal ao Senador Marco Maciel, que 
não teria com S. -Ex• dialogadO- DO ano de 1990, quandõ este era 
candidato ao Senado, mas revelou ter feito uma contribuição da 
ordem de 8 milhões de dólares para o PFL de PemambuEJ, para o 
Governador Joaquim Francisco. Até estranhO o pensamento de al
guns, que parecem distinguir inteiramente o Líder do PFL. Marco 
Maciel, do PFL. Se a contribuição foi dada ao PFL, não foi para 
aquele que era candidato ao Senado, embora pertencente à chapa 
do então Governador Joaquim Francisco. Sei que há uma distinção 
muito clara nesse aspecto: uma coisa é receber a doação pessoa.l
mente; outra é o Partido recebê-la. Faz-se necessário, então, que o 
PFL explique melhor a situação. Sim, trata-se de um Partido muito 
importante. é o segundo maior do País. Mas a situaçãO, obviamen
te, merece ser esclarecida. Avalio que o próprio ~FL. numa cir
cunstânCia cOmo essa, deve ser o primeiro i solicitar que a apura
ção do inq!lérito da Polícia Federal seja concluída o mais rápido 
possível. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Essa solicitação jáfoi feità pefo · 
nosso Líder, e temos certeza de que a Polícia Federal está tomando 
todas as providências nesse sentido. Tanto- isso é verdade que, 24 
horas após a notícia ter sido divulg• o próprio Delegado Paulo 
Lacerda, se não me engano. compareceu ao local onde está preso o 
Sr. PC Farias para prosseguir a investigação. O próprio Líder do 
nosso Partido, o eminente Senador Marco Maciel, pediu a acelera
ção do processo não só à Polícia Federal, ao MinistériO Público, 
mas também à própria Justiça Eleitoral. 

Quero também relembrar a V. Ex- que esse assunto_® doa
ção de fundos escusos ou de fundos "pseudamente" escuses, se_ é _ 
que esse é o termo certo, não é de responsabilidade apenas do 
PFL. O seu partido, por exemplo. já passou por momentos diffceis. 
Recentemente, foi noticiada a ocorrência de doleiros na conta do 
Pf. Depois, o assunto foi esclarecido. No passado, lembro-me 
muito bem, o Vice-Prefeito de São Paulo, na administração daPre
feita Luzia Erundina - se não me engano, o Dr. Eduardo Gree
nhalg, que hoje é um dos Parlamentares do PT na Câmara_Fedcrai, 
também foi envolvido num episódio em que uma empreiteira ha
via feito certa doação de campanha. 

Esses fatos, portanto, s"erão sempre divulgados, mas depois 
são esclarecidos. 

Há uma deelaração do Procurador-Geral da Republica, 
Aristides Junqueira. no sentidO de que, à época eh eleição de 90, 
não havia nenhuma lei que proibisse doações para campanhas elei
torais. Só regulamentamos essa matéria, com a criação do bônus, 
para esta campanha de 1994. 

Tenho certeza absoluta, Senador Eduardo Suplicy, que, nos 
próximos dias, esse assunto será muito bem esclarecido à opinião 
pública brasileira 

Vou concluir o meu pronunciamento, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: a desejada situação da segurança alimentar será apenas 
uma miragem. Todavia, são 120 milhões de vozes que clamam por 
essa siru.ação de bemwestar. 

Temos certeza absoluta de que, nos próximos anos, o Brasil 
não terá mais 30 milhões de seus filhos pã.sSandO fome. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silvaj - Não há mais ora
dores inscritos. 

A Presidência dispensa. na presente Sessão. o período desti
nado à Ordem do Dia. nos termos do art. 174 do Regimento Inter-
no. 

Passa-se agora à apreciação do requerimento no 704, de 
1994, lido no Expediente de autoria do SenadO!" :Qarcy Ribeiro, 

Solicito ao nobre Senador Magno Bacelar o pãrecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para proferir pa
rece!.)- Sr. PCesidente, S~s e Srs. Senadores, vem à COmissão~de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional o Requerimento n_0 704, de 
1994, de autoria do nobre Senador Darcy Ribeiro. 

O requerimento está embasado nos termos regimentais e, no 
mérito, passo a salientar que, em se tratando de cultura e educação. 

-se justif"J.Ca. 
O parecer é favorável. 

O Sr. Jacques Silva, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, r Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (JU1io Campos) - A votação fica 
adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Não há Jruris ora
dores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrai os 
trabalhos, convocando para terça-feira.- às 15h, dia 27,_ sessão ex-
traOrdinária, com a seguinte -

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•78, DE 1994 -. 
(Em regime de urgência. nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação. em nun.o único, do ProjCto de Resolução D0 78, de 
1994 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, em 
substiru.ição à Comissão de Assuntos Econômicos), que autoriza o 
Governo do Estado dq Rio Grande do ·sul a emitir Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LFTRS. cujos 
recursos serão destinados ao giro de 2,1% de sua dívida mobiliária 
vencida no lo semestre de 1994. 

-2-
MENSAGEM N" 298, DE !994 

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

Mensagem no 287, de 1994 .. através da qual o Senhor Presi
dente da República solíCita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e cin
qUenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao Brazilian 
American Merchant Bank. - BAMB - Gra.nd Cayman, destinada 
ao financiamento para aquisição, pela Ma:rinha d()i3rasil, de bens e 
serviços no mercado internacional~ dentro do Plano Parcial de Ob
tenção e Modernização da Marinha. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-3-
MENSAGEM N" 288, DE !994 

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

Mensagem if 288, de 1994, através da qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até cento e oitenta e cinco 
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milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazi
lian A.merican Mercbant Bank - BA.MB - Grand Cayman, desti
nada à aquisição, pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços, no 
mercado internacional dentro do "Programa de Modernização da 
Força Terrestre". (Dependendo de parecer da Comissão de A_ssun_":' 
tos Econômicos.) -

-4-

MENSAGEM N" 289, DE 1994 
(Em regime de mgência, rios termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Mensagem n° 289, de 1994, atravéS da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente até duzentos e trinta e 
nove milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao 
Brazilian American Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, 
destinada ao financiamento para aquisição, pelo Exército Brasilei
ro, de bens e serviços no mercado internacional, dentro do Progra
ma de Modernização da Força Terrestre. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-5-

MENSAGEM N" 290, DE 1994 
(Em regime de mgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Mensagem no 290, de 1994, atravéS da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a cento e oitenta e um 
milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazi
lian A.merican Merchant Bank- BA.MB - Grand Cayman, visando 
a aquisição integral de bens e _serviços, no mercado interno, pelo 
Ministério de Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelha-

mento e Modernização da Força Aérea Brasileira. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos..) 

-6-
(MENSAGEM N" 29l,DE 1994) 

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

Mensagem n° 291, de 199~. pela qual o Presidente da Repú
blica solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até cento e dezenove milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brasilian Ameriw 
can Merchant Bank - BAlvlB - Giand Cayman, destinado à aqui
sição integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo Minis
tério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelha.mento 
e Modernização da Força Aérea Brasileira. (Dependendo de J>=
cer da ComisSão de Assuntos Econômicos.) 

-7-
REQUERIMENTO N" 680, DE 1994 

Votação, em turno úníco, do Requerimento n° 680, de 1994, 
solicitando nos termos do art. 336, c, do Regimento Jntemo, ur
gência para o Projeto de Resolução no 122, de 1993, que cria a Co
missão de Ciência e Tecn.ologia. 

-8-
Apreciação do Edital de Privatização da Empresa Brasileira 

de Aeronáutica S.A. - EMBRAER, nos termos da Resolução no 
53, de 1994, do Senado Federal. (Dependendo de parecer da Co
-missão de Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Eatá encerrado a 
sessão. 

(J..evanta-se a sessão às 16h8min.) 
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1- ATA DA 124" SFSSÃO, EM 27 DE SETEMBRO DE 

!.1- ABERTURA 
!2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Comunicações da Presidência 
Recebimento do Oficio n• 130/94, de 23 do corrente, do 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, referente ao Recurso Ex
traordinário n"177296-41210. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 621, de 22 de setembro de 1994, que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Orçairi.ento de Investimento das Empresas 
Estatais. em favor das Centrais Elétricas do Not_te do Brasil S.A., 
crédito extraordinário no valor de R$ 15.479.072,00 (quinze mi
lhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setenta e dois reais), para 
os fins que especif:u:a; designaçáo de ComiSSãO Mista e fixação de 
calendário para -a tramitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória D8 622, de 22 de setembro de 1994, que dispõe sobre as 
contribuições para o Programa de Integração Social- PIS, e para o 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PA
SEP, incidentes sobre receitas de exportação e dá outras providên
cias; designação de Comissão Mista e fixação de calendário para a 
tramitação da matéria. 

122 -Requerimento 

N" 705, de 1994, de autoria do Senador Gersón Camata, 
solicitando licença para tratar de assuntos de interesse particular, 
pelo período de 121 dias, a partir de 29 de setembro do corrente 
ano. Votação adiada por falta de quorum. 

1.2.3 -Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Senado n• 63, de 1994, de autoria do Se

nador Júlio Campos, que autoriza o Banco Central do Brasil a ven
der parte das reservas internacionais e os bancos brasileiros a 
realizar empréstimos em moeda estrangeira. 

. 12.4- Discurso do Expediente 
SENADOR JÚUO CAMPOS - Repúdio aos empresários 

__ que insistem nã-prática da utilização de tabelas e c6digos para ex
pressarem os preços de suas mercadorias. 

1.2.5- Comunicações da Presidência 
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 

do artigo 174 do Regimento Interno. 
Convocação-de sessão ordinária do Senado Federal, a reali

zar-se amanhã, dia 28 de setembro, às 14 horas e 30 minutos, dis
pensando a Ordem do Dia. 

1.3- ENCERRAMENTO 
2-ATOS DO PRESIDENTE 
N"s 187/91, 341/92 e 22193 (Apostilas) 
N" 225, de 1994 (Republicação) 
N"s 302 a 308, de ! 994 

3- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
Atas de: Reuniões Ordinárias 
4 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRFS-

SlSTAS-IPC 
Ponaria no 31194 
5- MFSA DlRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERFS DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN· 
TES 

Ata da 1243 Sessão, em 27 de setembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Julio Campos e João Calmon. 

ÀS 15 HORAS ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Jacques Silva- João Calmon- João França-João Rocha
Josapbat Marinho- José Eduardo- Júlio Campos- Meira Filho
Moisés Abrão - V a1rnir Campelo. 
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EXPEDIEN1E 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SD.. VA MAIA 
Diretor Executivo 
LUlZ AUGUSTODAPAZJÚNlOR 
Diretor Administrativo 
LUlZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COU!lNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 10 Srs. SenaOores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inician:ios nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência re
cebeu o Oficio rio 130/94, de 23 do corrente,- do Presidente do Su
premo Tribunal Federal, comunicando que aquela Corte, ao julgar 
o Recurso Extraordinário no 177296-4!210, df!clarou a inconstitu
cionalidade da expressão "avulsos, autônomoS e administradores", 
contida no inciso I do art. 3o da Lei n°7.787, de 1989. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Consituição, 
Justiça e Cidadania, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senbor Presi· 
dente da República editou a Medida Provisória n° 621, de 22 de 
setembro de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orça
mento de investimentos das empresas estatais, em favor das Cen
trais Elétricas do Norte do Brasil S.A~ -Crédito Extraordinário no 
valor de R$15.479.072,00 (quinze ntilbões, qolrtrocelitos e setenta 
e nove mil, setenta e dois reais), p3ra os firiS que especifica. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5" do att. Z' da Resolução n°l/S~; fica aSsim constiC. 
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Supleutes 

PMDB 
1. Coutinho Jorge 1. Flaviano Melo 
2. Gilberto Miranda 2. Ronan Tito 

PFL 
3. Guilherme Palmeira 3. Odacir Soares 

PPR 
4. Epitacio Cafeteira 4.- Affonso Camargo 

PSDB 
5. Teotônio Vilela Filho 5.losé Richa 

PDT 
6.MagnoBacelar 6.Darcy Ribeiro 

PP 
7. Meira Filho 7. João França -

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
1. Jonas Pinheiro 1. Waldir Guerra 

PMDB 
2. Tarcísio Delgado -~ 2. Germano Rigotto 
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PPR 
3. Gerson Peres 3. ~~'!erney Avelino 

PSDB 
4. Paulino Cícero 4. Antônio Falciros 

PP 
5. Augustinho Freitas 5. Alberto Haddad 

PDT 
6. Luiz Salomão 6. Carlos Cardinal 

PL 
7. Valdemar Costa Neto 7. Jones Santns Neves 

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 27-9-94- Designação da Comissão 1\.fista; 
Dia 28-9-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 28-9-94 -Prazo para recebimentO de emenclas. Prazo 

para a ComisSãC? Mista emiti!- o parecer-sobre a admissibilidad~ 
Até 7-10-94- Prazo final da Contissão Mista; 
Até 22-10-94 -_Frazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senbor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n° 622, de 22 de 
setembro de 1994, que dispõe sobre as constrlóuições para o Pro
grama de Integração Social- PIS, e para o programa de Formação 
do Patrimônio do-Servidor Público- PASEP, incidentes sobre re-: 
ceitas de exportação e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art.. zo da Resolução N" 1/89-CN, fica assim 
conStituída a Comissão 1\.fista incumbida de emitir parecer sobre a 

. matéria: -

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 
1. Ronan Tito 1. Jaques Silva 
2. Ruy Bacelar 2. Ronaldo Aragão 

PFL 
3. Airton Oliveira 3. Raiumundo Lira 

PPR 
4. Epitácio Cafeteíra 4. A:ffonsO-Cainargo 

PSDB 
5. Dirceu Carneiro 5. Teotôfüó Vilela Fillio 
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PTB 
6. Jonas Pinheiro 6. V almir Campelo 

PT 
7. Eduardo Suplicy 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

1. Mussa Demes L TourinhoDantas 

PMDB 
2. Tarcísio Delgado 2. Germano Rigotto 

PPR 
3. Paudemey Avelino 3. Avelino Cost? 

