
íNDICE TEMATICO 

. Pág. 
AÇll"CAR . 

A problemática da adição de vitamina A no 
açúcar. Francisco Rollemberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1042 

CARVÃO MINERAL 
Comentando a crise na indústria de _ _ç_oque de

carvão mineral, -em Criciüma - se. s_en. -Nelson 
Wedeltin ........ ·-.. .•. . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1165 

Apelo ao Presidente Itamar Franco e ao Ministro 
das Minas e Energia, para que adotem medidas 
cabíveis a fim de que protejamos o carvão nacional. 
Sen. Nelson Wedeltin . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . ... . • .. •... 1165 

(CE) (Vide Partido Político) 

(CEEl 
Registrnndo vl.slta de observação e estudos à 

Comunidade Econômica Européia ~-Ç,EE, pela Con
federação Nacional de Agiicultuia e o Serviço Bra
sileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas. Sen. 
Júlio Campos .......................... -~ •.. ", .. "· .. 1165 

CENTENAR10 

ComUnicando o centenário de nascimento de 
Osvaldo Araújo. Sen. Mauro Benevides ·~,-r·-..:-.-.-.-.. ._...~ 1184 

(CONFAZ) 

Apelo para o fechamento do Confaz. Sen. José 
Eduardo .......... ~- ..................... -.:: ........ - 1049 

CONGRESSO NACIONAL 

Criticas ao Sr. Desembargador Antonio Cario" 
Amorim, pelas noticias sem respaldo e pelas de" 
núncias à instituição Congresso NâCional. Sen. 
Mansueto de Lavor .... -......... ~.-. ~ :~-~. ~-. ·-l->-~ ••• ~ ~1139 

CONJUNTURA NACIONAL 

Registrando a gravidade do momento político 
atual. Sen. Pedro Simon ............ - ............... ---~ .. ~154 

.ConsideraçõeS sobre a inversão- _iie- va,IO:r:~ TI. o 
Brasil relativos à politica, à agricultura, às rela-
ções comerciais e outros. Sen. Ronan Tito .. ·--· -· ._ ~ -~ _ _ 950 

CONSELHO DE Ct:JLTURA~ 

Associando-se ao Conselho de Cultura da Balúa, 
que aprovou, por unanimidade. 'a indicação" ao es-= 
critor -Jorge. Amado c_omo candidato_ ao Prêmio 
Nollel .de Literatura,. Sen. Lourival Baptl.sta . . ... . . . . 1120 

CORREGEDOR 

Indagando à Mesa sobre a escolha do Corregedor 
do Senado Federal. Sen. Pedro Teixeira ........... . 

DEMISSÃO (Vide Exoneração) 
EDUCAÇÃQ..(Vide Saúde) 
ELOGIO (Vide Telepar) 
(EMBRAER) 

Registrando o _ transcurso dos _ 24 anos da 
EMBRAER ---.:~Empresa- Brasileira de ÃeroriáutiCa, 
em. clima de desestatfzação iminente. Sen. Nelson 

Pág. 

1091 

Wedeltin ........................... _- ............. 1050 

EMENDA. CONSTITUC!ONAL (Vide Mulher, Partido 
Político) 

Citando proposta de emenda constitucional, de 
sua autoria, que autoriza a remoção post mortem 
de tecidps~ órgãos ou partes do cor:po humano para 
fins de . transplantes. Sen._ Jutalzy Magalhães . . . . . . 1000 

Propostas revisionais de autoria de S._ Ex.3~ abor---
dando questões políticas concernentes ao proCOOsQ 
eleitoral~ à organização -do Estado e ao novo· pacto 
ferl:o"ativo; Sen. Guilherme Palmeira .. . . . .. .. .. .. • 1003 

D'\f~ndendo _a, proposta revisional g;ue diminui 
o mandato presidencial e da proposta que_ poss.jbllita 
a .. reeleição para~ o5 cargos de .PxeSidente da Repl).-
blica, Governadores e Prefeitos. Oml.ssão da Rela-
taria da Rêvisãó "Constitucional em relação- a !JS sig
natários destas propostas. Sen. Ney Maranhão . "'. . 957 

PrOtéS-tõs Pelos casufSnios que têm norteado os 
ffabalhos da Revisão Coristituclonal. Sen. Cid Sabóla 
de Carvalho .. : ........ ,_ .......... " ............ : ... - 997 

ENCONTRO 

R'egistrando encon-qo havidO em -Fortaleza -
CE, a respeito- da transposição das água.S do Rio 
São Francisco ·para - cofubate à seca. -Ben. -Mauro .. -
Benevides ...... , ......... ,: •.•.. c ..... " .. ·"·"' .. -"'·'"'·- 1099 

Registrando sua j}articipação no Encontro da 
Comi~~~ P~;-1axn,Emtar, Conjunta do MercosuJ. com o 
Parlamento Europ~u, e_m B:rux~las. na semana pas-
sada. Sen._ Dirceu Carneiro -. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . ... . . . _ -- 939 

(ES) Mde Tribuna de Justiça) 

EXONERAÇÃO 

Comentando a demissão- .da Ministra. dos Trans-
portes,_ Sr.a. Margarida Coimbra. Sen. Ronan Tito .. d 950 



vJ 

Pág. Pág. 

aliquotas de ICMS na comercialização de veiculas, 
favorecendo o preço final. Sen. José Eduardo . . . . 1049 

Registrando a Ol111Ssao do ExeCutivo na apura
ção das denúncias que culminaram cpm_ a exoneração 
da Ministra dos Transportes, Sr.a Margarida Coimbra. 
Sen. Gilberto Miranda ...............••.••.•...... 970 INFANCIA, 

FEDERAÇAO Relatório da Situação Mundial da Infância. Sen. 
Jutaby Magalhães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092 

Comentários a respeito de aspectos do sistema 
federativo brasileiro. Sen. Jutaby Magalhães 1071 LEGISLATIVO 

FUNDO SOCIAL DE EMERG<lNCIA 
Lamentando os procedimentos adotados na ses

são de votação <,ia Fundo Spcial de Emergência, 
resultando em sua aprovação e na rejeição de emen
da assinada por S. Ex. a., no sentido da. manutenção 
do-repasse de recursos destinados_ ao saláriO:~_educ-ª.:: ______ . 
ção. Sen. João Caimon ..............•..... '. . .. . . . . 941 

HOMENAGEM 
Rendendo homenagens ao Dia Internacional da 

Mulher. Sen. João França . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166 

Rendendo homenagens ao Dia Internacional da 
Mulher. Sen. Jonas Pinheiro ........ ·--'- ..... -~-· • .-"" .1167 

Rendendo homenagens ao Dia Internacional da 
MUlher. Sen. Onofre Qulnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167 

Registrando o Dia do Bibliotecário. Sen. Marco 
Maciel • ·-" ......•... _ ......... .-........ _ .. _ ............ _ , 1197 

HOMENAGEM PóSTUMA 

Registrando o falecimento do líder politico Joi;é 
Lourenço Collares, militante do PTB. Sen. Mauro 
Benevid~ ......... _. ·-·-· .. ~-· ... ·-· ·-·-·. ~--·-~-·--·---·- .. ~·-· ·- 960 