PSDB 
4. Vittório Medioli 4. LéziO Sathler 

PP 
S. João Maia 5. Vadão Gomei;· 

PDT 
6. Luiz Salomão 6. Carlos Cardinal 

PSB 
7. Miguel Amles 7. Luiz Piauhylino 

De acordo com a Resolução no 1, de 1989, fiCa estabelecido 
o seguinte calendário para a tramitação da matéria: · 

Dia 27-9-94- Desigriação da ComissãO l\IIista; 
Dia 28-9-94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 28-9-94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 7-10-94- Prazo final da ComisSão Mista; 
Até 22-10-94 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, re
querimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário, 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 705, DE 1994 

Nos termos do art. 56, II, da Constituição Federal, e do art 
43, 11, do Regimento Interno, requeiro licença para tratar de inte
resses particulares, pelo período_de 121 dias, a partir de 29 de se
tembro de 1994. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1994. - Senador Ger
sonCamata. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A votaÇão do re
querimento fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. lo Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 63, DE 1994 

Autoriza o Banco Centrãl do Brasil a vender 
parte das reservas internacionais e os bancos brasi
leiros a realizar empréstimos em moeda estrangeira. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica O Banco Central do Brasil autorizado, sempre 

que as reservas internacionais brasileiras atirigirem um nível ex
cessivo que dificulte a execução da política monetária e cambial, a 
vender aos bancos brasileiros parte do estoque de moedas estran
geiras que compõem as reservas internacionais. 

Parágrafo único. O Poder ExecutlVó estabelecerá limite de 
moedas estrangeiras a serem adquiridas pelas instituições financei
ras. 

Art. Z' As instituições .financeii"as que adqui:rirerD moeda es
trangeir~junto ao Banco Central do Brasil ficam autorizadas a rea
lizar emPréstimos- denominados em moeda es-trangeira a pes-Soas 
fisicis-oiijurídicas domiciliadas no Brasil. 

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro do 
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 4° Esta lei entra em vigór na "data de sua publicação. 
_Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A economia brasileira vem produzindo, nos últimos anos, 
enonffes superávits cambiais. Nossas reservas internacionais já ul
trapassaram a marca dos US$40 bilhões (conceito de liquidez in
ternacional). 

Como a legislação em vigor determina que os saldos cam
biais do setor privados sejam depositados no Banco Central e tro
cados por moeda nacional. os fluxos de entrada de moeda 
estrangeira passam a representar. na prática. mn fator adicional de 
expansão da base monetária. _ _ _ __ _ _ 

Outro problema grave é a bipertrofm das reservas intema
~:wris brasileiras que resulta na expansão desordenada da dívida 
pública interna. Para contrabalançar as emissões de papel-moeda 
decorrente dos fluxos de divisas. o Govem~::r·é-obrigado a tentar 
enxUgar a base monetária vendendo títulos da dívida pública. 

Esse esquema é altamente desvantajoso para o erário por
que as ~as de juros reais. que o governo _obtém aplicando as re
servas internacionais. são muito baixas e flutuam entre 3% e 5% 
ao ano. Por outro lado, os juros reais que o -Governo paga pela dí
vida interna têm variàdo entre 20% e 30% ao ano. 

Assim sendo, na- atnal conjuntura, o resultado fmanceiro 
para o Governo da manutenção de reservas internacionais dilata
das e excessivas tem sido um prejuízo líquido (resultante da dife
rença entre os juros internacionais e os juroS pagOs pelo Governo) 
de billiões de dólares. 

O presente projeto de lei vem ao encontro da meta de coni
gir essas graves distorções. restituindo às políticas monetárias e 
cambiais a racionalidade perdida. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1994.- Senador Júlio 
Campos. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos ~ decisão 
terminativa.) 

O SR, PRESIDENTE (Júlio Cãmpos)- O projeto seri pu
blicado e remetido à comissão conipetente. -

O Sr. Júlio Campos, r Secretário, deixa a cadef-. 
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Há oradores inscri
tos. Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR: JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res. estamos vivendo, desde a adoção do Real como nova unidade 
monetária, no dia 1° de julho, uma nova era na economia brasilei
ra, tão duramente assolada. entre outros males. por uma histórica e 
renitente ~ação. Tem sido o noss_o modelo econõmic_o, há muitas 
décadas, anacrõnico e distorcido. exigindo constantemente medi
das corretivas que se revelam praticamente inexeqüíveis,. diante da 
espiral inflacionária que espanta os investidores, que dá margem à 
especulação, que corrói o poder de compra, que nos faz perder o 
referencial dos preços de bens e de serviços diversos. 

A nova moeda, que veío acompanhadã de medidas destina
das a estibilizar os preços, perfazendo o que se convencionou cha
mar Plano Real ou Plano FHC. tem mantido. até agora, o seu 
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poder de compra. Efetivamente, a inflaçOO pode não ter acabado, 
mas baixou a patamares que há muito não se viam em nosso coti· 
diana. E se é cedo para assegurar o êxito do plano de combate à 
inflação - mais um, entre tantos na nossa economia desorganizada 
e combalida -, é certo, por outro lado, que Iringuém, em sã cons
ciência,. pode desejar o seu insucesso. Ora, o que se conclui, diante 
do exposto, é que, cientes do êxito inicial dessa tentativa de esta.bi· 
lização econômica, devemos. todos os brasileiros, agarrar.nos a 
esta opornmidade, não apenas acreditando no Plano, mas também 
contribuindo, cada um a seu modo, para que a inflação, desta vez, 
possa ser derrotada definitivamente. 

:É lícito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, ao longo do 
tempo, aqueles setores que se julgam prejudicados com o Plano de 
Estabilização reivindiquem a revisão dos salários ou do preços dos 
bens e serviços. Q que -não se admite, neste momento, é a má-fé, o 
ganho fácil, a especulação de W1S em detrimento da imensa maio
ria; a continuidade de práticas obsoletas e viciadas, que, tendo pre
dominado em nossas relações comerciais por tanto tempo, já 
fazem parte da nossa culrura ínflacionáiia.. O que não se admíte é a 
especulação improdutiva,. a remarcação antecipada, o desabasteci
mento, o ágio ilegal, o reajuste abusivo. De uma vez por todas, é 
preciso que nos conscientizemos de que a economia, com inflação 
sob controle, além de democratizar a renda e auferir ganhos de 
produtividade, a ninguém impede de emiquecer. Uma tal ordem 
econômíca, de fato, s6 irá des3.gradar àquele que pretenda multi
plicar a sua renda e o seu património da noite para o_dia 

Estas considerações. Sr. Presidente e Srs. Senadores, de
vem-se ao fato de que alguns agentes económicos ãfuda não se 
aperceberam da importância e das condições excepciõriaiS do mo
mento que estamos vivendo. Temos, hoje, não s6 wn Plano de Es
tabilização da economia. mas também - e graças a nossas 
experiências anteriores - instrumentos e circunstâncias adequados 
para dar suporte a esse Plano. 

Os consumidores, alertados pelo festival de remarcações 
que antecedeu o Plano Real, têm-se mostrado criteriosos riã. hora 
de adquirir mercadorias ou contratar serviços; a queda que se re
gistrou no consumo levou comerciantes inescrujlulosos a baixàrem 
os preços. O Procon e a Sunab têm sido convocados pela popula
ção a punir os empresários gananciOSOs. O Código do Consumi
dor, vigente há três anos, está regulamentado desde o ano passado, 
e a lei antitruste, -saD.éiOnadã pelo- -emmeD:FPresidente Itamar 
Franco em junho Ultimo, ao transformar em autarquia o_ Conselho 
Administrativo da Defesa Económica --CAD E, dá-lhe es1rutl.lra 
adequada. agilidade e autonomia para. efetivamente. combater a 
cartelização, a sonegação, o aumento abusivo e outras irregularida
des, podendo punir não s6 pesSoas jurídicas, mas ainda pessoas fí
sicas e mesmo· empresas públicas. 

O Sr. Josa.phat Marinho- V. Ex'" me permite um aparte'? 
O SR- JÚLIO CAMPOS- Com muita honra, Senador Jo

saphat Marinho. 
O Sr- Josaphat Marinho -Quero felicitá-lo pelo pronun

ciamento que está fãzendo. TantO mais oporti.iitó íÇo Seu PrOnun
ciamento porque está às escãncaias a manobra de produtores e 
revendedores para obter do Governo alguma concessão que resulte 
em aumento de preços contra a economia popular. Note V. Ex'" 
que já se está lendo até a notícia de_que;_faltam produtos, e produ
tos que não estão dependendo de estação do ano; produtos que de
veriam estar sendo fabricados e fornecidos aos comerciantes. Os 
comerciantes não detêm os produtos; os produtores declaram que 
não podem atender às solicitações do comér~o - tudo artifício 
para prejudicar o povo. Cabe, portanto, ao Go_Veino resistir a essas 
manobras. O Governo já é detentor. titular, das medidas legislati-

vas necessárias e dos 6rgãos competentes para tomar preponderan
te o interesse do povo e não o desmedido interesse lucrativo de 
produtores e comerciantes. 

O SR- JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado pelo seu apar
te. Tem razão o novo Ministro da Fazenda, Cito Gomes, em real
çar essa falta de coiabO_ração e até de espfrito de brasilidade de 
muitos empresários bi:asileirõs que tentam não s6 sumir com a 
mercadoria como, também, voltar à prática desastrosa do ágil no 
Brasil. É lamentável qlle o ágil hoje esteja vigorando em todos os 
setores, principalmente no de bens de consumo, como automóveis 
e outros fornecidos pelo empresariado nacional. Por isso, S. Ex'" 
resolveu abrir a possibilidade da importação de produtos que se fa
bricam no Brasil, a fim_ de --evítai" esse tipo de acontecimento que 
está corrente em nosso País. 

O Sr- Josaphat Marinho- E note V. Ex": Quanto ao cjue 
diz respeito aos produtos do consumo geral da população, o Go
verno pode requisitar os estoques para assegurar o abastecimento 
da população. Não é hora de transigir com o abuso do poder eco
nómico. 

O SR. JÚLIO CAMPOS -Muito obrigado. 

Observamos que há uma conjuntura favorável ao Plano. No 
entanto, ainda existem setores refratários a essa nova era da nossa 
economia. que esperamos seja -duradoura. Há um grande contin
gente de comerciantes que ainda não se adaptou aos novos tempos, 
utilizando as antigas tabelas e os antigos códigos de preços. Essa 
prática, indubitavelmente. leva a incerteza e a desconfiança ao 
consumidor. D_eve-se observar também que. se o uso de tabelas é 
imposição de economia processual para alguns empresários, sem
pre haverá aqueles que farão do seu uso uma facilidade para a re
marcação de preços. 

De qualquer forma, o uso de tabelas de preços deve ser 
proibido, pois freqüentemente elas confundem õ cliente e ferem os 
dispositivos do Código de Proteção e Defesa do Co!lSumidor,-que 
assegura infonnações "couetas, claras, precisas e ostensivas" na 
oferta e na apresentação de produtos ou serviços. além disso, can
sa-nos espécie empresários adotarem, por exemplo, somente 50 ti
pos de preços para todo_ o estoque de suas lojas, muitas vezes com 
mais de mil produtos diferentes. 

Quanto aos códigos de preços, nada há de mais arcaico e 
contraproducente em matéria de relações comerciais. Referimo
nos. Sr. Presidente, Srs~ _Senadores, aos códigos que só podem ser 
decifrados pelos vendedores, o que, aliás, contraria frontalmente a 
legislação em vigor. 

Nossas observações coincidem com apuração jornalística, 
como se pode verificar em recente reportagem do jornal Correio 
Braziliense, de nossa capital da República, que denuncia o des
cUmprimento do CódigO- de Proteçâo e Defesa do Corisumidor no 
que respeita à fixação dos preços das mercadorias. "Parece - diz a 
reportagem - que certos comerciantes insistem -em viver num sis
tema arcaico e rnonopolizante das informações, onde somente 
através da força ou da coação_ dos órgãos fiscalizadores os consu~ 
midores podem ter os seus direitos garantidos". Mais adiante. na 
mesma reportagem, uma consumidora desabafa: "Quando as pes
soas saem às compras, querem encontrar um comércio" preparado 
para oferecer um atendimento eficaz e de qualidade. para que não 
percam muito- tempo transitando entre as lojas. Mas o que se vê 
são a ilegalidade e o descaso"~ 

Está ai, Sr. Presidente e Srs. Senadores. a apuração j&naliS
tica a corroborar as observações que ora fazemos. A utilização de 
tabelas e códigos fere a legislação em vigor, desper_ta suspeita de 
dolo e revda-se anacrôriica, além de ser deSnecessáii3. em tempos 
de estabilidade econômica e busca de modernidade. Ê preciso que 
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os comerciantes e os empresários em geral, bem como os prestaR 
dores de serviços, aliem-se aos consumidores nessa corrente, nesse 
esforço coletivo para deter a inflação. 

E quem está falando é .filho de comerciante. Meu pa:i. du
rante mais de 50 anos, teve comércio em Cuiabá e durante todo 
esse período realmente soube engradecer o meio empresarial ma
togrossense. 

Assim, apelamos às autoridades em geral, e em especial 
aos dirigentes dos órgãos fiscalizadores, para que essa prática 
irregular seja coibida. E apelamos aos empresários e aos presta
dores de serviços do Brasil que abandonem esses artifícios, 
adotando postura condizente com uma ordem econômica mais 
moderna, mais transparente, acreditando, como devemos acre
dítar, que a inflação será vencida e conscienti.zando-se de que a 
estabilização dos preços inegavelmente trará benefícios para to
dos os setores da atividade mercantil e para toda a sociedade 
brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- A Presidência dis

pensa na presente sessão o período destinado à Ordem do Dia. nos 
termos do art. 174 do Regimento Interno.-

Não há mais oradores que queiram fazer uso da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - A l'<esidência co

munica ao Plenário que fará realizar sessão ordinária dP _S_enacio .. 
amanhã, às 14:30 horas, dispeosado o período destinado à Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Está encerrada a 
s_essão. 

(Levanta-se a sessão às I 5h40min.) 

ATOSDOPRESIDENTE. 
ATO DO PRESIDENTE N• 187191 

Que aposentou ANTÓNIO DE SOUZA BARROS, Técnico 
Legislativo, Nível II, Padrão 30 

Apostila 

No presente Ato de Aposentadoria, onde se lê: "aposentar, 
compulsoriamente, a partir de U de dezembro de 1990", leia-se: 
"aposentar, comulsoriamente, a partir de 12 de dezembro de 1990,
com efeitos financeiros a- partir de 1 o de janeiro-de 1991". No fun
damento legal da concessão deverá ser excluído o art. 191 e incluí
do o art 67, ambos da Lei no 8.112, de 1990, bem como a 
Resolução. SF n• 42193. 

Senado Federal, 23 de agosto de 1994. - SenadOr Júlio Cam
pos, 1• Secretário, no eJ<erdcio da Presidência do Senado Federal 

ATO DO PRESIDENTE N" 341192 

Que aposentou HELOISA GUIOMAR DOS SANTOS, 
Analista Legislativo, Nível ill, Padrão 45 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para ex-
cluir o artigo 193 da Lei n .. 8.112/90. _ _ ____ . 

Senado Federal, 27 de setembro de 1994.- Senador Júlio 
Campos, 1 o SecretáriO, no exerdciõ da Presidência do Senado 
Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N" 22193 

Que aposeotou GERSON DE SOuzt,.!,.IMA, Analista Le-. 
gislativo, Nível m, Padrão 45 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal do presente ato para ex
cluir o art. 40, fuciso III. alfuea a, da Constituição Federal, e o art 

186, inciso m. alínea a, da Lei D0 8.112190, e incluir o art.40, inci
so III, alínea c, da ConstitUição Federal, e o art. 186, Inciso ill, alí
nea c, da Lei n° 8.112/90, alterando, em conseqüêncía, os 
proventos para proporcionais. 

_ Senado Federal,. 27 (le setembro de 1994.- Senador J;Ium.-
berto Lucena, Presidente. ----

(*)ATO DO PRESIDENTE N" 225, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

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 Pro-
· cesso n° 007.458/94-0, resolve aposentar, voluntariamente, o ser
vidor LUJZ MARREIROS JULIÃO, Técnico Legislativo, kea de 

_ Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, 
inciso ID, alínea a, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, coinbinado com os artigos 186, inciso m, alínea a, e 67, 
da Lei D0 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § zo, 37 
e 41, da Resolução (SF) no 42, de 1993, com proventos inte
grais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 13 de junho de 1994. Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incom:ção no DCN, (Seção U), de 
14-6-94. 

A~O DO PRESIDENTE N" 302, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso __ da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 6°, § zo, da Resolução n° 42, de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo no 016.114/94-
9, resolve designar VERA LÚCIA GOMES, AMllsta Legislati
vo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível ill, 
Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para subsp 
tiruir a Diretora da Subsecretaria de Expediente FC-8, no perío
do de 12-9-94 a l 0 ·lOP94, durante o afastamento da titular, em 
gozo de férias. 

Seo~<lo Federal, 22 de setembro de 1994. - Senad.or Júlio 
Campos, Presidente do Senado Federal, em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N" 303, DE 1994 

O Primeiro Secretário, no exercício da Presidência do 
Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regu
lamentar. de 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 n° 
014.116192.8, resolve alterar o Ato desta PreSidência n° 14/84, 
publicado no DCN II, de 14-4-84, para manter aposentado, 
com proventos integrais, o servidor VIT..SON TAUFIK CHE
MALE, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Pro
cesso Legislativo, Nível III. Padrão 45, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso lli, -alínea a, 
-da Coiistituição da República Federativa do Brasil, combinados 
com os artigos 186, inciso ill, alíD.ea a, 67 e 193 da Lei n° 
8.112/90, e os artigos 34 § 2•, e 37 da Resolução SF n• 42/93, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 26 de setembro de 1994.- Senador Júlio 
Campos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N" 304, DE 1994 

O Primeiro Secretário, no exercício da PreSidência do Sena
do Federal, no uso da sua comp-etência regimental e regulamentar, 
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de conformidade com a delegação de competência que lhe foi ·ou
torgada pelo Ato da Comissão Diretora no 2~ de 4 de abril de 1973, 
e tendo em vista o que consta do Processo D0 010.454/93-4, resol
ve alterar o Ato desta Presidência D

0 104, de 1986, publicado no 
DCN IT. de 3 de outubro de 1986, para manter aposentado, com 
proventos integrais, o servidor FRANCISCO GONÇALVES PE
REIRA, Técnico Legislativo, Área de Apoio Téci:rico ao Processo 
Legislativo, Nível ll, Padrão 30, do Q11adro Permanente do Sena
do Federal, nos tennos do artigo 40, inciso ID, alínea a, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, Corribinado com os 
artigos 186, ineiso m, alínea a, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, 
bem assim com os arts. 34 § 2°, 37 e 41 da Resolução do Senado 
Federal, n° 42193, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 26 de setembro de 1994. - Senadoi" Júlio 
Campos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N" 305, DE 1994 
O Primeiro Secretário, no exercício da Presidência do 

Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regu
lamentar, de conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretoria n" 2, de 4 
de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n" 
019.678/93-2, resolve alterar o Ato desta Presidência n" 131, de 
1985, pUblicado no DCN ll, de 10 de agoSto de 1985, para 
manter aposentado, com proventos integrais, o servidor OR
LANDO IRANY CECCONI BRANDAL1SE,-Ailalista Legisla
tivo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível ill, 
Padrão 45. do Quadro Permanente do Senado Federal, nos ter
mos do artigo, 40, inciso m, alfuea a, da Constituiçã:o da Repú
blica Fedefativa ao Biasil, combinã.do coln õs artigos -186, 
incisO m. alínea a, e 67, da Lei n" 8.112, de 1990, bem assini 
com os arts. 34 § 2", 37 e 41 da Resolução <lo Senado Federal 
n" 42/93, observado o disposto no artigo 37, incisO XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 26 de setembro de 1994. - Senailor Júlio 
Campos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N" 306, DE 1994 

O Primefro Secretário em exercício da Presidência do Se
nado Federal, no uso da sua competência regimental e regula
mentar, 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" 
015.770/92-3, resolve alterar o Ato desta Presidência n" 74/80, 
publicado no DCN TI, de 5-12-80, para manter aposentada, vo
lunl:ariamente, a servidora CÉLIA TEREZA ASSUMPÇÃO, 
Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Le
gislativo, Nível ID, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal, nos termos do artigo 40, incisei _m. alínea a, da 
CoÕstúufção- da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 186, inciso ill, alínea a, e 67 da Lei n" 8.112, de 
1990, bem assim coin os artigos 34, § 2", 37 e 41 da Resolução 
(SF) n" 42, de 1993, observado o-disposto no artigo 37, inciso 
XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 26 de setembro de 1994. - Senador Jú
lio Campos, Presidente do Senado Federal em- exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N" 307, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co:roiSsão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro-

cesso n .. 008.308194-2, resolve manter aposentado, por invalidez, o 
servidor GONÇALO DE MELO ARAUJO FARIAS, Analista Le
gislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível 
m, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos ter
mos do artigo 40, inciso I, da Constituição- da República-Federati
va d_o Brasil, combinado com os artigos 186, inciso L§ 1"; e 67, da 
Lei n" 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2°, 37, e41 
da Resolução (SF) n• 42, de 1993, a partir de 10 de agosto de 
1994, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. -

Senado Fedeial, 26 de setembro de 1994.- Senador Júlio 
Campos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N" 308, DE 1994 
O Primeiro Secretário; rio ex6:cído da Presidência do Sena

do Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, 
de conformidade com a delegação de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973", 
e tendo em vista o que consta do Processo n" 015.318/94-0. resol
ve aposentar, voluntariamerite, SÉRGIO LUlZ SEIXAS, Analista 
Legislativo. Área-de Apoio Técnico ao Prõcesso Legislativo, Nível 
III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos ter
mos do artigo 40, inciso ID, alínea c, da Consti:O.tição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186~ iriciso m. 
alínea c; e 67, da Lei n" 8:112, de 1990, bem aSsim COm os artigos 
34, § 2•; 37; e 41, da Resolução (SF) n• 42,~ de 1993, com proven
tos proporcionais ao tempo de serViço, observado o disposto no ar
tigo 37, inciso XI, da Constinrição Federal. 