Comunicando, com pesar, o falecimento de ex- -
GOvernador do Espírito Santo, Dr. José Morais. Sen. 
Gerson Camata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1154 

IMPRENSA 

Protestos a respeito de noticia veiculada em 
orgãos da imprensa, de que S. Ex.• estaria obstseuli
zando os trabalhos da Comissão de Constituição, 
Just!Q_a e Cidadania, no processo q_ue apura a citação 
do Sen. Rona]do Aragão na CP! do Orçamento. 
Sen. Cid ªabóia de Carvalho .......... _.. . • . . . . . ... 1061 

Considerações acerca do artigo publicado na. 
edição de domlngo último do jornal O Estado de S. 
Paulo, oob o titulo "Sílvio SantD!; tem um índice". 
Sen. Odacir Soares ............•. ·~ ......•. , • . • . . . 1083 

Comentários a respeito de noticia publicada no 
Jomal do Brasil, dá conta que "o desemprego é paga 
mundial e também atinge países ricos•. Sen. José 
Eduardo , ......•....... ·-. ---· ........•..•......•... 121 

ConSiderações sobre a entrevista do Desembar- -
gador Antonio Carlos Amnrim, Presidente do Tri
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a ór
gãos de ImPrensa na Itália, denunciando remessa. 
ilegais de dinheiro !licito iteliano -ao Brasil,_ com o 
intuito de financiar partido politico brasllei~Q_. Sen. 
Mansueto de :E.avor .......•..... _. . . . . . . . . . . . . . • . • 1139 

:Itegoz!jarndo-se pela cirCJUlação, às segundOiS
feiras, do jornal o Estado de Minas. Sen. Júnia 
Marise . . . • . . . • . . . • . • . . . . . • • • . . . • • . • • . • • . • • • . . . •• . • 1150 

INDúSTRIA AUTOMOBILISTICA 
Comentários a respeito de acordo da Câmara 

Setorial da Indústria Automotiva, de redução daS 

Comentando sobre a importância do bicamera
lismo para a organização e funcionamento do Poder 
Legislativo brasileiro e para a consolidação da de-
mocracia. Sen. Júlio Campos ............. : . : ·~. .. 990 

MEDIDA PROVISóRIA 
Precipitação do Governo na edição da Medida 

Provisória n.0 434, regulamentando a URV. Sen. Mag-
lJ.O* _Bacelar ...... _ .............. ~ ..... l-! •••••• ~ •••• ~ 937 

·salientando a intei-]}retação da Medida Provisó
ria n.o 434/94, que dispõe sobre o Program~~o _de Esta-. 
bilização Econômlca, o Sl_stema Monetário N~~oclonal, 
institui a Unidade Real de Valor - URV, no que se 
refere à correção !liária dos salários. Sen. Eduardo 
Supllcy ...... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 

METRO 
RegJstrando a· hnportãncia d-o metrô de Braslli!l. 

SeiL Pedro Teixeira . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . 1185 

MINIST<lRIO DA FAZENDA (Vide Zona Franea) 

MINIST!!lRIO DO PLANEJAMENTO 
·Registrando Slla despedida pnr ocasião de sua· · 

assun9ão ·ao Ministério do Planejamento. Sen. Benl 
veras . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • noo. 
MINISTJ!íRIO DOS TRANSPORTES (Vlde 

Demissão, Exoneração) 
Regozijando-se pela escolha do General Bayma 

Denys para ocupar o Ministérlo dos Transpotes. 
Sen. Aureo Mel! o . . . . . •.. . . . . •• .. . • . . . . . . . . . . . . . . • . .1120 

MINISTRO DA_F~ENDA (Vide Política 
Eoonômico-Financelra) 
Prov3:Vel fi-icass:ô' do Plano Ecónômlco do Gover-.. 

no, caso do - Ministro Fernando Henrique Cardoso 
deixe o cargo. Sep. Ney Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . 1153 

Comunicando presença do Ministro .Fernando 
Henrique Cardoso e de economistas de renome em 
reunião hoje da Comissão o de Assuntos Econô~icos 
do Senado, para -debater o Plano Económico do 
governo, consu_bStanciaQ.o _ na Medida Provisória 
n.• 434/94. Sen. Eduardo Supllcy . . . . . . . . . . . . . • . . 1184 

MIS<lRIA 
. __ Comentando ·sobre a desestruturação do setor 
produtivo :z:ural pelo setOT financeir~ como um dós 
fatores ·que agrava o quadro de __ miseria que se en-:-_ 
contra o Pais Sen. Pedro Teixeira ....... ,-. ... . .. -1087 

MONOPóLIO 
Defendendo o monopólio estatal do . petróleo e 

da Petrobrás. Sen. Valmir Campelo · . . . . . . . . . • . . . . . . 1194 

MULHER (Vide Homenagem) 
Defesa- dos atÚals direitos da mulher na Revisão . 

_ constitucional. Sen. Júnla Marise . . . . . . • . . . . • . . . . 1150 



OFíCIO (Vide Renegociação) 
ORÇAMENTO 

Necessidade de amplo debate público sobre a 
questão orçamentária no Brasil. Sen. Nelson We-
dekin ............................................ . 

PARECER 
Parecer oral ao PLC n.o 107/92, que define a 

atividade de cabeleireiro profissional autônomo. 
Sen. Césár Dias ... _ ..... 4 ••• ·-. --·. ~ •••••••••••••• 

Parecer n.0 65/94- Comissão Diretora, apresen
ta a redação final do PDL n.0 17/93, que aprova o 
texto do Acordo sobre o Financiamento do Escritó
rio da secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos, suas Obrigações, Prlvolég!os e Imuni
dades, celebrado entre o Governo da República Fe-. 
derativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organi-
zação dos Estados Americanos. Sen. Chagas Ro-
drigues .................. ~-· ....•....• ~. -"'-•. ~. "' 

Pág. 

1001 

979 

. 979 

Parecer n.0 66/94 - Comissão Dirétofa, apresen
ta redação final do PDL n.0 36/93, que aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e. a Agência Brasileiro-Ar
gentina de Contabllldade e Controle Nucleares 
ABACC sobre suas obrigações, privilégios e imuni
dades, _firmado em Brasllia, em 27 de ma,rço de 
1992. Sen. Júlio Campos .......••.....•..•... ··~·. 980 

Parecer oral ao PLS n.0 71/93, que cria o Pro
grama de Crédito Rural Equivalência - Produto. 
Sen. Magno Bacelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . 981 

Parecer n.0 67/94 - Comissão Diretora, apresen..:. 
ta a redação final do PR n. o 96/93, que dispõe sobre 
a publicação- "dos Perfis Parlamentares dos · ex-· 
Senadores. sen. Jún!a Marise . . ... . . . ..•... •• • . . . . . 985 

considerações- acerca- do paiecer --d3. COmisSão de 
Assuntos Sociais, de sua autoria, ao .PLS n.O 80/93, 
do Sen. Jarbas passarinho, tramitando em conjunto 
com os PLS n.0 • 97 e 106/93, dispondo sobre a adição 
de micronutrientes em alimentos. Sen. Francisco 
Rollemberg .................... ·--- .•.•.... '---·-· 1042 