Senado Federal, 26 de setembro de 1994.- Senador Júlio 
~~~' Presiden~ do s~_o ~ederal em exercício. 

ATA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DOCEGRAF 

191• REUNIÃO ODINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de agosto de mil novecentos e no
venta e quatro, reuniu-se o -Conselho de Supervisão do Cegraf na 
sala da Pri.ri:leirã -Secretaria, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Primeiro Secretário, Senador Júlio Campos, em sua centé
sima nonagésima primeirit reunião, e as presenças dos Conselhei
ros Manocl Vilela de Magalhães, José de Ribamar Duarte Mourão 
e Agaciel da Silva Maia. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presi
dente solicita: ão Conselheiro José-de Ribanlar Duarte Mourão, na 
qualidade de relator, que apresente o seu parecer sobre a Tomada 
de Preços D0 3, de 1994, destinada a aquisição de filmes fotográfi
cos, para recompor estoque de matérias-primas. Analisadas as pe
ças que compõem o procedimento licitatório em questão, e 
discutida amplamente a matéria; foi aprovado o parecer do relator 
por unaniniidade, -decidindo-se que o processo deva seguir curso 
às áreas de orçamento e finariceira do órgão para seu deslinde. 
Nada-mrus-navenâo a trntar;o-s-enlfor Presiãente -encerra-a presexi::. 
te reunião. E, para constar, eu, Valdeque Vaz de Souza, Secretário 
deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que subscrevo 
e que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e 
demais- membros do Conselho.- Senador Júlio Campos, Presi
dente- Manoel Vilela de Magalhães, V ice-Presidente- José de 
Ribamar D. Mourão, Conselheiro - Agaciel da Silva Maia, 
Conselheiro. 

193• REUNIÃO ORDINÁRIA 
Aos treze dias do mês de setembro de mil novecentos e no

venta e quatro, reuniu-se o Conselho de Supervisão do Cegraf na 
sala da Primeira Secretaria, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Primeiro Secretário, s-enador JÚLIO CAMPOS, em sua 
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centésima nonagésima terceira reunião, e as presençaS dos Conse
lheiros MANOEL Vll.ELA DE MAGALHÃES, JOSÉ DE RIBA
MAR DUARTE MOURÃO, RUBENS AMORESE E AGACIEL 
DA SD... V A MAIA. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente 
solicita ao Conselheiro Rubens Martins A.morese, na qualidade de 
relator, que apresente o seu parecer sobre a Tomada de Preços no 
5, de 1994, destinada a aquisição de Papel Celofane e Filme de 
Polietileno para uso em impressão gráfica, confonne o AneXO fi, 
do Edital, para recompor estoqu-e de matérias-primas. ADalisadas 
as peças que compõem o procedimento licitatóriO em questão, e 
discutida amplamente a matéria, foi aprovado o parecer do relator 
por unanimidade, decidindo-se que o processo deva seguir curso 
às áreas de orçamento e financeira do órgão para seu deslinde. 
Nada mais havendo a tratar, o Senador Presidente encerra a pre
sente reunião. E, para constar, eu. Valdeque Vaz de Souza.. secre
tário deste COD.Selbo de Supervisão, lavrei a presente Ata que 
subscrevo e que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor 
Presidente e demais membros do Conselho. -Senador Júlio Cam
pos, Presidente- Manoel Vilela de Magalhães, Vice-Presidente 
- José Ribamar D- Mourão, Conselheiro - Agaciel da Silva 
Maia. Conselheiro - Rubens Amorese, Conselheiro 

INS1ITUTO DE PREVID:Il:NCIA 
DOS CONGRESSISTAS -IPC 

PORTARIA N" 31/94 

Dá nova redação à Portaria no 11.193 que con
solida as Normas para Financiamento de Veículos 
aos Segurados do IPC e dá outras providências. 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas 
-IPC. usando das atribuições que lhe conferem õ-art:.l2, inciso IV 
da Lei n• 7.087/82, com observância ao art 56, parágrafoiíllicó da 
referida Lei, combinado com o § 2° do art. 62 do Regulamento Bá
sico, resolve: 

Art. 1 o A Portaria D0 11193 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 2 .. O financiamento de veículos será concedido soinen

te aos segurados do IPC, verificada a disporubilidadi! de caixa para 
este fim, a partir de uma programação mensal de atendimento, e 
consideradas as demais programações de desembolso e aplicações 
financeiras do Instituto. 

§ 1 .. As inscrições para o financíameriiO ·serão feitas indi
vidualmente, na sede do IPC, mediante anotação em livros pró
prios e apresentação dó último contracheque (original e 
fotocópia). 

§ '2: Excepcionalmente serão aceitas inscrições- conjuntas, 
exigindo-se que os mutuários, assim inscritos, sCjam segurados- do 
IPC e co-proprietários do veículo a ser financiado. 

Art. 3° O valor máximo do financiamento (teto) é estabele
cído em função da renda líquida mensal do segurado e do prazo 
concedido. 

§ 1" O valor da primeira preStação~- apurado no -diã do finan
ciamento, não poderá comprometer mais que 25% (vinte ·e--cmoo
por cento) da renda líquída mensal constante no último contrache
que apresentado. 

§ 7:' O prazo para á financiamento será de até 24 meses, não 
podendo para o segurado obrigatório exceder ao término do res
pectivo mandato. 

§ 3" Excepcionalmente serão aprovados financiamentos 
com prazos de até 36 meses. mediante condições espeCiais de ca
dastro do mutuário e somente para aquisição de veículos O km. 

§ 4" O teto (valor máx.iniO) do financiainento é obtido mul
tiplicando-se o valor da primeira prestação -(cf. art. 9, I) .Pelo nú
mero de prestações (prazo em meses). 

§ s• A data de veocimenro da primeira prestação será esta
belecida no Contrato de Financiamento. As demais prestações 
mensais vencerão sempre no dia do crédito na Conta Corrente 
Funcional do muru:ário dos seus vencimentos, subsídios, proventos 
ou pensões. 

Art. 4" A aprovação dos financiamentos dará prioridade- aOs 
segurados obrigatórios e obedecerá aos seguintes critérios: 

I - disponibilidade de cruxa; 
n- ordem de inscrição; 
m- aprovação do cadastro; 
IV - processos concluídos. 
Parágrafo úníco. Aprovado o fmanciamento, o II?C ínfonna

rá por escrito ao mutuário o valor máxim(j"a -ser concedido e fome-
- cerá as normas para aquisição do veículo, onde constará: 

I- relação das firmas vendedoras; 
rr- rotinas para aquisição do veículo; 
m- modelo de contrato de financiamento; 
IV- cópia das Normas para Financiamento; 
V- tabela com simulação do custo do fmanciamento. 
Art. 5° A aquisiÇãõ â6 veícUlo -será feita pelo segurado, 

somente após a aprovação do fmanciamento, em fU"ID.as conve
niadas com o IPC, exigindo-se nota fiscal, onde conste obriga
toriamente: 

I- garantia mecâníca (no caso de veículo usado) de, no mí-
nimo, 3.000 kri1 õu 3 meses de uso; - ---

II - reserva de domínimo do veículo ao IPC; 
m - natureza da operação e condições de pagameoro, espe

cificando o financiamento através do lPC. -
Art. 6" A liberação do valor do ímanciamento será feita 

de uma só vez, através de crédito em conta corrente da firma 
vendedora, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a entre
ga p_~lo mutuário- e aprovação total :Pelo lPC dos seguintes ele
mentos: 

I -nota fiscal, nas condições do art. 5"; 
II- comprovante de contratação do seguro do veículo (art 

12,§ !"); 
ill- contrato de financiamento com o IPC (art. 4", inciso 

N), devidamente assinado. 
Art. 7" O financiamento s6 poderá ser transferido para outro 

segurado do :IPC obedecidas as seguintes condições: 
· ·1- que o novo mu-nuúio não tenha outro financiamento de 

veículo pelo IPC; 
II - qUe a propriedade do veículo financiado seja transferi

da ao novo mutuário, obedecidas todas as normas desta Portaria, 
exeeto a exigência da nota fiscal; 

m- assinatura do Termo Kditivo ao Contrato. 
Art_ go O Contrato de Financiamento do IPC esta_helecerá 

cláusulas específicas sobre as obrigações do segurado, consideran
do motivo de justa causa para rescisão e execução judicial do Con
trato caso o financiamento deixe de cumprir qualquer uma das 
seguintes obrigações: 

- ~ I -- apresentar ao _lPC documento oficial do Detran, com
provando o registro competente do veículo (DUT onde conste a 
reserva de domínio ao IPC) e as apólices definitivas do seguro 
contratado, em original e fotocópia. no prazo- ináXimo de 30 dias 
após a liberação do financiamento; 

II - manter suficiência de fundos em sua conta corrente 
funciorial, na data estipulada para débito automático de qualquer 
prestação mensal devida; 

m - apresentar o veiculo ao IPC para viStoria. sempre que 
solicitado; 

N -- iriãnter o veículo sempre sob seu domínio, destinando
se somente às finalidades para as quais foi adquirido; 
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V renovar dentro dos prazos legais as licenças de trânsito financiamento concedido. designando o IPC como único bendi
e o seguro co~o. apresentando imediatamente comprovação ciário. 
ao lPC. - _ § 1 .. _0 _mumário é obrigado a contratar o seguro no ato de 

Art. go O custo mensal do fmanciamentO é variável e a sua aquisição do-veículo. apresentando o respectivo comprovante ao 
taxa será igual a 0,5% (meio por cento), acrescido do índice total IPC como condição indispensável para liberação do seu financia
de juros e correção monetária da caderneta de poupança., tomado mento. 
no primeiro dia do mês de referência. - - - § zo O seguro contratadO por período inferiOr ao prazo -do 

§ 1 o Na falta de fudice da caderneta de poupança, será ado- financiamento deve ser renovado dentro dos prazos legais e enca-
tado outro que oficialmente venha a suceder. - - - minbado o comprovante imediatamente ao IPC, sob pena de resci-

§ 2° O custo de financiamento para frações do mês será ob- são do Contra.t_o de Financiamento e aplicação das penalidades ali 
tido aplicando-se o conceito de cálculo pro rata tempore. estabelecidas. 

Art. 10. O slstema de amortização do financiamento será o § 3co A nota Promissória, no valor total do financiamento, fi-
SIMC - Sistema Múltiplo de Amortização, com prestações reais can\ em poder do IPC até a quitação total da obrigação. 
crescentes, sendo os valores das prestações calculadas da seguinte § 4o O mutuário poderá substiruir uma única vez o veículo, 
forma: _dado em garantia do seu financiamento, por outro veículo de igual 

I - o valor provisório da primeira prestação é igual ao valor ou maior valor, obedecidas para o novo veículo todas as exigSn-
do financiamento, dividido pelo prazo total em meses; cias desta Portaria. 

II - para se obter o valor definitivo da primeira prestação, § SO O mutuário receberá do 1PC liberação da reserva de ctO:. 
considera-se o seu valor provisório (V. inviso anterior) como se mínio do veículo fin~ciado imediatamente após o pagamento nor
fosse o capital e sobre este acrescem-se os encargos mensais defi- mal ou antecipado de TODAS as prestações devidas ou na 
nidos no art. go e §; eventnalidade prevista no parágrafo anterior. 

m- para se obter o valor da segunda prestação, considera- Art. 13. O Departamento Financeiro do lPC executará as ra-
se o valor definitivo da primeira prestação comcf se fosSe o_ capital tinas decorrentes desta Portaria, compreendendo, no mínimo: 
e sobre este acrescem-se os encargos mens&s definidos no art. 9° e I- atendimento aos usuários; 
§. E assim, sucessiVamente, são CalCUladas mês a mês as demais ll- execução das rotinas operacionais do sistema; 
prestações. sempre com base na prestação do mês anterior. m- controle rigorosO do pagamento de veículos financia-

§ 1 o A partir do primeiro dia após o vencimento, a prestação dos _e do retorno das prestações devidas pelos mutuários; 
somente poderá ser paga no Departamento Financeiro do IPC ou a IV - encaminhamento de contratos inadimplentes para exe· 
quem este designar. Nestes casos, serão cobrados juros de mora e cução a.dnrinistrativa ou judicial, na :(bn;oa prevista no art 1 O. § I o 

custas de cobrança, nos termos do Contrato de Financiamento. -desta Portaria, no prazo máx.imo de ()(.r( sessenta) dias; 
§ 2° O cálculo do valor nonnai da prestação seguinte a uma V - arrecadação das prestações at:ras~ calculando e re-

prestação paga com atraso será feito como se a prestação anterior cebendo os respectivos encargos e aplicando imediatamente os va-
bouvesse sido paga nonnahnente. _ .. _lares recebidos; _ 

§ 3° É permitido o pagamento antecipado das prestações fi- VI - elaboração de Relatório mensal do sistema, explicitan-
nais, encurtando o prazo total do financiamento. Essas prestações do em linguagem técnica a rentabilidade dos valores aplicados. 
deverão ser pagas no Departamento Financeiro do IPC. na mesma subsidiando as análises e tomadas de decisões da direção superior 
data e com o mesmo valor da prestação normal. do IPC. 

Art. 11. O sisterila de pagamento das prestações mensais é 0 Art. 14. A Diretoria ExecUtiVa do IPC estabelecerá calendá-
débito em conta corrente funcional do mutuário, devendo este, ao rio mensal, fixando datas e prazos para inscrição, aprovação e Iibe-
assinar o Contrato de Financiamerito, autorizar este lançamento. ração dos Contratos de Fmanciamento de Veículos. -

Art. 12. São garantias do financiamento a Reserva de Dorni- Art. 15. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
nio, a Nota Promissória no-valor do tmanciamento e o seguro total sua assinatura, não incindindo seus efeitos sobre os ContratO_s--de 
do veículo. A reserva de domínio é pactuada nos termos do Con- Financiamento-de Veículos,celebrados anterionnente pelo IPC. 
tarto de Financiamento "Segurado/IPC. O seguro deverá ser contra- Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 
tado com companhia idônea, cobrindo, no mínimo. o valor total do BraSJ.lia, 20 de Setembro de 1994. - Henrique Lima San-

tos, Presidente. 
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CONGRESSO NACIONAL 
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO 
MISTA, DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER 
SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N" ól8, DE 15 DE SE
TEMBRO DE 1994 QUE "FIXA CRITÉRIOS PARA A PRO
GRESSIVA UNIF1CAÇÃO DAS TABELAS DE VENCI
MENTOS DOS SERVIDORES ClVIS, ALTERA O ANEXO 
ll DA LEI N" 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991, PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DA JSÓNOMIA A QUE SE REFERE O 
§ 1" DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO; E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNClAS", MENSAGEM N" /94-CK. -- . __ 

Congressista 

Deputada Maria Laura .................................... 001, 002, ~3, 004 

EMENDAN"I 

Dê-se, ao artigo 2°, a seguinte redação: 

"Art zo A equiparação do vencimento básico dos 
servidores civiS do Poder Executivo ao dos servidores 
dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Tri
bunal de Contas da União e do Ministério Público da 
União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das dis
ponibilidades Ímanceiras e orçamentárias da União. me
diante a implantação de matriz isonômica de vencimen
tos, que: 

I - terá como limite inferior o nienor vencimento 
básico permitido e, cozi:~ limite superior o maior venci
mento básico permitido como teto, nos termos da Lei n° 
8.448, de 1993; ou seja. vinte vezes o menOr; 

n - deverá pemútir a atribuição de faixas de ven
cimentos, aplicáveis aos cargos de atribuições iguais ou 
assemelhados, dentro do mesmo Poder ou entre os três 
Poderes; 

m - servirá de base de cálculo para as gratifica. 
ções de ati.vidade e assemelhadas e demais vantagens 
devidas pelo efetivo exercício e Para as vantagens espe· 
cíficas de cada carreira ou categoria, destinadas a refletir 
a complexidade das tarefas, grau de responsabilidade e 
qualificação exigidos para o seu exercício. 

§ lo Ficam reajustadas, a partir de lo de setembro 
de 1994, as Tabelas de vencimentos e vantag_ens c4:;_que 
tratam os anexos da Lei no 8.460, de 1992, aplicáveis 

aos servidores públicos civis do Poder Executivo da 
União, em 20,48% (vinte inteiros e quarenta e oito cen
tésím.os por cento). 

§ 2" A aplicação do reajuste de que trata o pará
graf_o anterior aos servidores civiS que, por Torça da deci
são judicial ou administrativa, já estejam percebendo 
vencimento equiparado aos das tabelas vigentes para o 

_ ~Poder Legislativo, far-se·á mediante compensação de 
valores, sem redução do valor do vencimento. 

-_ ,--- § 3° ~ vedada a extensão_ do reajuste de que trata 
o § 1 o aos servidores públicos civis dos demais Poderes 
da União e do Ministério Público da União cujos venci
mentos básicos t:et$am sido elevados em percenn.tal su· 
perior ao dos servidores do Poder Executivo, mediante a 
concessão de reajusteS superiores aos previstos nas Leis 
n• 8.622 e &676, de 1993, separadamente ou já incorpo
rados ao vencimento básico." 

Justificação 

As tentativas de se fazer a isonomiil em nosso País sãO ve· 
lhas de 80 anos. Até hoje, não se conseguiu atingii este objetivo, 
em parte pelas dificuldades financeiras e orçamentárias. Mas o 
principal motivo é resistência dos ateres políticos no processo, es
pecialmente os que detém situação privilegiada. Uma outra dffi· 
culdade é a deliberada oposição a que se entenda o que é. vCrda-

-- deiramente, a isonomia:- não é todo mundo ganhar o máximo, ou 
todo mundo ganhar igual. É ganhar quem faz a mesma coisa, inde
pendentemente do órgão ou Poder onde trabalhe. 

Ê por isso que s_ó se fará isonpmia quando o Técnico de 
Co1'fta.bilidade do Judiciário, Legislativo e Executivo, por exem
plo, tiverem o mesmo vencimento e vantagens básicas, ressalva· 
das, como diz a Const:imição, as vantagens relativas à natureza ou 
local de trabalho, destinadas a compensar condições peculiares de 
exercício que demandem maior desgaste ou dificuldade. A regra se 
aplica a todos os cargos que tiverem similar. Um policial jamais 
será atingido pela "isonorn.ia entre Poderes", pois não há quem 
exerça esta tarefa nOs demais-Poderes., mas o médico e o engenhei· 
ro, sim. Um fiscal de nibutos, da mesma forma, de ter isonornía 
dentro do Executivo com outros fiscais que exerçam tarefas seme
lhantes ou idênticas. NUJlca com um técnico do Judiciário ou Le
gislativo. Não se compara o que não tem comparação. E, aos mili
tares, esta premissa é mais do que válido: é taxativa Como incluir 
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EXPEDIEN1E 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL Vll.ELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
R-ORIAN AUGUSTO COUilNHOMADRUGA 
Diretor Adjunto 

os militares na isonomia? A quem comparar um tenente-aviador, 
ou wn cabo-corneteiro? Somente há alguma espécie de compara:.. 
ção, e ainda assim relativa, no caso dos oficiais-generais como os 
civis mais graduados, e no caso dos taifeiros, cõtnparáVeis aos car
gos operacionais do serviço civil. 

A Medida Provisória em tela também não representa avan
ço neste sentido. Limita-se a conceder- aleatoriamente- reajustes 
de vencimentos diferenciados entre as diversas tabelas, procurando 
compensar em parte um reajuste diferenciado dado aos militares 
na data-base de 1993 e estendido aos servidores do Legislativo e 
Judiciário. · ··· ----.. 

A única forma de fazer isso Coerentemente com o objetivo 
final é definir uma meta: a mat:riZ fsoriôrill6i. aplicável aos três po
deres, contemplando todas as faixas de vencimento básico, do me
nor ao maior, para que se possa definir, nestã "grade" únici, quem 
ganhará quanto, desde que obedecido o princípio básico da iso-
nomia. --

Por ora. para não tornar ainda mais complexo o quadro, o 
mais racional é conceder a todos os servidores civis do Execu
tivo, inclusive os ocupantes de cargos em comissão e funções 
gratificadas, o mesmo percentual de reajuste (20,48%), que foi 
o arbitrado pelo Governo-como 6 cOnCedido aos servidores de 
nível médio do PCC e Universidades, onde se concentra o 
maior contingente do serviço público. Assim, se garante pelos 
menos que todos serão beneficiados com o mesmo reajuste, já 
que, em janeiro de 1993, os 28,86% devenam ter sido também 
concedidos igualmente a todos. 

E, como reza a· art so, fica atnõuída à Comissão Especial 
definir- para vigorar de preferência a partir de nOvembro- como 
será estruturada a nova tabela, unificada. a "matriz isonôn:iica", 
que deverá atingir a todos os servidores, de todos os Poderes. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1994 . ...:.1\-laria Laura, 
Líder do PT. 

EMENDAN"2 

Dê-se, ao art. 3°, a seguinte redação: 

"Art. 3o No mês de novembro do _corrente ano, o 
Presidente da República, ouvida a ConiiSsã.O Especial de 
que trata o art 5o e oS órgãos competentes, encaminhará 
ao CongressO Nacional projeto de lei instituindo a ma
triz isonôrnica de vencimentos, aplicável aos servidores 
públicos civis dos_ Poderes da União, bem como proporá 
as demais medidas necessárias à continuidade do proces
so de implementação da isonOmia de vencimentos no 
âmbito do Poder Executivo." -

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidede da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 
Semestral ------~ R$ 23,53 

Tiragem: 850 exemplares 

Justificação 

A redação do art. ~ é inCorreta., poiS determina que o PreSi
dente da República adotará medidas legais necessárias à imple
mentação da isonomia. Poderia o Presidente da República adotar 
medidas ilegais. sem incorrer em crime de responsabilidade?: OU 
~ concedendo uma delegação legislativa. para que legisle por 
conta. própria, sem ouvira Congresso?__ _ _ __ _ 

Para dar à norma conteúdo mais correto, propomos a pre
sente emenda, determinando que o Presidente da República envie 
ProjetO de Lei ao Congresso._ cujo objetivo será implaritar a matriz 

-1s-OnômiCa válida pai-a Õs três Poderes, beril comõ-propor as demais 
medidas cOnSideradaS pela ComisSão Especial para irilplementar a 
-isonomia interna rió-Poder ExecutivO, em face da Complexidade 
dos seus quadros de pessoal e multiplicidade de carre:iras que só 
internamente têm paradigma para a ísonomia. 

_Sala das Sessões, 21 de setembro de 1994.- Maria Laura, 
Líder do PT. 

EMENDAN"3 

Inclua-se, onde couber: 

"Art No prazo fixado no art. 4°, o Poder Exe-
cutivo enviará ão Congresso proposta de reestruturação 
de seus cargos de confiança e funções de direção, chefia 
e assessora.mento, a Íun de estabelecer isonornia de retri
buições entre estes e os vigentes nos Poderes -Legislativo 
e Judiciário. -

l?arágiafo único. A proposta de -que trata O capU:t 
considerará a necessidade de raciorialização da estrutura, 
a redução do quantitativo toi:al de cargos de confiança e 
funções de direção chefia e assessoramento e flX.3l"á as 
normas para o seu provimento, obedecido o disposto no 
art. 37, V da Constituição." 

A estrutura de cargos comissionados dO Poder Executivo, 
hoje, é caótica. Mais de 18.000 cargos de confiança se acumulam 
pelos órgãos e entidades da adminíStração federal. Ultrapassam a 
marca de 57.000, se-somadOs às fuitções giatificadas de diferentes 
espécies. E, se somaimos as Gratificações de Representação e Gra
tificações Temporárias e-assemelhadas, chegaremos a mais de 
65.000, ou seja, 10% do total do efetiVo federal. 

Ao mesmo tempo, os cargos de mais alta responsabilidade. 
encarregados da direção superior da Administração, têm retribui
ções irrisórias, frente- aO seus-atributos~ No Poder Legislativo e Ju
diciário. os mesmo cargos têm reiribi.iíções muito superiores, refle
tindo uma política mais apropriada às mesmas situações. 

Se, ao longo do tenipo, se procura avançar na isonom.la en-
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tre os cargos efetivos, e na atnbuição de melhores retribuições a 
estes cargos, é necessário também pensar na estrutnra de retribui
ções dos cargos comissionados. A Lei D0 8911, recentemente 
aprovada, resumiu-se a regulamentar a incorporação dos "quin
tos", sem nada acrescentar a racionalização da estrutura dos cargos 
comissionados e à revisão de suas remuneraÇões. 

A presente emenda visa alertar para a necessidade desta re
visão, necessária-para que o futilro mandatário da Nação possa ter 
condições de governabilidade e para que a isonomia seja comple
~ alcançando todos os servidores públicos. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de I 994. - Maria Laura, 
UderdoPr. 

EMENDAN"4 

Inclua-se onde couber: 

"Art Será concedido adicional de vencimento 
aos servidores pelos cursos realizados, com aproveita
mento, inerentes ou essenciais ao ingresso e promoção 
nas respectivas Carrciras. 

§ lo O adiCional a que se refere o caput será devi
do a partir da conclusão, com aproveitamento, do curso 
correspondente. 

§ 2o São fixados os seguintes percentuais-de adi
cionais, incidentes sobre o vencimento básico: 

I - 10%, no caso de curso de aperfeiçoamento, es
pecialização ou formaÇão previstos em regulamento com 
carga horária de 200 a 1200 horas; 

n- 18%, no caso de curso de aperfeiçoamento, 
especialização ou formação prevístos em regulamento 
com carga horário entre 1.200 e 2.000 hm:a_s; 

m- 35% no caso de curso de formação previsto 
em regulamento com carga horária supe~o_r a 2.000 ho-

ras, ou curso de mestrado, aperfeiçoamento riu especiali
zação específiCos, previstos em regulamento; 

IV - 70% no caso de curso de doutorado ou de al
tos estudos, previstos em regulamento; 

§ 3" Ressalvados os casos previstos em regula
mento, será devido ao servidor que possuir mais de um 
curso o adicional de maior valor. 

§ 4' Os adicionais de ti1J.IIação, e as gratificações 
de habilitação profissional e de habilitação policial 
atualmente vigente serão ajustadas ao disposto neste ar
tigo, vedada â. percepção cumulativa das devidas por 
mais de um curso." 

Justificação 

Se aos servidores militares são estendidas e majoradas Gra
tificações de Habilitação e Jndenízações de Representação, é evi
dente que aos servidores civis podemos conceder os mesmos 
direitOS. · 

A presente emenda visa,. portanto, estender aos servidores 
ciVis Gratificações de Habilitação Profissional, hoje atribuídas a 
algumas carreiras e categorias, de modo a incentivar -o processo de 
profissionalização pela via d2 sujeição- a cursos de formação e trei-
namento. - -- - -

É esta a premissa que justifica que todos os servidores mili
tares sejam contemplados com tais gratificações. O mesmo princí
pio deve ser aplicado aos civis, apenas tendo-se o cuidado de regu
lamentar a concessão destas vantagens para evitar distorções e o 
aproveitamento de situações como os chamados "cursinhos_Walit
ta." para a atribuição indiscriminada de vantagens. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1994.- Maria Laura, 
Líder do PT. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1994 
1- ATA DA 125' SESSÃO, EM 28 DE SETEMBRO DE 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Requerimentos 
- N° 706, de 1994, de autoria do Senador João França, soli-: 

citando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa, nos dias 4 a 
11 de outubro do corrente ano. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-N" 707, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo, so
licitando que seja considerado, como licença autorizada, o dia 28 
do corrente. Votação adiada por falta de qnoi:um. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 
- Edição, peló Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisóriã no 623, de 23 de setembro de 1994, qUe dispõe sobre a 
vinculação da Fundação Osório, e dá outras providências; designa
ção da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para a sua 
tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 624,-de 23 de setembro de 1994, que dispõe sobre a 
reestruwração da Secretaria da Receita Federal, e dá outras provi
dências; designação da ComiSSão Mista e estabelecimento de ca- _ 

lendário para a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República da Medida 
Provisória no 625, de 23 de setembro de 1994, que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor dos Ministérios da Saúde. da Educação e do Des
porto e do Bem-Estar SoCial, crédito extraordinário até o limite de 
RS100.()(X).QOO,OO, paia os fins que especiflca.; deSignação da Co
missão :Mista e estabelecimento de calendário para a tramitação da 
matéria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República da Medida 
Provisória n° 626, de 23 de setembro de 1994, que dispõe sobre a 
assunção, pela União. de crédito da Export Development Corpora
tion EDC e de debêntures emitidas pela ElvffiRAER - Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S.A., bem como sobre a utilização de 
créditos da União junto à EMBRAER-Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A.; designação da Comissão Mista e estabelecimen
to de calendário para a tramitação da matéria. 

- Edição, Pelo Senhor Presidente da República da Medida 
Provis6ria no 627, de 23 de setembro de 1994, que Organiza edis
ciplina os sistemas de controle interno e de planejamento e de or
çamento do Poder Executivo e dá outras providências. Designação 
da Comissão Mista e Ítxação de ~!endário para a tramitação da 
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matéria. 
- Edição, pelo Serihor Presidente da República da Medida 

Provisória no 628, de 23 de setC:inbrO-de 1994, que dispõe sobre as 
alíquotas de contribuição para o- Plano de Seguridade Social do 
Servidor Público Civil AtiVo dos Poderes da União, das Autar· 
quias e das Fundações Públicas, e dá outras_ providências. Desig
nação da Comissão Mista e fixação de calendário para a tramita-
ção da matéria. -- -

-:&lição, pelo Serihor Presidente da República da Medida 
Provis6riã n° 629. de 23 de setembro de 1994, que a]tera o art. 5o 
da Lei n° 7 .862, de 30 de outubro de 1989, que dispõe sobre a re
muneração das dispombilidades do Tesouro Nacio~al. Designação 
da Comissão Mista e fixação de caleridário para a tramitação da 
matéria. 

- Edição, pelo Serihor Presidente da República da Medida 
Provisória n .. 630, de 23 de setembro de 1994, que altera a Lei n° 
8.031, de 12 de abril de 1990. e ciá Outras Providências. Desigriã
ção da ComisSãO -Mista: e· Iliação de Cã.J.endário para a tramitação 
da matéria. 

- :&lição, pelo Serihor l'risic!ente da República da Medida 
Provisória n° 631, de-23 de setembro de 19-94, que dispõe sobre o 
exercício- das atribuições institucionais da Advocacia-Geral da 
União, _em .caráter emergencial e provisório, e ci_á outras providên
cias. Designação da Comissão :Mista e fixação de calendário para a 
tramitação da matéria. 

1-2.3 -Discurso do Expediente 
SENADOR JÚUO CAMPOS - Apoio ao projeto que visa 

ligar por terra o Brasil ao ~ífico. Considerações sobre os traba
lhos do professor Paulo Henrique da Rocha Correa. defensor da li
gação Brasil-Pacífico. 

1.2A - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão ordinária a realizar-se amanhã, ls 

14 horas e 30 minutos, dispensada a Ordem do Dia 