Parecer oral ao PLC n.o 59/91, que dispõe sobre 
a comprovação de habilitação_ profissional dos res
ponsáveis pelos balanços e demonstrações téênlco
contábeis apresen~dos _ao Trib:unal de_ Contas _da. 
União. Sen. Jonas Pinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 

Parecer oral ao PDL n.o 5/941 que apróVà' -0 
pedido de. autorização para que o Brasil possa 
colocar à disposição da ONUMOZ, pelo pr!!ii'O de 
um ano, um batalhão de infantaria. Sen. Epitácio 
Cafeteira ....... ·-··· ...•. ~ ·' ___ ....... .,. , .••.• -~·~··~·d054 

Parecer n.O 68/94- Gomissão·Dfretocra-. -á~reselitã~
a redação final do PDL n.0 5/94, que aprovjj, _Q.pedidQ~ 
de autorização para que o Brasil possa éolocar à · 
disposição .da Operação das Nações. Unidas !Para 
Moçambique ~ ONUMOZ, pelo .prazo de um ano; 
um batalhão de infantaria. Sen. Carlos Patrocfu!o 1055 

Parecer n.o 69/94 -- ê6riiiSsãó. "JJirételrn:,- ·-aPre- _ 
senta à redaçãõ final aQ PDL -ii. o 1/94, Q.ue .. <f!~õ_e __ 
sobre a renúncia de parlamentar contra o qual pende 
procedimento fundado nos incisos I e II do artigo 
55 da Constituição. Sen. Júnia Marise ........... , .- - 1065. 

Parecer oi'al ·ao OfíCio "S" 37/94~ através do qual 
o Bance5- Ceiltral do Brasil enêaminli:i a solicitação 

do Governo do Estado do Paraná a fim de- qu_e este 
possa emitir Letras Financeiras do Tesouro daquele 
Estado, cujos recursos serãO destinados ao giro de 

vil 

Pág. 

sua divida mobiliária. Sen. Cid Sabóia de Carvalho 1066 

Parecer n. o 70/94 - Comissão Diretora, apresenta 
a redação final do PR n.0 - 34/94, que autoriza a 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Paraná, destinadas à rolagem de 91% da divida 
do Estado. Sen. Luofdio. Portells . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 

Parecer Oral ao PLC n.0 167/93, que cria cargos 
do Grupo Processamento de Dsdos no Qu.ádro Per
i.nari.ente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 2. a Região. Sen. Francisco 
Roliemberg ............... < ••••• "• ...... -••••• -,·...... 1115 

·Parecer oral ao PLS n.0 80/93, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de adição de micronutrientes aos 
produtos de alimentação que especifica. Sen. Fran-
cisco Rollemberg ........... _ ................. ".. ... . . 116 

Parecer oral ao Ofício "S" 38/94, através do 
qual o Governo do Estado de Goiás solicita autori-
zação para emitir Letras Financeiras _do Tesouro do 
Estado de GOiás - LFI'.-GO, cujos recursos serão 
destinados ao giro da dívida mobi!iária do Estado, 
vencível no 1.0 semestre de _1994. Sen. _Iram Saraiva 1141 

Parecer n. o 71/94 -- C:OmissãQ Direfura, apre
senta a redação final. do PR n.o 35/94; .gue autoriza 
o- Governo do Estado de Goiás a elevar o limite 
fixado no· art. 4.0 , II, da Resolução n.0 11/94, e a 
emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Estado cte GoiáS- ...: LFT-GO, 
destinados ao giro de 91% de sua divida moblliária 
venc:íveis no 1.0 semestre de 1994~ -Sen. Chagas 
Rodrigues_ ............ ., ............ c.-,~~ ... _, ........ o 1142 

Parecer n.o 72/94 - Comissão Diretora, apre-· 
senta a redação do vencido, para o turno suplemen
tar, do Substitutivo ao PLS n.o 80/93, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrien
tes aos produtos de alimentação que especifica. Sen. 
Levy Dias .......•.... ~ ... : ... · ........... -,._ ·--- ... 1145 

·· · · Parecer oral ao PLS n.0 125/93, que dispõe sobre 
o número de oandidatos pelo .sistell;la proporcional 
nas eleições d!' ~994. Sen. Cid Sabóia de Carvalho .·.. 1148 

Parecer n.O 73/94 -- Comissão Diretora, apre- o

senta a redação final do; PLS n.0 125/93, que dispõé 
sobre n$nero _de candidatos pelo sis~ma propor
cional !las ·eleições de 1994. sen. Levy Dias ......•.... 1149 

c .. : Parecer ~orá! ao. Oficio "S" n.o .25/94. no c;Íual o 
Governo go ~tado de São Paulo so!icit~ _autorização 
do Senado Federal para emissão __ de Letras Finan-
ceiras do TeSouro do Estado de São Paulo, para 
rol agem dos títulos vencíveis no 1 ,o semestre "deste 
anp. Sen. Gilb<J.rto1'4i_randa .........•......... , .... , 1169 

Parecer h.0 74/94 --cOmiSsão- :bitetora, apre:.. 
senta. a _redação · final do -pR ·r~:o :i6i94, gue . autoriza 
a em1ssao de Letras Financeiras· do- Tesouro do ·Es-
tado de São Paulo - LFTSP, destinadas à rolagem 
de. 91% da divida do Estado, vencfvel no_ primeiro 
Semestre de 1994. Sen; Levy.Dia.S . . . . . .. . . .... . . . . . 1171 

Parecer oral ao PLC n.O 92/93, que autoriza a 
reversão _ao MUni~pio de Florianópolls. Estado de 
Santa Qatarina, do terreno que. menciona. Sen. 
Esperidião Amin ............... ,.~. ,,,_ .-:.0 

•• ·;< •••• ~; ··1193 



viü 

Pág. 
PARLAMENTAR 

SatisfaçãO em_ sua ~posse no SenaQ.o, na baºçada 
do PSDB. Sen. Reginaldo Duarte .. . ... ... .. • .... .. .. . ll.36 

PARTIDO POLiTICO 
Comentários sobre a contrlbuiç_ão do. PF.L. à Re-

visão Constitucional. Sen. GujiÍl.ernie· Palmeira .. ·;.. 100:l 
Comentários sobre uma _possível aliança entre- o 

PSDB e o PFL. Sen. Jutahy Magalhães ........ .. ~:·. 1092 
Comentando a atuação do PSDB IU!-S ~cpninis

trações Tásso __ J_ereissã.ti e Ciro GomesJ no Esta.do _!lo 
Ceará. Sen. Regina! do Duarte ............ _ ............ , . 1136 

Considerações sobre o programa do PSDB e .a 
representação politica em nosso Pais. Sen. Dirc_eu 
carneiro ............................... -· ... _ .. ---. -.~. "'"' • • . .1187 

PETROBRAS 
Fazendo defesa da Petrobrás e da manutenção 

do monopólio do petróleo. Sen. Júnia Marise . . . . . . . 986 

POLí'rrCA ECONóMICO-FINANCEIRA 
Comentários a respeito . da ciranda .. financeira 

como estimuio à inflação. Sen Neison. Wedekin •.... 1001 
Fazendo reflexões Sobre_ a estabilização- econô

mica e a sucessã_o pres_ide~al, nas entrelinhas das 
declarações. do Ministro Fernando Henrique. Cardoso. 
Sen. Eduardo Supliey .. : ... ·: ,; .. : .. .... : •• ; ~ : ... _~~·~ ... 1045 