1.3 -ENCERRAMEN'rO 
2- MESA DIRETORA 
3-LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

Ata da 125" Sessão, em 28 de setembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos e Jacques Silva 

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

Affonso Camargo - Alfredó campos - Cõutinho Jorge -
Darcy Ribeiro - Jacques Silva- JoãO França -João Rocha- Jo
saphat Marinho - José Paulo Bisol- Júlio Campos- Mansueto de 
Lavor- Moisés Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 12 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. lo Se-

cretário. · c 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 706,DE 1!194 

Nos termos do art 13, do § 1 o do Regimento Interno do Se
nado Federal, solicito licença para afastar-me doS trab~hos da 
Casa, dos dias 4 a 11 de outubro do corrente ano, para cumprir ati
vidades políticO-partidárias no E:stado de Rorã.ima. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1994. - Senador João 
França. 

REQUERIMENTON"707, DE 1!194 

Senhor Presidente, 
Requeiiõ~ noS termos do§ 1<) do art. 13 do Regimento Inter

no, seja considerada corno licença autorizada a minha ausência aos -
trabalhos da Casa no dia 28 do corrente, por motivo de -encontro 
politico-partidário em São PaUlo. 

Sala das sessões, em 28 de setembro de 1994.- Senador 
José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A votação dos re-
querimentos fica adiada por falta de quorum. ------

O Senhor Presidente da República editou a Medida P_rovi
sória D 0 623, de 23 de setembro de 1994. gue dispõe sobre a vin-
culação da fundação Osório, e dá outras providências. - -

De acordo cóm ·as indicações das lideranças. e nos termos 
dos §§ 4° e S' do art. 2° da resolução no 1189-CN, fica assim cons
tinúda a comissão mista incumbida da emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Tiitilares Suplentes 
PMDB 

José Fogaça Ronan Tito 
Coutinho 19I'ge Onofre Quinan 

PFL 
Júlio Campos Odacir Soares 

PPR 
Lucídio Porrella Affonso Camargo 

PSDB 
Maurício Corrêa Jutahy Magalhães 

PMN 
Francisco Rollemberg 

PRN 
Aureo Mello Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Alacid Nunes Wemer Wanderer 
PMDB 

Tarcísio Delgado Germano Rigotto 
PPR 

Jair Bolsonaro Carlos Virgílio 
PSDB. 

Sigmaringa Seixas Jabes Ribeiro 
PP 

José Linhares Mário de Oliveira 
PDT 

Beth Azize _ V aldorrúro Lima 
PCdoB 

J andira Feghãli 
. . -

Reiuldo é:alheiros 
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De acordo com a resolução no I~ de 1989-CN, fica estabele-
cido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

dia 28-09-94- designação da Comissão Mista; 
dia 29-09-94- instalação da Comissão Mista; 
Até 29-09-94- prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão miSta emitir o parecer SObre a admissibilidade; 
Até 08-10-94- prazo futa! da ComisSão Mista; 
Até 23 .. 10-94 -prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - CY Senhor Presi

dente da República: editou a Medida Provisória D0 624, de 23 de 
setembro de 1994, que dispõe sobre a reestruturação da secretaria 
da Receira Fedetal, e dá outras providêneias. 

De acordo com as indicaçães das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4o e 5" do art. zo da resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
titnída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Onofre Quinan Gilberto Miranda 
Mansueto de Lavor Jaques Silva 

PFL 
João Rocha Airton Oliveii:a 

PPR 
Moisés Abrão Affonso Cama'rgo 

PSDB 
Maurício Conêa Jutahy Magalhães 

PDT 
Magno Bacelar Darcy Ribeiro 

PP 
MeiraFilho João Fra.nça 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Manoel Castro Vilmar Rocha 
PMDB 

Tarcísio Delgado Gennano Rigotto 
PPR 

José Maria Eyntael Francisco Domelles 
PSDB 

José Abrão Adroaldo Streck 
PP 

Delcino Tavares José Linhares 
PDT 

Canion Júnior Max Rosenmann 
PSD 

Edi Siliprandi Orlando Pachaco 

De acordo com a resolução no 1, de 1989~CN, fica estabele-
cido o seguinte calendário para a tramitação da matériã.: 

Dia 28-09-94 - designação da ComiSsão Mista; 
Dia 29~09~94.:.. instalação da Comissão Mista; 
Até 29-09-94 - prazo para recebimento de emendaa. Prazo 

para a Comissão Mista emitir ó paracer sobre a ãdmissibilidade; 
Até 08-10-94- prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 23-10-94- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n° 625, de 23 de 
setembro de 1994, que autoriza o poder executivo a abrir ao orça~ 
menta da seguridade social da união, em favor dos Ministérios da 
Saúde, de Educação e do Desporto e do Bem:-Estar Social, crédito 
extraordinário até o limite de R$ 100.000.000,00 (cem rirllhões de 

reais), para os fins qUe especifica 
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 

dos §§ 4° e SO do art 2° da resolução D0 1/89-CN, fica assim cons~ 
tituída a Comissão Mista i.nctrinbida de emitir parecer sobre a ma~ 
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplenres 
PMDB 

Gilberto Miranda Mansueto de Lavor 
PFL 

Jacques Silva Coutinho Jorge 
PFL 

Hugo Napoleão Dario Perefra 
PPR 

- Lomemberg Nunes Rocha Epitacio Cafeteira 
PSDB 

Jutahy Magalhães Maurício Corrêa 
PTB 

Jonas Pinheiro Vahnir Campelo 
PT 

Eduardo Sllplicy 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Pedro Correa Fátima Pelaes 
PMDB 

Tarcfsio Delgado Germano Rigotto 
PPR 

Ronivon Santiago Roberto Balestta 
PSDB 

Antônio Faleiros Flávio Arns 
PP 

Carlos Sant' Anna Jofran Frejat 
PDT. 

Carlos Alberto Campista DércioKnllp 
PPS 

Sérgio Arouca Augusto carvalho 

De acordo com a resolução D0 I, de 1989-CN, fica estabele~ 
cido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 28-9-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 29-9-94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 29-9-94 - Prazo para recebimento de emenclaa. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 8-10-94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 23-10-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 626, de 23 de 
setembro de 1994, que dispõe sobre a assunção, pela união, de cré
dito da -Expõrt Development Corporation - EDC, e de debênttlres 
emitidas pela Embraer- Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A, 
bem como sobre a utilização de créditos da União junto à Embraer 
- Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5o do art. 2• da Resolução n• 1189~CN, fica assim cons~ 
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir Parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Alfredo Campos Divaldo Suruagy 
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Márcio Lacerda Flaviaoo Melo DEPUTADOS 

Raimundo Lira 

Hydekel Freitas 

José Richa 

Francisco Rollemberg 

AureoMello 

Titulares 

AJdir Cabral 

Tarcísio Delgado 

Victor Faccioni 

Geraldo AJckmin Filho 

Augustinho Freitas 

Paulo Ramos 

Sidney de Miguel 

PFL 

PPR 

PSDB 

PMN 

PRN 

JõDice Tristão 

Levy_,_Di~_ 

Dirceu Cãrneiro 

Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

BLOCO 

PMDB 

PPR 

PSDB 

PP 

PDT 

PV 

Suplentes 

.Alacid Nunes 

Germano Rigotto __ _ 

Fábio Meirelles 

Paulino Cícero 

Ernani Viana 

Liberato Caboclo 

De acordo com a Resolução~ 1, De 1989-CN, Fica Esta-
belecido o, seguinte calendário para a tramitação âa matéria: 

Dia 28-09-94- Desig:naçãO da ComiSSãO Mista; 

Dia 29-09-94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 29-09-94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão_Mista emitir o parecer sobre a matéria; 

Até 8-10-94- Prazo final da Comissão Mista 
Até 23-10-94- Prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória :NO _627, de 23 de 
setembro de 1994, que organiza e disciplina os sistemas de contro
le interno e de planejamento e de orçamento do Poder Executivo e . 
dá outras provídências. -

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4• e s• do Art. z• da Resolução N"l/89-CN. fica assim 
constituída a Co:n:ilssão Mis_t,a incumbida _de emitir parecer sobre a 
matéria: -

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Pedro Simon AmirLando 
Cid Saboia de Carvalho Márcio Lacerda 

PFL 
Jônice Tristão -- -- Raimúildo Lira-

PPR 
Carlos De'Carli Moisés Abrão 

PSDB 
Reginaldo Duarte TeotóniO Vilela Filho 

PDT 
Magno Bacelar Darcy Ribeiro 

PP 
Meira Filho João França 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Délio Braz Darcy Coelho 
PMDB 

Tarcfsio- Delgado Germano Rigotto 
PPR 

Paulo Mourão Ronivóli Simtiago 
PSDB 

Jackson Pereíra Deni Schwartz 
PP 

Wagner do Nascimento Marcelo Luz 
PDT 

Max Rosenmann Giovanrii QueiroZ 
PRO NA 

Regina Gordilho 

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

Dia 28-09-94 - Desiguação da Comissão Mista; 
Dia 29-09-94 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 29-09-94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir parecer sobre a admissibilidade; 
Até 08-10-94 -Prazo f'mal da Comissão Mista; 
Até 23-10-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi
dente da Republica editou a Medida Provisória n• 628, de 23 ·de 
setembro de 1994, que dispõe sobre as alíquotas de contribuição 
pára o Plano de Seguridade Social do servidor Público Cívil ativo 
dos Poderes da União, das autarquias e das Fundações Públicas, e 
dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos§§ 4• e s• ciO an. z· da Resolução n• 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

José Fogaça AmirLando 
RonanTito Gilberto Miranda 

PFL 
Alexandre Costa Carlos Patrocínio 

PPR 
Lomemberg Nunes Rocha Affonso Camargo 

PSDB 
José Richa Almir Gabriel 

PTB 
Jonas Pinheiro Valmir Campe1o 

PT 
Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Reinhold Stepbanes Jairo CarneirO 
PMDB 

Tarcísio_ Delgado Gennano :Rigotto 
PPR 

Ricardo Izar Eraldo Trindade 
PSDB 

Geraldo Alckmin Filho Antônio Faleiros 
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Lulz Carlos Hauly 

Amaury Müller 

Nelson Trad 

PP 

PDT 

PTB 

João Maia 

Carlos Alberto Campista 

Roberto Jefferson 

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

Dia 28-9-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 29-9-94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 29-9-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão :rvfista emitir o parecer sobre a Admissibilidade; 
Até 8-10-94 -Prazo final da Comissão Mista; 
Até 23-10-94 -Prazo no Congresso Nacional. 
O SR- PRESIDENTE (Júlio CampOs) - O Senbor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n"' 6Z.9, de 23 de 
setembro de 1994, que altera o art. SOda Lei n"' 7 .862, de 30_ de ou
tubro de 1989, que dispõe sobre a remuneração das disponibilida
des do Tesouro Nacional. 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos_ tennos 
dos §§ 4"' e 5"' do art. 2"' da Resolução n"' 1/89-CN. fica assim cons
tituída a Comissão Mista -incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
P.MDB 

RonanTito Cid Sabóia de Carvalho 
AmirLaudo Antônio Mariz 

PFL 
Jônice TristãO Guilherme Palmeira 

PPR 
Moisés Abrão Epitácio-cafeteira 

PSDB 
Reginaldo Duarte JoséRicba 

PMN 
Francisco Rollemberg 

PRN 
AureoMello Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Rubem Medina Darei Coelho 
P.MDB 

T arcísio Delgado Germano rugotto 
PPR 

PauloBauer Roberto Balestra 
PSDB 

João Faustino Saulo Coelho 
PP 

Eduardo Matias Edmar Moreira 
PDT 

Carrion Júnior - Fernando Lopes 
PSTU 

Ernesto Gradella Maria Luíza Fonten_ele 

De acordo com a__Resolução no I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitciçãó da matéria: 

Dia 28-9-94- Designação da ComissãO MiSta; 
Diã 29-9-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 29-9-94 -- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a Admissibilidade; 

Até 8-10-94 - Prazo final da Comissão Mista; 

Até 23-1().94 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Camp(>s) - O Senbor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n° 630, de 23 de 
setembro de 1994, que altera a Lei no 8.031, de 12 de abril de 
1990, e da outras providêD.cias. -

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos tennos 
dos§§ 4° e 5° do art. zo da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comíssão Mista incumbida de emitir Parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
P.MDB 

Ronan Tito Mansueto de Lavor 
AmirLando RuyBacélar 

PFL 
João Rocha Guilherme Palmeira 

PPR 
Jarbas Passarinho Lourernberg Nunes Rocha 

PSDB 
Mário Covas Almir Gabriel 

PDT 
Magno Bacelar Dan:y Ribeiro 

PP 
João França MeiraFllho 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Luiz Viaua Neto Osório Adriano 
PMDB 

Tarcísio Delgado Gennano Rigotto 
PPR 

Fetter JúniOr José Maria Eymael 
PSDB 

José Aníbal Moroni Totgan 
PP 

Laprovita Vieira Renato Johnsson 
PDT 

Márcia Cibilis Viana Marina Clinger 
PMN 

J erônimo Reis Nilson Gibson 

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

Dia 28_-9-94- Designação da Comissão _Mista; 

Dia 29-9-94 - Jnstalação da Comissão Mista; 

Até 29-9-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 
para a Corriissão :M.ista emitir o parecer sobre a Admissibilidade; 

Até 8-10-94- Prazo final da Comissão Mista; 

Até 23-10-94 - Prazo no CongreSs-o Nacional. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Seiilior Presi
dente da República editou a Medida Provisória D0 631, de 23 de 
setembro de 1994, que dispõe sobre o exercício das atnbuições 
institucionais da Advocacia-Geral da União, em caráter emergen-
cial e provisório, e dã outras providências: -

-De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do an. zo da Resolução no 1/89-CN, fica assim cons
tiruída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 
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SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Cid Sabóia de Carvalho AluíziÔ Bezerra 
Márcio Lacerda Gilberto Miranda 

PFL 
Carlos Patrocínio Guilherme Palmeira 

PPR 
Hydekel Freitas Carlos De'Carli 

PSDB 
Jutab.y Magalhães Mário Covas 

PTB 
Jonas Pinheiro Valmir CampO!o 

PI' 
Eduardo Supliey 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Vilmar Rocha PaesLandim 
PMDB 

Tarcísio Delgado Germano Rigotto 
PPR 

Osvaldo Melo Vitório Malta 
PSDB 

LuizMáximo Paulino Cícero 
PP 

Mário Chennont Edisou Fidélis 
PDT 

Vital do Rêgo Miro TeíXelrã -
PI' 

José Fortunati CbiCo Vigilante- -

De acordo com a Resolução ne l, de 1989-CN, fica esiabe--
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 28-9-94- DeSignação -da éOmissão 1v!ista; 
Dia 29-9-94- Instalação da ComissãoMista; . . 
Até 29-9-94 - Prazo pam recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão 1\.fista emitir o parecer sobre a Admissibilidade; 
Até 8- I 0-94 -Prazo final da Comissão Mista; 
Até 23-10-94 --Prazo no Congresso Nacional. 

O Sr. Júlio Campos, r Secretário,- deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jacques Silva. 

O sr. Presidente (iacques Silva) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Júlio CampOs. _ 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. PrOiíunCía o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, S:r's e Srs. Senadores, tive a elevada 
honra de receber em meu gabinete, há alguns dias, trabalhos assi
nados pelo professor Paolo Henrique da Rocha Correa. Filiado à 
Sociedade Brasileira de Geografia, do Rio de Janeiro, e ao Institu
to Histórico e- Geógiãfico de São P.ãulo, o prOfessor _Paulo Henri