Comentários a resp_eito __ da_s dificuldades para a 
implantação do Plan<Y de Estabilização EconOmica 
do Governo. Sen. Nabor Júnior ................. ~-.. ... 1089 

Considerações_sOQr~ p Plano_ Fexnando Henrique 
Cardoso II e a implantação da uRV cômo preeedenta 
do Real. Sen. Pedro Teixeira ........ - ................. ~. · · 1133 

Mostrando-se esperançoso com o fim da espe
culação financeira no Brasil com a !mplantil,ção do 
novo Plano de Estabil!zação Econômlca. Se!\,· Jutahy 
Magalhães . . . ... . . . .. .. •. .. • • .. . . . .. . . .. • .. .. . .. . .. 1161 

Mostrando-se perplexo diante da f!>rOposta de 
implantação de uma nova moeda pelo Governo a 
ser eleito no ,próximo pleito. Sen. Magno Bacelar . . 937 

A dolarização da econOll!ia brasileira. Sen. Mag-
no Bacelar .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . 937 

Consignando as conseqüências do Plano FHC II 
nas relações !ntamacionals. Sen. Dirceu Carneiro . . 939 

Destacando as expectativas positivas do empre
sariado brasileiro, om relação ao Plano de Estabili-
zação Econômlca do Governo. Sen. Albano Franco 993 

Preocupação de S. Ex.• com o Plano de Establll-
zação Econômlca do Governo .. Sen., Mfo!lllo C amargo . 969 

PRESIDENTE 
Protesto contra o veto à presença do ex-Presi-

dente Famando Collor · no programa televisivo do 
PRN, veiculado em cadela nacional de televisão na 
última segu.I1da-fe!ra. Sen. Ney Maranhão . . . . . . • . 1153 

Prestígio el<litoral. do eX-Presidente Co!lor em 
Pernambuco. Sen. Ney Marimhão ... ~--·.. ... ....... 1153 

!PROJETO DE LEI 

PLS n.o 12/94, que altera o art. 1.121 da Lei n.O 
5.869/73 - Código de Processo Civil, para incluir, 

Pág. 

como requisltado indispensáVel à petição de sepa
ração consensual~ o aeordo entre os -cônjuges relativo 
ao regim-e __ çle visitas dos,.f.Uhos mel,lo_res_':_ ~~·_.Júlio 
CamJios :. ; : ..... ·-~ .......... ;;.=:,-c., ... ""~ ... ~~: .. ~-·, ..... 9<16 

· Discuti.ndo. o J;'LS n.O 71/93, que cria o Programa 
de Crédito Rural Equivalência - Produto. Sen. Car-
los Patroc'nlo .... , .............. _ .............. ::--::· '1182 

Tecendo_ consiçlerações .sobre -o PLS -n.~ 71/93, 
de sua- autoria, qüe cria o Programa -de Crédito 
Rural Equivalente .de Produto. Sen. Ney Maranhão 999 

Defendendo o i?LS n.0 85/93, de sua autoria, que 
trata da criação d3 Faculdade de Mecilcina de Roral-
ma. San. Marluce Pinto ........... - ..... _.... .. .. 1005 

PÜ\"ii:ó i3/94, 'il!spõé sobre medidas de est!Jnulo 
para o' t?é!Luipamento de .instituições dedicadas ao 
eil.sino téc!lieo e teCnológico, b~lJl como __ aójiprimóra
mento _d,~ r~~~~so~ l).uman~~·-~~- ~b~-- Fra:n~o- 1Q40. 

PLS n.o 14/94, cria o Programa Nacional de 
Adoção de Obras Spci:$. ~ PROADOTE. Sen. Albano 
Franco .......................... _ ... : ..... ;: ......... ; . .. 104Q 

PLS n.O 15/94, acrescenta dispositivos à Lei n.O 
8. 069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Sen. César Dias ._ .. : ........ : .. : ... :... 1063 

PLS n.O 16/94, dispõe sobre a isenç_ão de con- : .. 
tr!bulções sociais )Íos termos dos artile 195. ~,-~13, I. 
eU. da constituição Federal, define !natitulção edu
cacional de caráter confessional, fixa critérios de 
~ontrapartlda aos benaficlos. Sen. Marco M~clel . : .. 1114 

PROJEl'O DE RESOLUÇ~O 
Soliclt;,do cllt Mesa informações acerca do PR 

n.o 3/92-CN, que dispÕe sobre a estrutura adminis
trativa da Comlss~ Parlamentar Conjunta do Mer-
cosul. Sen. Dirce:q: Çameiro ..... , ......... ~ .. :.:. • ... , 945 

REFORMA .AGRAR!A 
Registrando a urgência de execução da raforma . 

agrária. Sen. Ronan Tito ....... ·~·· ........ , ....... ~. 950 

REGIMENTO INTERNO . 

Protestando.cQ.,tra o desrespeito cometido pelos 
Senadores, com o assentimento da Mesa, aos dispo
sitivos .do Regiment.o r.,_ç,rno .que tratam do tampo 
destinado aos orado~~ _Sen. .T!!Uo Campos .. .. .. 990 

RELATóRIO 
Fazendo relatório de visita de S. Ex.a como 

membro da Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosui (seção braslleira) ao Parlamento Europeu, 
em Bruxelas, nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro último. 
Sen. Odaclr SQar!ll' ................... ,. ... .. . .. . .. . 1182 

RENECIOCI;\ÇAO. 

D!scuti,ndo o , Oficio S/38/94, através do qual o 
Gov.emo do Estado de GOiás solicita antorização para 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Goiás - LFT-G01 cujos recursos serão .destinados 
ao giro da divida mobi!lária dei Estado, vencivel no 
1.o semestre de 1994. Sen. Pedro Teixeira .. .. .. .... 1141 

REQUERIMENTO 

Discutindo o Requerimento n.O 99/94, do Sen. 
Esperidião Amin, solicitando, nos termos regimen-



tais, tramitação conjunta do PDL n.O 4/94, com o 
PDL n.O 50/92, por tratarem de matérias que :versam 

Pág. 

sobre o mesmo assunto. Sen. Cid Sabóia de Carvalho 948 

Requerhnento n.0 113/94, de informações, ao 
Ministério da Fazenda, sobre irregularidades junto 
à CEF. Sen. José Paulo B!.sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 

Requerhnento n.0 123/94, de pesar pelo fale
cimento do Dr . .José Morais, ex-Govern::rdor e ex
P!·e~idenb .ela Assembléia Legislativa do Espírito 
Banto. &n. Gerso:c -camak ........... ·-· .. . . . .. • 1168 

RODOVIA 
Apelando às autoridades competentes para que 

fiscalizem as obras de manutenção da BR-364, ir
regulares, no entendimento de S. Ex.a. Sen. Amir 
Lando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . _ .999 

IRR) (Vide LFRR, Usiua Bidrelétrica) 

SALARIO 
Comentários sobre estudos do Governo Itamar 

Franco .sobre o programa da renda m!nima. Sen. 
Eduardo Suplicy ........................... ., •...•.. _ 1109 

SAtlDE 
O desapreço do Governo com as áreas de satide 

e educação. Sen. Franci.sco Rollemberg . . . . . . . . . . . . 1042 

SENADO FEDERAL (Vide Corregedor) 

SOLIDARIEDADE 

Prestando solidariedade às considerações da Sen. 
.Júnla Marise. Sen. Ney Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 

(TELEPAR) 

Elogios à atuação do Sr. Luiz Alberto Martins 
de Oliveira à frente da Telepar, empresa do s!.stema 
Telebrás. Sen . .Jonas Pinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199 

TRIBUNAL DE .JUSTIÇA 

Registrando a posse do Dr. Antônio .José Miguel 
Féu Rosa na Presidência do Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo. Sen. .João Calmon ........... ; . . . . . 1122 

TURISMO 
Registrando o crescimento do turismo no Brasil1 

conforme indicadores divulgados por "Conjuntura 
Turística~~, publicação da Associação Brasileira de 
Agentes de Viagens (ABAV). Sen. Odacir Soares .... 

(UFRR) 

Fazendo apelo em favor da imediata criação do 
curso de medicina na Universidade Federal de Ro-
rahna. Sen. César Dias ......................•..... 

Fazendo apelo ao Ministro da Saúde, Dr. Hen
rique Santillo, para que Interceda junto ao Conselho 
Nacional de Saúde, no sentido de conceder parecer 
favorável ao processo de criação e implantação do 
Curso de Medicina na ·universidade Federal de Ro-
raima- UFRR. Sen. Jóão França ..... -~· .... -....... . 

(UNICEF) 

Fazendo reflexões .sobre matéria denominada 
Desnutrição: o com:Pl'"<ifilisso invisível, publicada no 
"Destaque 5", do Relatório Anual do Unicef, que 
focaliza crianças menores de 5 anos de idade e des-, 
cr-eve a situação terrlvel em que .se encontra a 
Infância em grande parte do Planeta. Sen. Jutahy 
Magalhães ......................................... . 

(URV) (Vide Politica Econõmico-Financeira) 

Manifestando preocupação com a implantação 

Pág-. 

1197 

996 

1051 

958 

da URV. Sen. Henrique Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 

USINA IDDROELJ!:TRICA 

Fazendo defesa da conclusão da usina hidroelé-
trica de Samuel em Rondônia. Sen. Ronaldo Aragão 1121 

VITAMINA (Vide Açúcar) 

VISITA (Vide CCE, Relatório) 

ZONA FRANCA 

Apelando ao Mln!.stério da Fazenda no sentido 
ele que a redução das aliquotas de hnportação não 
ponha em risco a. sobrevivência da Zona Franca de 
Manaus. Sen. Aureo Mello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 



íNDICE ONOMÁSTICO 

Pág. 

AFFONSO CAMARGO 
Preocupação de S. Ex:.a_ com_ o Pl.aruL de Esta-_ 

bilização Ecêniõmica do Governo-·--·-·._.-..... ~-..-·.--· .• A,..A. ~ __ .9.69 

ALBANO FRANCO 

Comentários ao Governo !ta_:mar Franco. Aparte 
ao Sen. Gllb~erto Miranda ...... , . ~o·"" .•• _,_ ••.• "~o - 973 

Destacando as expectativas positivas do_ ~mpre
sariado brasileiro, com redação ao Plano de EStã.hi-
lização Económica do Governo .. _ ....... ,. , ._~ .... -.-., .-.~ ,:-;: .993 

PLS n.o-13/94, dispõe sobre medidas de estímulo 
para o reequipamento de instituições dedicadas ao 
ensino técnico e tecnológico, -bem- como ao aprimo-
ramento de recursos humanos .......... _.:: .. ~-·~··- 1040 

PLS n.o 14/94,- cria o Programa Nacional de Ado-
ção de Obras Sociais - PROADOTIL.~ •..•....... _ .... ·~ 1040 

Dizendo~ da satisfação de S. El<.• e_~<'la Casa por 
ter sido- escolhido o ___ Ministro do :Planejamento. 
Aparte ao Sen. Beni Veras .... , , ... '-'' ... _ .. ·o·-·.-... ,-, iioa 

ALFREDO CAMPOS 

Mostrando preocupação com os aumentos de 
preços. Aparte ao Sen. Pedro Simon ....... u • • .. • 1157 

ALMIR GABRIEL 

Pág. 
Regozijando-se pela escolha do General_Bayma 

Denyg, -para o_cupar _9--_~nistéliCr dos_Transportes . . . -1120 

Apelando ao Ministério da Fazenda no sentido 
de que a req.\].ção das _:alíquotas __ de _im_portação não 
ponha em risco a sobrevivência da Zona Franca de 
Manaus ........................................ " . 1196 

BENI VERAS 

-Com.antários a réSPeíto- dÕ PSbB. Aparte ao Sen. 
Jutahy Magalhães ·~-· ., ............... "'" ··-~·-· ... ~1096 

De§pedida_ de _S._ EX.~- por o_casião de Sll_a _assJ.m~-
ção ao Ministério do :E'lanejamento . . . . . . . . . . . . .. . . ~1103 

CARLOS PATROCíNIO 

DiscUtindo o PLS n.0 '11/93~ que cria o Programa 
de Crédito Rural Equivalência-Produto . . . . . . . . . . . . 982 

Chamando a atenção dos governantes do Pais no 
que diz respeito à alimentação de noss_o povo. Aparte 
aoSen. Francisco Rollemberg ........ -.. -.: .... _ .... ~. 1043 

Parec_er n.0 _68/94 ,..,....-- .Comissão Diretora, apre
Senta a rOOaçião_ -finã.l -do PDL. n.o 5794, que a:oro,ra 
o_ pedido de autorização --:para que- õ BraSil !possa_ 
colocar à disposição da OperB.ção dás Nações trnídas 
para Moçambique - ONUMOZ, pelo prazo de um 
ano, um batalhão de infantaria . .. . . . .. . . . . .. .. .. .. 1055 

Defendendo a moralidade administrativa e a mo- CÉSAR DIAS 
ralidade pública. Aparte ao Sen. Gilberto Miranda c ~ 971 

Tecendo comentários ao Plano de Establ!ização ~ 
Econômica. A(parte ao Sen. Eduardo ~ Sup!icy 1047 

AMIR LANDO 

Violência contra a Constituição, o Direito Cons-
titucional e os princípios gerais da Ciência do Direito. 
Aparte ao Sen. Cid Sabóia de Carvalho . . . . . . . . . . 998 

Apelando às autoridades competentes para que 
fiscalizem as obras de manutenção da BR-364, irre-
gulares. no entendimento de S. Ex. a .... --· . . . . . . . . . . . 999 

Fazendo observações a respeito do Plano Eco
nómico. Aparte ao Sen. Eduarae> Suplicy . . . . . . . . . . 1048 

AUREO MELLO 

Dando votos de bons augúrios ao Senador Beni 
Veras, por sua ida para o Ministério do Planeja
mento. Aparte ao Sen. Eeni. V eras ....• ~ .... ~ .. ~... 1106 

Parecer oral ao PLC n. 0 107/92, que define a 
atividade de cabeleireiro profissional autônomo .... 