que da Rocha Correa é um dos mais entusiastas def~s da liga
ção Brasil-Pacífico. 

Em um dos artigos a mim encaminhados, chamado "Ainda 
os caminhos para o Pacífico", o professor Rocha Correa. após fa
zer um erudito histôrico a respeito do deslocamento dos portos de
pois dos grandes descobrimentos marítimos do SécUlo XVI, de-
tém-se nos caminhos para o Pacífico. -

Apontado por muitos como a mais importante viil de trans
porte de mercadorias do próximo século, o PacífíCo -é -õ camínho 
mais curto a unir dois poderosos- blocos: o NAFTA, aCordo que in
tegra os mercados dos três gigantes da Ãméiica do Norte (Canadá, 

Estados Unidos e México) e (f do Pacífico, que congrega o maís 
promissor mercado do fim do século XX e inicio do sécUlo XXI. 

Diz ele: "Eis um muil.do paradoxãlmente novo, nascido ou 
ressurgido após a Segunda Grande Guerra. ávido de comércio e de 
intercâmbio cultural. Mundo de muitas etnias, como nosso Brasil 
jovem e plurirracial, mtmdo que precisamos alcançar logo para a 
nossa cultura e a nossa economia." 

Não é outro, Sr. PreSidente, o ponto de vista que venho de
fendendo desta Tnbuna. Vivemos um mome~o muito especial na 
história dos povos. Os pafses, após a chamada Guerra Fria. se 
aproximam e se organizam em blocos. 

-Movidos por férrea vontade política, que marginaliza res
sentimentos antigos e ultrapassa pequenos interesses egoístas, 
vontade que cicatriza feridas e disfarça diferenças, as nações se 
aproximam, se integram e se forti.ficain. 

Graças ao desempenho de grandes estadistas, este final de 
séCulo tem a prova mais cabal de que, em matéria de integração, 
um mais um é mais- muito mais-. Veja-se a União Européia. Há 
quase cinqüenta anos, pequenos e empObrecidos países após anos 
de guerra, juntam-se e escrevem nova página rui história. HOje são 
trezentos e vinte milbões de pessoas, que compõem um dos blocos 
econômicos mais importantes de todos os tempos. 

Hoje a União Européia é modelo e exemplo para todos nós. 
Após a bem-sucedida experiência do Velho Mundo, a Ásia se mo
bilizou. E a América também. Os poderosos blocos do Pacífico e o 
NAFI' A derrubam. a cada dia, novas barreiras e se aproximam da 
completa integração. 

A América Latina, com atraso talvez, mas com grande de
terminação, entrou em sintonia com o novo deslocar de interesses. 

- E, pela primeira vez em seus quinhentos anos de inserção na His
tória do Ocidente, dá as mãos à contemporaneidade. Assume seu 
processo de integração econômica. 

Os desequiliõrios regionais traçam caminhos diferentes a 
Serem seguidos pelos povos. A América Latina escOlheu o dos 
sub-blocos. Um deles, do qual o Brasil faz parte, é o MERCQ, 

-SUL. Favorecidos por boas e tradicionais éstradas, Brasil, Argenti
ria,-Uruguai e Parãguai mantêm importante e crescente intercâm-
bio comercial. __ 

Ooso dizer, Srs. Senadores, que o MERCOSUL é exemplo 
alentador de concretização do velho sonho de Bolívar. E o primei
ro passo no sentido do sonho da união regional como primeira eta
pa para a integração continental. 

O próximo passo não pode esperar. A ligação por terra até o 
Pacífico - e a conseqüente iriterligação do Brasil ao sistema rodo
viário panamericano - constitui a decisiva barreira a ser derrubada 
para chegarmos à efetiva integração econômica continental. 

Por falta de estradas. vivemOs afastadÕs de nossos vizinhos. 
A nattlreza não facilitou a nossa aproximação. A imPenetrável cor
tina verde representada pela floresta amazônica e as invencíveis 
montanhas que compô~_ a _cordilheira dos Andes_ são barreiras 
que s6 a vontade do homem pode vencer. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizem qu-e as nações não se 
aproximam _ por amizade, mas por interesse. Que seja. O BraSil 
terá grandes vantagens no momento em que tiver acesso por terra 
ao Pacífico: Bolívia e Peru, Chile e Equador também. É s6 lucro
trazer seus produtos para o mercado brasileiro ou exportá-los pelos 
nossos portos no Atlântico. 

A luta para chegar por terra ao Pacífico não é de hoje. Os 
caminhos já foram aplainados através dos anos mediante a assina
tura de tratados diplomáticos-~tre o B):'a_sil e argUns de seus vizi
nhos. Necessitam agora- torno minhas as palavras do professor 
Paulo Henrique da Rocha Correa- "de célere implantação, através 
de novos convênios que permitam a construção de rodovias e fer-
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revias (às vezes meras obras complementares), ou de balizamentos 
hidrográficos que nos levem a Arica (Cblle), Callao '(Peru), Guaia~ 
qui! e Sau Lorenzo (Equador)". 

Fica aqui- a sugestão aó novo Presidente, qUe- tomará posse 
em primeiro de janeiro de 1995: fixe como prioridade de seu go
verno, que se encerrará no acender das luzes do novo milênio, a 
chegada do Brasil ao Pacffico. Mais do que nós, as futmas geraçõ
es de brasileiros não se esquecerão dessa segunda abertura dos 
portos. 

Era o que ~nha a dizer, Sr. Pr_esidente. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva) - Não há mais ora

dores inscritos. 
Nada mais havendo a- tratar, a Presidência vai encerrar os 

trabalhos, convocando sessão ordinária a realizar-se aman1J.ã,. às 
14h30min, dispensado o período destinado à Ordem do Dia. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessiW às 15h55min.) 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1994 
1- ATA DA 126" SESSÃO, EM 29 DE SETÉ..l\mRO-DE 

LI -ABERTURA 
1.2- EXPED!EN'IE 
1.2.1- Ofícios 
Da Liderança do PPR no Senado Federal, de substituição de 

membros nas Comissões Mistas destinadas a emitirem --pareCeres 
sobre a admissibilidade das Medidas ProvisóriaS n..s 621 e 622194. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 
Deferimento, ad referendum, dos Requerimentos ri0s 686, 

691, 704 e 705, de 1994, dos Senadores Eduardo Suplicy, Guilher
me Palmeira, Darcy Ribeiro e Gerson Camata, lidOs- em sessões
anteriores. 

Edição, pelo Senbor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 632, de 26 de setembro de 1994, que aUtoriza o Po
der Executivo ã cOntratar OOm a ftaipu pagamento de débito jUnto 
ao Tesouro Nacional com títulos da dívida externa brasileira. de
nominados "Brazil Investiment Bond- Bffi", em. valor correspon
dente a até US$92,800,000.00 _(noventa e dois milhões e oitocen
tos mil dólares dos Estados Unidos da América); designação de 
Comissão :Mista e fixação de calendário para a tramitação da maté
ria. 

1.2.3- Comunicações 
Do Senador Darcy Ribeiro, d~ ausência da: País no período 

de 3 a 16 de outubio do corrente ano. 
Do Senador Eduardo Suplicy, de ausência do País no perío

do de 3 a 12 de setembro do correp.te ano. 
Do Senador Guilherme Palmeira, de ausência do País, no 

período de 12 a 17 de setembro dó corrente ano. 
1.2.4 - Comunicação da Presidência 

- - - Presença na Casa do Senhor Joaquim Beato, suplente con
vocado da represeJll:aÇão do Estado do Espfrito Santo, em virtude 
do afastamento do titular, Senador Gerson Camata. 

1.25 - Prestação do compromisso regimental e posse do 
Senhor Joaqrtim Beato. 

1.2.6- Comunicação 
Do senador Joaquim Beato. informando seu noine--pãiia.: 

mentar e que integrará a bancada do PSDB. 
1.2.7- Discurso do Expedienre 
SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Sau<iação, na quali

dade de Líder em exercício da Bancada do PMDB, ao recém-em
possado Senador Joaquim Beato. Reflexão sobre os danos dos ca
suíSinos da Lei Eleitoral à sociedade brasileira. 

1.2.8- Comunicação da Presidência 
Çonvocação de sessão ex:traordinária- do Senado Federal, a 

real~-:se terça-feira, dia 4 de oub.lbro, às 15 horaS, com Ordem 
do Dia que designa. 

TES 

I 3 ~ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
-N"'309a3l!,de 1994 
3- ATO DO DIRETOR-GERAL 

. - N" 122, de 1994 
. 4- MESi\ DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 1263 Sessão, em 29 de setembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Meira Filho 
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- A lista de presença 

OS SRS. SENADORES: acusa o comparecimento de 7 Srs. Senadores. Havendo número re-
AffoD.so Camargo- João Rocha- Josaphat Marinho- José giinental, declaro aberta a sessão. 

Paulo Biso I- Mansueto de Lavor- Meira Filho- Moisés Abrão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
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EXPEDlENTE 
Centro Gráfico do Secado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃJ;S 
Diretor-Geral do Senado Federa1 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUJZ AUGUSTODAPAZJÚNIOR 
Diretor Administratf:vo 
LUJZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Sobre a mesa, o :freios que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 
São lidos os seguintes 

Brasília, 28 de setembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Refo.rmador- PPR, va:' 

lho-me deste para indicar os nobres Senadores CARLOS ALBER
TO DE'CARLI e JARBAS PASSARINHO, como Titular e Su
plente. respectivamente, em substituição aos Senadores anterior
mente indicados para integrar a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer -sobre a admissibilidade da Medida Provisória nfJ 
621, de 22 de setembro de 1994, que "Autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, em 
favor das Centrais Elétricas -do Norte do Brasil S/A, crédito ex
traordinário rio valor de R$ 15.479.072,00, para os fins qUe especi
fica". 

Na oporn.midade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. -Senador Moisés Abrão, Líder do 
pPR. 
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munica. que, nos termos do art. 43, § 2'', do Regimento Interno, de
fere na presente data, ad referendum do Plenário, o Requerimen
to n° 705, de 1994, do Senador Gerson Camata, por não ter sido 
votado em duas sessões ordináriaS consecutivas, devido à falta de 
quorum. 

Serão tomadas as providênciãs necessárias à convocação do 
suplente. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- O Senbor Presidente 
da República editou a Medida ProviSória n° 632, de 26 de setem
bro de 1994, que autoriza o Poder Executivo a contratar com a 
Itaipu pagamento de deõito junto ao Tesouro Nacional com Tíru
los da Dívída Externa brasileira, denominados "Brazil ~vestiment 
Bond- Bffi", em valor correspondente a até US$ 92,800,000.00 
(noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Uni
dos da América). 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos termos 
dos§§ 4• e 5" do art. 2• da Resoluçãon• 1/89-CN, fica assim cons
tituída a ComissãOMista inCumbida de emitir Parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 
Brasília, 28 de setembro de 1994 Titulares Suplentes 

Senhor Presidente,. 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar o meu próprio nome e o do nobre Sena
dor ESPERIDIÃO _A.Mlt"l.._ como 'Titular_ e __ Suplente, respectiva
mente, em substituição aos Senadores anrerionnente- indicados 
paxa integrar a Cotniss~ lvlis.ta_ÍJlÇl,l.mQjga de emitir parecer sobre 
a admissibilidade da Medida Provis6rian~ __ 62~·de 22_de setembro 
de 1994, que "Dispõe sobre as cont;ribq.içõeS para o Programa de 
Integração Social - PIS e para o Programa de Formação do Patri
mônio do Servidor Público- PASgP, inçiden~s sobre r~itas de 
exportação e dá outras providências". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e dist:i.Dta -cOnsidCiiÇão. --Senador Moisés Abrão, Líder do 
pPR. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) ~ O expediente lido 
vai à publicação. 

A Presidência comunica que, nos termOs do art 43, § 2,0 do 
Regirilento Interno, defere na presente data, ad referendum do 
Plenário, os Requerimentos noS 686,691 e 704, de 1994, dos Sena
dores Eduardo Suplicy, Guilherme Palmeira e Darcy R,ibeiro, por 
não terem sido votados em duas sessões ordinárias consecutivas, 
devido à falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Presidência co-

Gilberto Miranda 
Mansueto De Lavor 

Guilherme Palmeira 

Lucídio Portella 

Mário Covas 

Francisco Rollemberg 

AureoMello 

Titulares 

Luciano Pizz.atto . 

PMDB 

PFL 

pPR 

PSDB 

J'MN 

PRN 

Ronan Tito 
Coutinho Jorge 

Raimundo Lira 

Louremberg Nunes Rocha 

A!mir Gabriel 

Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco 

Wemer Wand~er 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Sexta-feira 30 5303 

PMDB 

Moacir Micheletto Antonio Barbara 

PPR 

Otto Cunha ____ Bã.silio Villani 

PSDB 

Deni Schwartz RávioArns 

PP 

Luiz Carlos Hauly Carlos Sc:upe!ini 

PDT 

Elio Dalla-Veccbia Dércio Knop 

PRN 
Paulo Octávio 'li-Gomes Da ROcha 

De acordo com a Resolução no I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 29-9-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 30-9-94 -Instalação da Comissão Mistll; 
Até 2-1(}-94- Prazo para recebimento de Emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o Parecer sobre a admissibilidade; 
Até 11-1 (}-94 - Piazo !mal da Comissão Mistll; 
Até 26-1 (}-94 -Prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Sobre a mesa, co-

municações que serão lidas pelo Sr. 1 o Secretário. -
São lidas as seguintes 
Nos termos do art. 39, aiínea a do Regiri:tCD.to Interno, co

munico a V. Exa que me ausentarei do País no período de 3 a 16 
de outubro do corrente ano, em missão autorizada Pelo Senacto Fe
deral, para participar da Feira Internacional do Livro, que se reali
zará na cidade de Frankfurt, Alemanha, na primeira quinzena de 
outubro, a convite do Senhor Ministro de Estado da Cultura. Luiz 
Roberto Nascimento e Silva, e na condiçã.Q de representante dos 
escritores brasileiros. 

Saladas Sessões, 19 de setembro de 1994.- Senador Darcy 
Ribeiro-

Of. n•l38!94 BraSI1ia,1° de setembrO. de i994 

Senbor Presidente, 
Nos termos do artigo 39, alínea a do Regimento Interno do 

Senado Federal, venho comunicar a Vossa Excelência que deverei 
me ausentar do País no período compreendido entre os dias 3 e 12 
de setembro, ocasião em que estareí Participando do "Congres of 
the Basic Incarne European Network (BIEN)" e debatendo sobre o 
Programa de Garantia de Renda l\1ínima, coin ônus pai-a esta Casa. 

Atenciosamente,- Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

Brasilia, 9 de setembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos 

termos dos arts. 55, m, da Constit:U.lção e 39~ a, do Regimento ln
temo, me ausentarei dos trabafuos da Casa., a fim de, no desempe-
nho de missão com que me distinguiu o SeiiãdO, participar da 92a 
Conferência- Interparlamentar, a realizar-se em Copenhague - Di
namarca, no período de 12 a 17 de setembro do corrente ano. 

Atenciosas saudações, - Senador Guilherme Pailileira. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - O Expediente lido 
vai à publicação. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Encontra-se na Casa 
o Sr. Joaquim Beato, Suplente convocado da representação doEs-

tado do Espúito Santo. em virtude do afastamento do Senador 
Gerson Camata. 

S. Ex" encaminhou à Mesa o diploma, que será publicado 
na forma regimental. 

Ê o seguinte o diploma encaminhado 

a,.v". e7.Jtu~H .. au.;t 

!})na ;J"Jiâdri• 

't:ribnnel 'Rqjione! i:ltitorel do i:spírito .Santo 

&iliip• 215, do -é'ndipo t!l,ifora!, - -'Z<i 4737 de 15 d, 

iJl!Gc tlc 1965, - &blf{ctc 11.0 .mtit~: J o.acruim 

Beato • llll l!i> O.@ li(d & "' 
1.·· SuPlente de Senador pela Coligação. do· 
"PMDB" 

de 1986, 11.Coizo lum.J~iftJ. 

<"lfta do &u~c d~ 'Crlh""J lit r1 dt !Dnomhtc dt ronr 
CWfP<'+~' 1./CI.:ZOJ .Jnt.:JUS 
t ... ar d~ ""'"'da Clw,., (,Sul>l.,utioJ 11CJ<Ui«a: or1no 
V<r~aç.l~ 1111m/nJ: 47.%:ZO 

o·sR: PRESIDENTE (Meira Filho) - Designo Comissão 
formada pelos Srs. Senadores Mansueto de Lavor e A:ffonso_ Ca:
rnargo para conduzir S. &a ao plenário, a fim de prestar o compro
~soreghnenUU.ÇPausa) 

O Sr. Joaquim Beato é conduzido ao plenário e presta, junto 
à Mesa, o seguinte compromisso: 

"Prometo guardar a Constituiçãõ Federill e as-leiS 
do Pais, desempenhar fiel e lealmente o mandato de se
riador que_o-poVi:)rrie conieriU e sustentar a uníão, a inte
gridade e a independência do Brasil." (Palmas.) 

· O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Declaro empossado, 
COmo Senador da República, o_ nobre Sr. Joaquim Beato, qUe, a 
partir deste momento, passará a participar dos trabalhos da Casa. 

Sobre a mesa, comunicação -que sezá lida pelo Sr. lo Secre-
tário. 
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Ê lida a seguinte 

Em 29 de setembro de 1994. 

Tenho a homa de comunicar a Vossa Excelência, à vista do 
disposto no art. 7' do Regimento Interno, que, assumíndo nesta 
data a representação do Estado do Espfrito Santo, em substituição 
ao Senador Gerson Camata, adotarei o nome parlamentar abaixo 
consignado e integrarei a bancada do PSDB. 

Atenciosas saudações, -Joaquim Beato. 

O SR- PRESIDENTE (Meira Filho) - O expediente lido 
vai à publicação. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente, peço a 
palavra. · 

O SR- PRESIDENTE (Meíra Filho)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Pronnncia 
o seguinte discurso. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, sr-s 
e Srs. Senadores, em nome da Bancada do P?viDB no Senado, da 
qual sou vice-Líder, no exercício da Liderança, quero fazer minha 
saudação especial ao nosso Colega, Senador Joaquim Beato, re
cém-empossado no cargo de Senador da República pelo Estado do 
Espírito Santo, Estado tão bem representado pelo Senador Gerson 
Camata e pelo :Ministro Elcio Alvares, que nos honra com sua pre
sença nesta casa para homenagear seu contetrâneo. Nós, da Ban
cada do P:MDB, nos rejubilamos com a posse do eminente Colega. 
Realmente, é com muita satisfação que desejamos que V. Ex• co
lha os melhores êxitos em favor do povo do Espúito Santo, em 
particular, e do povo brasileiro, de modo geral, neste exercício que 
poderá ser breve, mas que será também intenso, tenho certeza. 

Logo após o dia 3 de outubro, após essas eleições hist6riciS 
que já se aproximam• com certeza teiemos nesta Casa quorum su
ficiente para retOrnar os trabalhos legislativos deste ano de 1994, e 
o mandato de V. Ex'" ainda se adentrará pelo mês de janeiro de 
1995. 

Parabéns, portanto, a V. Ex'". 
Mas, Sr. Presidente, aproveito o ensejo para. em rápidas pa

lavras,. fazer uma reflexão sobre a questão eleitoral, sobre a ante
véspera de eleições. E a questão que se põe. Sr. Presidente, é aci
ma de tudo esta: Quais as interferências qUe se fazen:i sentir iio 
processo eleitor-ti acima da vontade popular? Em quê a vontade 
popular poderia estar viciada nestas eleições do dia 3 de outubro 
próximo? Isto é importante! 

Alguns consideram que esse processo eleitoral está viciado. 
Quando se considera que o processo é ilegítimo, o seu resultado 
também será ilegítimo. Lamentavelmente, está se dizendo isso pra
ticamente todos os dias em alguns programas eleitorais e já se pu
blicaram notas e artigos em 6rgãos da imprensa estrangeira, levan
tando-se essa tese da ilegitimidade do processo eleitoral brasileiro. 

Não comungo dessa visão tão pesSi:iDlsta. Sr. Presidente. 
Temos razões para nos regozijarmos cotn-este processo que se de
senrola. Digo isso porque não estou participando como candidato 
e posso analisar com mais frieza mental e emocional o curso das 
maiores eleições que se realizarão desde 1954. 

A questão abordada do us_o da máquina administrativa é le
vantada em todos os processos eleitorais porque não há uma lei 
que tenha deliroitação precisa a respeito do comportamento dos 
mandatários de cargos e mandatos, seja no Executivo, seja no Le
gislativo. Coloca-se aqui a necessidade <Je lei permanente para 
eleições futuras, regulamentando-se o que sija transitório pela pró
pria Justiça Eleitoral. Creio que devemos ter princípios válidos 
para todas as eleições. Sempre estranhei e considero pernicioso 

para o processo democrático-eleitoral o fato de termos em cada 
eleição uma lei específica; isso provoca a idéia de casuísmo. Por 
outro lado, se houvesse um princípio geral, consubstanciado em lei 
permanente para todas as eleições, o circunstancial. como disse, fi
caria para a Justiça Eleitoral, nas suas resoluções e nos seus regu
lamentos. Não estamos sugerindo que o Poder Judiciário substitua 
o Legislativo. Não é isso! Estamos defendendo que se evitem os 
casuísmos da lei para esta ou para aquela eleição. 

Nesse sentido, as acusações sobre o uso da máquina eleito
ral- excetuando-se aqui casos isolados de pessoas que caíram em 
tentação e até confessaram publi~ente o seu erro - não proce
dem, vez que o conjunto do Governo, -O-conjunto do Poder Legis
lativo não esteve envolvido nesse vício, a tal ponto que a vontade 
popular fosse bloqueada ou tivesse, digamos assini, -obstáculos in· 
transponíveis para se niariífestar na próxima segunda-feira. --

A propósito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, façamos justiça 
ao Presidente Itamar Franco, que foi aplaudido nas ruas de São, 
Paulo ontem, exata.mente por ~ da sua posição de magistrado 
perante este processo eleitoral. E preciso que se diga isso aqui para 
ficar bem claro: A posição do Senhor Presidente da República no 
curso destas eleições é mais do que louvável; é uma posição que 
se tomou uma espécie de jurisprudência para o comportamento de 
outros magistrados, outros chefes de ExecutivOS nas futuras elei
ções. Creio que a conduta do Presidente Itamar Franco e de seus 
Ministros fez com que--se encerrasse -õ Cid o-dos presidentes enga
jados em excesso, até de forma prejudicial, ao processo eleitoraL 
Aqui está o Ministro Elcio Alvares, que tem demonstrado toda 
isenção de conduta nesse seguimento eleitoral 

Creio que a equipe -do Presidente Itamar Franco, pelo seu 
exemplo, foi realmente conduzida a uma posição de magistratura 
perante este processo eleitoral e as ex.ceções foram punidas, por
·que dois Ministros deixaram o cargo em razão de acusações, fun
dadas ou infundadas, de uso da máquina eleitoral. Assim sendo, se 
houve algum faro·que tenha despertado motivos para acusações de 
segmentos envolvidos no processo eleitoral. tal não teria mais sen
tido porque os titulares de Ministérios envolvidos coin essas acu
sações foram, realmente., afastados dos seus respectivos cargos. 
- Portanto, Sr. Presidente, é com alegria que gostaríamos de, 
neste pronunciamento, dizer conscientemente que a vontade popu
lar que se manifestará no dia 3 de ourubro próximo não estará ví
cíada pelo uso da máquina administrativa federal por decisão do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que tem neste 
particular, como em outros pontos, o nosso apoio e o nosso aplau
so. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Meira Filho)- Não há maiS orado
res inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai enCerrar os 
trabalhos, convocando para terça-feira, dia 4 de ouru.bro próximo, 
às 15h, sessão extraordinária com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 78. DE !994 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi

mento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n°78, de 
1994 (apresentado como conclusão de Parecer de_ Plenário, em 
substituição à Comissão de AssUniõs Econõmicos ), que autoriza _o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio Grande d_o_S_ul :-:: LFTRS, cujos 
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recmsos são destinados ao giro de 2,1% de sua dívida mobiliária 
vencida no 1'" semestre de 1994. 

-2-

MENSAGEM N" 287, DE 1994 ~ 
(Em regime de urgência, nos termos do art 336? b, do Regi-

mento Interno) - - -

Mensagem n'" 287, de 1994, atravéS da qual o Senhor Presi
dente da Repúblíca solicita seja autorizada contratação de Opera
ção de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao Bra:zilian 
A.merican Mercbant Bank - BA!\1B Cayman. destinada ao fm~
ciamento para aquisição, pela Marinha do Brasil, de bens e servi
ços no mercado internacional, dentro do_Rano Parcial de Obten
ção e Modernização da Marinha. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Econômicos) 

-3-

MENSAGEM N" 288, DE 1994 
(Em regime de urgênci~ nos termos do art. 336,. b. do Regi

mento Interno) 

Mensagem n'" 288~ de 1994, através- da qual o Presidente da 
República solicita seja 3:lltó"iiiádã--ã contratação de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até cento· e oitenta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazí
lian American Mercbant Bank - BAMB - Grand Cayman, desti
nada à aquisição, pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços~ no 
mercado internacional dentro do "Programa de Modernização da 
Força Terrestre". (Dependendo de parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos) 

-4-
MENSAGEM N" 289, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art 336, b, do Regi
mento Interno) 

Mensagem no 289, de 1994~ através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente até duzentos e trinta e 
nove milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao 
Brazilian American Mcrcbant Bank - BAMB - Grand Cayroan, 
destinada ao financiamento para aquisição, pelo Exéri::Ito-Bíasilei
ro, de bens e serviços no mercado internacional, dentro do Progra
ma de Modernização da Força Terrestre. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos) 

-5-

MENSAGEM N" 290, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi

mento Interno) 

Mensagem n<> 290, de 1994, através da qUaro-"Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo- no valor equivalente a cento e oitenta e um 
milhões de dólares nOrte-americá.hos, de principal, junto ao Brazi
lian American Merchant Bank - BAlV!B -Grande Cayro_an, visan
do a aquisição integral de bens e serviços, no niercaâo interno~ 
pelo Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reapa
relhamento e Modernização da Força Aérea Brasileira. (Depend
endo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

-6-
MENSAGEM N" 291, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos do arL 336, b. do Regi-

mentQ_ Interno) 

Mensagem no 291, de 1994, pela qual o Presidente da Repú
blica solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até cento e dezenove milhões de 

-dólares norte-america:D.õs;- de principal, junto ao Brasilian Ameri
can Mercbant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinado à aqui-

- sição integral de bens e serviços. no mercado interno, pelo Minis
tério da Aeronáutica. no âmbito do Programa de Reaparelhamento 
e Modernização da Força ACSrea Brasileira. (Dependendo de pare
cer da Comissão-de Assuntos Econômicos) 

-7-

REQUERIMENTO N" 680, DE 1994 

Votação, em nnno Unicci, do Requerimento n° 68_0, de 1994, 
sOlicitando nos termos do art 336,- c, do Regimento Interno, ur
gência para o Projeto de Resolução no 122, de 1993, que cria a Co
missãO de Ciência e Tecnologia. 

-8-
Aprecia.çã.o do Edital de Priva.tiza:Çãó da Empresa Brasileira 

de Aeronáutica S. A. - E!\.1BRAER, nos termos da Resolução na 
53, de 1994, do Senado Federal. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Econômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15h50mi.n.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 309, DE 1994 

O Primeiro-Secretário, no Exercício da Presidência do Se
nado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de competência que lhe foi 
outorgada pelo Ato da Comissão Díretora no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Processo no 016.095/94-4, 
resc:;>lve aposentar, voluntariamente. o servidor HERMES ALVES. 
Técnico Legislativo, Área de Polícia,-Segurãnça e Transporte, Ní
vel II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Seiiado Federal, nos 
termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado coni os artigos 186, incíso 
m. alínea a; 67 e 192, inciso II, da Lei n• 8.112, de 1990, bem as
sim com os artigos 34, § 2•; 37 e 39, da Resolução (SF) n• 42, de 
1993, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI, da Constiti.Iíção Federal. 

Senado Federal, 29 de setembro de 1994. -Senador Júlio 
Campos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 310 DE 1994 

O Primeiro-Secretário, nO Exercício da Presidência do Se
nado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamen
tar, de 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 n<>016:061/94-2, 
resolve aposentar, voluntariamente, o servidor AA"TÓNIO ALEI
XO MA TEUS, Técnico Legislativo, Área de Instalações, Equipa
mentos, Ocupação e A.mbientaçã.O de Espaço Físico e- ServiÇOs 
Gerais, Nível ll, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Fe
deral, nos tennos do artigo 40. inciso m, alínea a, daConstituição 

__ da República FederatiVa do Brasil, combinado Com os artigos 186, 
inciso ill, almeaa, 67 e 250, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim 
com a Resolução SF no 77/92, e os artigos 34, § 2° e 37, da Reso
lução (SF) no 42, de 1993, com proventos integrai:>, observado o 
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disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 
Senado Federal, 29 de setembro de !994. - Senador Júlio 

Campos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 311, DE 1994 

O Primeiro-Secretário~-no Exercício da Presidência do Se
nado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de competência que lhe foi 
outorgada pelo Ato da Comissão Diretora D0 2, de 4 de abril de 
1973~ e tendo em vista o que consta do Processo n° 016.138/94-5, 
resolve aposentar, voluntariamente, a servidora R.AIM:UNDA DE 
MARIA FRAZÃO DOUDEMENT, Técnico Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo_ Legislativo, Nível IT, Padrão 30, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, in
ciso ID, alínea a, da Constiruição da República-Federativa doBra
sil, combinado com os artigos 186, inciso m, alínea a; 193 e 67, 
da Lei n<> 8.112, de 1990,- bem assim com a Resolução SF 0° 

77/92, e os artigos 34, § 2•, e 37, da Resolução (SF) n• 42, de 
1993, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, 

inciso XI, da Constituição FederaL 
Senado Federal, 2.9 de setembro de !994. -Senador Júlio 

Campos, Presidente do Senado Federal em exercício. 

ATO DO DIRETOR,_GERAL 
N°12.2., DE 1994 

Fixa o valor do Auxil.io--Alim.entação e dá ou· 
tras providências 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi Conferida pelo art. 2° do Ato da Comissão Diretora n° 
15, de 1994, e tendo em vista o que consta do Proc. n•016.920194-
5, resolve: 

Art. lo O valor do AUXilio-Alimentação é fixado em R$ 
122,47 (cento e vi,nte e dois reais e quarenta e sete centavos). 

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data da sua publicação;
com efeitos financeiros a partir de lo de julho de 1994. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 29 de setembro de 1994. - Manoel Vilela 

de Magalhães, Diretor-Geral. 