Fazendo apelo em favor da imediata criação do 
curso de medicina na Universidade Federal de Ro-

979 

raima ...... ~· ...... ~ ............. :~ ........ . _ .. ~ ·:~'~"~-· ~ 996 

PLS. n.0 15/94, acrescenta dispositivos à Lei n.O 
8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto_ da Criança e 
do Adolescente .......... ·~· ..................... -.-~063 

CHAGAS RODRIGUES 

Parecer n.0 _ 65/94 . - CQn;tissão Dh-etora~ apre- · 
senta a redação final do PDL n.0 17/93, que aprova 
o texto do Acordo sobre o Financiamento do 
E:ooitório da Secretaria-Geral da OrganizaÇão dos 
Estados Americanos, suas Obrigações, Privilégios e 
Imunidades, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do BrasU e a Secretaria-Geral da Orga-
nização dos Estados_ Americanos . . . . . . . . . • . . . . . . . . 979 



H 

Parecer n.0 71/94 - Comissão Diretora, apre
senta a redação final do PR n.O 35/94,- que autoriza 
o Governo do Estado de Goiás a elevar ó limite fixa
do no art. 4.0

, II, da Resolução n,0 11/94, e a emitir, 
mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Te-

~~urg'h.go d:;~a~o d~e s~~i~vlda ~b~?rtad;;'!~fv~~ 

Pág. 

no 1.0 semestre de 1994 .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. • .. . .. .. 1142 

CID SABóiA DE CARV!lLHO 

Discutindo o Requerimento n.o 99/94, do_ Sen. 
Esperidião Amin, solicitando, nos termos regimen
tais, tramitação conjuota do Pt:>L n.0 4/94, com o 
PDL n.0 50/92, por tratarem de matérias que versam 
sobre o mesmo assuoto .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. • 948 

Discordando dos ideais reformistas da Consti
tuição. Aparte ao Sen. A!bailo Frarico .... : ..... : . - 994 

Protestos pelos casuísmos que têm norteado os 
trabalhos da Revisão Constitucional . . • . . . . . . . . . . . . !197 

Protestos a respeito de notícia veiculada em 
órgãos da imprensa, de que S. Ex.a. estaria obstruin-
do os trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, no processo que apura a citação do_ Sen. 
Ronaldo Aragão na CPI do Orçamento .... -· ..• --· . _ 1061 

Parecer oral ao Ofício "S" n.o 37/94, através do 
qual o Banco Central do Brasil encaminha a solici
tação do Governo do Estado do Paraná a fim de que 
este possa emitir Lbtres Fi_'lanc::::iras do Tesouro da
quele Estado, cujos recursos serão destinados ao giro 
de sua divida rnobiliária ........................... 1066 

Parecer oral ao PLS n.O 125/93, que dispõe sobre 
o número de candidatos pelo sistema r.roporcional 
nas eleições de 1994 ................ --....... .. ... . 1148 

DIRCEU CARNEIRO 

Registrando sua participação no Encontro da 
Comissão Parlamentar Conj'unta do- Mercos_ul com 
o Parlamento Europ-eU, éni Bruxelas,_ na semana 
passada .............................. : .. .... :~..... 939 

Consignando as conseqüências do Plano FHC II 
nas relações internacionais .......... -. , -...... ~ ....... ~ -.- 939 

Solicitando da Mesa informações acerca do PR 
n.0 3/92-CN, que dispõe sobre a estrutura adminis
trativa da Comissão Parlamentar Conjunta do Mer-
cosul . . . ...... .. .... .. . .. .. ......... .... .. ...... ... 945 

Comentários a respeito dos planos econômicos 
brasileiros. Alparte ao Sen. Padro Simon . . . . . . . . . . 1157 

Considerações sobre o -programa do- PSDB e a 
representação política em nosso Pais . . . . . . . . . . . . . . 1187 

EDUARDO SUPLICY 

Salientando a interpretação da Medida Provisó
ria n.0 434/94, que- dispõe sobre_ o Programa de 
Estabilização Económica, o Sistema Monetário Na.:.: 
cional, institui a Urudade Real de Valor - URV, no 
que se refere à correçãri diária dos salárioS ... -... ~ __ 957 

Fazendo reflexões sobre a estabilização e_conômi-
ca e a sucessã-o presidencial, nas entrelinhas das de
claraçõ-es do Ministro Fernando Henrique Cardoso_ . -· 1045 

Comentando a respeito do PSDB. Aparte aiJ Seri. 
Juta.b,y Magalhães . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. . 1094 

Pá&· 
Expressando: o desejo de acerto na função Que o 

Sen. Beni Vel-as vai assumir como Ministro do Pia- -
nejamento. Aparte ao Sen. Beni Veras . . . . . . . . . . . . . 1104 

Comentários: .sobre estudos do Govemo Itamar 
Franco sobre o programa da renda míilima . . . . . . . . 1109 

Apoiando o :discu!sõ de seu antecessor. Aparte 
ao Sen. Pedro Simon . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . . .. 1158 

Comunicando presença do Ministro Fernando 
Henrique CardOso e de economistaS de reiiome em 
.reunião hoje da Comissão de Assuntoo Económicos 
do Senado, para debater o :E'lano Econõmico do Go
veerno, consubstanciado na Medida Provisória n.0 

434/94 ...... " . . .. . • .. .. . .. . .. .. . . .. .. • .. .. .. .. . .. . l184 

EPITACIO CAFETEIRA 
Parecer oral ao PDL n.O 5/94, que aprova o 

pedido de autorização para que o Brasil possa co
locar à disposição da ONUMOZ, pelo prazo de um 
ano, um batalhão de infantaria .................... _ 1054 

ESPERIDIAO AMIN 

Tecendo comentários sobre o patriotismo, da 
participação de Cidadãos e de partidos. Aparte ao 
Sen. Jutahy Magalhães . . . .. . . .. . . .. . . • ... ........ .. .. . 1093 

Congratulando-se com o ato de nomeação do Sr. 
Beni V eras para d cargo de Ministro do Planejamen-
to. Aparte ao Sen. Ben! Veras .. . .. .. .. .. .. ... .. .. 1103 

Parecer oral ao PLC n.O 92/93, que autoriza a 
reversão ao MUniciplo de Florlanópolls, Estado de 
Santa 'Catarina, elo terreno que menciona . . . . . . . . 1193 

FRANCISCO ROLLEMBERG 
Co-'""riBid~raçõeS acerca do parecer da Comissão- de 

Assuntes Sociais, de sua autoria, ao PLS n.o 80/93, 
dO sen. Jarbas .P~sarinho, tramitando e_m conjunto 
com os PLS-n.os 97 e 106/93, cllspondo sobre a adição 
de micronJ.Itrlentes em alimentos ............. ~.. . . 1042 

A ~roblernática da adição de- vitamina A no açu-
car ... _ .......... ,., ............... , .. _ .•• ·-.. •. . .. .... • .. 1042 

O â.e~apreço do Governo oom as ãreas de saúd~ 
e educaçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 

Com.entãrlos a respeito da ida do Sen. Beni 
Veras para o Ministério do Planejamento, Aparte ao 
Sen. Ben! V eras .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. 1106 

Parecer oral ao PLC n.o 167/93, que cria cargos 
do Grupo Processamento de DadoS no Quadro Per
manente de Pessoal da Secretaria do Tribunal do 
Trabalho da 2. • Região .... _ ._ ............. : .. . . .. . 1115 

Parecer oral ao' PLS n: 0 80/93; que dispõe sobre 
a obrigatoriedade· de adição de micronutrientes aos 
produtos de alimentação que especifica ..... -.... 1116 

GERSON CA.MATA 
__ - coniêntários a respeito da Petrobrás. Aparte à 
Sen. Júnla Mari.se . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. 986 

Mailifeskncio.ise · ein · :feiação ·a- inflação no BrS.Sil. 
Aparte ao Sen. Albano Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 99::\ 

Comentários a respeito do processo inflacionã-
rio. Aparte ao Sen~ Nabor Júnior . •c• ••• _._... ............ ·1090 

ComUnicando;· com :Pesar, o falecimento do· ex
Governador do ESpírito Santo, Dr. José Matais . . · 1154 



Requerimento n.0 123/94, de pesar pelo faleci-_ 
menta do -Dr. José Morais, ex-Governador e ex
Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito 

Pág. 

Santo ..............................••.•. ·-"" ......• 116R 

GILBERTO MIRANDA 

Criticando o Governo Itama_r: Aparte __ ao Sen. 
Ronan Tito .......................... "' .......... . 

Comentando sobre o Plano de Estabilização do 
Governo. Aparte ao Sen. Affon.so Camargo ..... . 

Registrando a omissão do Executivo na apura
ção das denúncias que culminaram com, a exone
ração da Ministra dos Transportes, Sr.a. Margarida 
Coimbra ......... _. ~ ........... _ .................. ·.· · 

Comentários a respeito do .Plano Econômio do 
Ministro Fernando Henrique Cardoso._ Aparte ao Sen. 

956 

970 

970 
970 

Pedro Simon ...... "'" ................... ~ ... :. . . . . -_1160 
Parecer oral ao Oficio "S" n.0 25/94, pelo qual o 

Governo do Estado de São Pau_!o solicita autorização 
do Senado Federal para emissão de Letras Financei
ras do Tesouro do_ Estado_ de São Paulo, paxa rolagem 
dos trtulos vencíveis no 1.0 sem_estre_ deste_ ano 1169 

GUILHERME PALMEIRA 

Comentários sobre a contribuição do PFL à 
revisão da constituição .................. -··.... ..•.. 1003 

PrOpostas "reVLslor:i.aiS- de autoria de S. E_x.a, abor
bando questões p-olíticas concernentes ao processo 
eleitoral, à organização do Estado e ao l)_oyo pacto 
federativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1003 

JONAS PINHEIRO 
Parecer _oral a_o PLC n.0 59/91, que dispõe sobre 

a comprovação de habilitação profissional dos res
ponsáveis pelos balanços e demonstrações técnieo
eon tábels apresentados ao Tribunal de Contas da 

III 

Pág. 

União . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 
Parabenizando o Sen. Beni Veras por inte

grar o Governo Itamar Frano. Aparte ao Sen. Beni 
Veras . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 

Rendendo homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher .......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167 

·- Elogios à atuação do Sr. Alberto Martins de Oli
veira à frente da TELEPAR, empresa do sistema 
TELEBRAS ........ , .... ., .................. -. . . . . . . 1199 

JOSAPHAT MARINHO 
Comentários a respeito do PFL. Aparte ao Sen. 

Jutahy Magalhães .. : ...... _ •......... ·-· .......... :. 1095 
Louvando o .discurso do Sen. Pedro Teixeira na 

defesa do Governo de earáter social e humano. Apar-
te ao Sen. Pedro Teixeira ..... ·-- ....... + •• _. • • • • • 1186 

Abordando assunto sobre alialnça partidári". 
Aparte ao Sen. Dirceu Carneiro . . . . . ... . . . . . . . . . . . 1189 

JOSÉ EDUARDO 
ComentáriOs- -ã -respeito de acordo da Câmara 

SetoriaLda Indústria Automotiva, de redução das 
alíquotas de ICMS na comercialização de veículos., 
favorecendo o preço final ......... "'· . • . . . . . . . • . . . . .1049 

Apelo ;para o fechamento do CONFAZ . . . . . . . . 1049 
HENRIQUE ALMEIDA Manifestando alegria com a indicação -dei sen. 

:Manifestando preocupação com a- implantação Beni Veras para exercer o cargo de Ministro do Pla-
da URV .............•............. ·- ·--·-......... 1120 nejall)ento. Aparte ao Sen. Benl V eras . . . . . . . . . . . . 110S 

URV 
ffiAM SARAIVA 

Parecer oral ao Oficio n,o S/38/94, através 
do qual o Governo do Estado de Goiás solicita auto
rização para emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Goiãs - LFT..,GO, cujos recursos serão 
destinados ao giro da dívida Mobil!á;ria do Estado, 
vencível no 1.0 semestre_de 1994 .. _ ........ '"' .,,, ..• 1141 

JOAO CALMON 
Lamentando os procedimentos -adotados na ses-

são de votação do Fundo SOCial de Emergência, re
sultando em sua aprovação e na rejeição de emenda 
assinada por S. Ex.a~ no sentido da manutenção do 
repasse de recursos destinados ao_ §al:írio:_edu,cação 941 

Registrando a posse do Dr. Antônio José Miguel 
Feu Rosa na Presidência do Tribunal de Justiça _do 
Elspirito santo .......... _......................... 1122 

JOÃO FRANÇA 
Fazendo apelo ao Ministro da Saúde, Dr. Hen- · 

rique Santillo, pera que interceda junto ao C.onselho 
Nacional de Saúde, no sentido de conc_eder pare
cer favorável ao processo-·de criação e implantação 
do Curso de MediG!na ·na UhiverSld\lde Fedelfll_ de 
Roraima - UFRR ................ ·--~ ·-- _ ._.. 1051 

Rendendo homenagens ao Dia Internacional da 
Mulher ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i166 

Comentários a respeito de notícia publicada no 
Jornal do Brasil, dá conta que ('o desemprego é pa-'-
ga mundial e _também atinge países ricos" ....... -. 1121 

JOSÉ FOGJ\ÇA 
RegiStrando as - Coriciuistâ.S.' -·para a eduCaÇão. 

Aparte __ ao S_en. João Calmou .•.... -.................. 9.43 

JOSE: J;>AJJLQ .lliSOL . 
Requerimento n.0 113/94, de informações, ao 

Ministério da Fazenda, sobre irregularidades junto 
à_ CE!;' .......... . : .... .. : .......•.. :.: ..... _; ______ .1082 

JOSE: RIC:irA 

Cumprimentando o Presidente Itamar Franco, 
por ter nomeado o Sen. Beni Veras para Ministro do 
Planejamento. Aparte ao Sen. Benl Yeras . . . . . . . . 1103 

Dando ,as J:>oa.s-v!n,das ao Sen. Reg!naldo Duarte. 
Aparte ao Sen. Reginaldo Duarte "'~· .. --··---···- .1138 

J"úLIO CAMPOS 

_ PLS n.6 12/94, que altera o art. 1.121 da Lel··:r,:o 
5. 869173 -'Código de Processo CMI, para incluir, 
com9 requisitado indispensável à petição" _de Sei>a
ra&ão consensual, o acordo entre os cônjuges relativo 
ao regime de visitas dos filhos menores ...... ___ . ""'· _ 946 

. Parecer n:0 ·"66/94 -:- Comissão DiretOi-ã., -aPresen-
ta redação final do PDL n.o 36/93, que aprova o -



r v 

texto do acordo entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e a Agência Brasileiro-Argentina 
de Contabilidade e Controle Nucleares- ABA CC so-
bre suas obrigações, privilégios e imunidades, firmado 

Pág. Pág. 
Mostrando-se_ esperançoso _com o fim _da espe

culação financeira no Brasil com a iroplãntação do 
novo Plano de Estabilização Econôm!ca . . . . . . . . . . 1161 

em Brasilia, em~ 27 de março de 1992 ........... . 980 LEVY DIAS 
•PrOtestando contra o desrespeito cometido pelos 

Senadores, com o assentimento da Mesa, aos dispo
sitivos do Regimento Interno que tratam do tempo 
destinado aos oradores ... : . :~. ~- : ... : •. ~. :~;~:~. :·.· . .". · '91fõ 

Comentando sobre a importância do bicame
rallsmo para a organização e funcfõnainento do 
Poder Legislativo brasileiro e para a consolidação da 
democracia . ,_,.~o·-·-·-·-········--··-··-········-·--·-·-···-··'· 990 

Registrando visita de observação e estudos à 
Comunidade Económica Européia - CEE, pela Con
federação Nacional de Agricultura e o Serviço Bra
sileiro de Apolo às Pequenas e Mlcroempresas . . . . 1165 

.rúNIA MARISE 
Parecer n.0 67/94- Comissão Diretora, apresen

ta a redação final do PR n.0 96/93, que dispõe sobre 
a publicação dos Perfis Parla.m.entare.s dos ex-
Senadores ........ ·~ -·-·-- ........... --~---·-· ·- .. : . . .. 985 

Fazendo defesa da Petrobrá.s e da manutenção 
do monopól!o do petróleo . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . 986 

Parecer n.0 69/94 - Comissão Dlretora, apresen
ta a redação ~final ao PDL n.0 1/94, que dispõe sobre 
a renúncia de parlamentar contra o -qual pende 
procedlmen.to fundado nos Incisos I e ~II do arti-
go 55 da Constituição ............... : ·~: ....... ;:c:. -J.065 

Regozijando-se· pela circulação, às segundas---
feiras, do jornal o Estado de Minas 1150 

Defesa dos atuais direitos da mulher na -Re~ 
visão Constitucional ................. ~. .. . .. .. . . .. . 1150 

JUTAHY MAGALHAES 
Comentários sobre a agricultura brasileira. Apar-

te ao Sen. Ronan Tito .............................. - 952 
Fazendo reflexões sobre matéria denominada 

Desnutrlçãq: o compromisso invl$lvel, publicada no 
"Destaque 5', do Relatório Anual do· UNICEF, que 
focaliza crianças menores de 5 anos de __ idade _e_ des-
creve a situação terrível em que se encontra a 
Infância em grande parte do ·Planeta ....•.. ·~·. ·~· 958 

Fazendo defesa do Governo Itamar Franco. 
Aparte ao Sen. Gilberto Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 

Citando proposta de emenda constitucional, de 
sua autoria, que autoriza a remoção post mortem de 
tecidos, órgãos ou 'partes do corpo humano para fins 
de transportes .. .. . . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . 1000 

Comentários a respeito de aspectos do sistema 
federativo brasileiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1071 

Comentários sobre uma posshrel aliailça entre o 
PSDB e o PFL ..................................... ·1092 

Relatório da Situação Mundial da Infância . 1092 

Solidarizando-se com o Sen. Beni Veras por 
sua Ida para o Ministério do Planejamento. Aparte 
ao Sen. Benl V eras .................... : .... :.. . .. 1107 

Comentários a respeito da preocupação do Oe-
vemo em combater a Inflaç:ão. Aparte ao Sen. Pedro 
Simon .. .. ... .. .. .• .. . .. . .. .. ........... ........ ... 1159 

Parecer n.0 72/94 - Comissão -DI!ãtói-8., apre
.senta a redação do vencido~ para o turno .suplemen
tar, do~ Substitutivo~ ao PLS n.0 !r0/93, que dispõe 
Sobre a obrigatoriedade _da edicão de micronutri-
entes aos :produtos de alimentaÇão que especifica . . 1145 

Parecer n.O 73/94- - ComissãO Diretora, apre-
senta a redação· final do PLS n.O 125/93, que_ dispõe 
sobre número de candidatos _pelo sistema propor
cional nas eleições de 1994 ..... _ ... ·-·-~"· ~-· . . . . . . . . 1149 

Alertando para o problema de aumento de fretes 
na Est'rada âe Yerro ~Noroeste do Brasil. Aparte_ ao 
Sen. Pedro Simon .. , .... ~: .. : .. ~ .......... "•···'··· 1160 

Parecer n.o 74/94 - Co_missão Diretora, apre
senta a redação final do PR n.O ~36/94, que autoriza 
a emissão de Letras Financeiras do Tesôuro -do Es
tado de São Paulo - ·LFrsP, destinadas à rolagem 
de 91% da dívida do EStado, vencível _no primeiro 
semestre de 1994 · ..... : . ...... : .-... ~ ..• ~ .. : . ...... -.. ~, · 1171 

LOURIVAL BAPTÍSTA 

Associando-se ao Conselho de .Cultura da Bahia, 
que aprovou, por unanimidade, a indicação -do es
critor Jorge Amado como candidato ao Prêmio Nobel 
de Literatura ................. ~-~ ... --~, . ··-·. --~· -·--. ~ 1120 

LUC!DIO PORTELLA 

Parecer n.0 70/94 Comissão _Diretora, a.rpre_~ 
senta a redação final do PR n.0 34/94, ·-que autoriza 
a emissão de Letr~ Financeiras do Tesow::o do Es
tado do Paraná, destinadas à rolagem de 91% da 
dívida do Estado .............................. , . . • 1067 

MAGNO BACELAR 

Precipitação do Governo na edição da Medida 
Provisória n.0 434, regulamentando a URV .. r• •• ~ ~-·. _ 937 

Mostrando-se perpleXo diante da proposta de 
implantação de uma nova ·moeda pelo ~ Governo a 
ser eleito no próximo pleito .. .. . . . . . . . . .. .. ... . . . .. ~ 937 

A dolarização da economia braslleiTa . . . . . . . . . . . g37 
Parecer oral ao PLS n.O 71/93, que cria o Pro

grama de Crédito Rural Equivalência-Produto . . . . . 981 

Registrando a; necessidade de .se dar mais aten-
ção à saúde. Aparte ao Sen. Francisco Rol!emberg 1044 

MANSUETO DE. LAVOR 

Comentários - a respeito da reforma agrária. 
Aparte ao Sen. Ronan Tito .. .. .. .. ... . . .. . .. ... .. • 953 

Analisando o Plano Fernando Henriq..ue Cardoso. 
Aparte ao Sen. Pedro Teixeira .............. _,.,._. . . 1135 

Dando as boas-vindas ao Sen. Reglnaldo Duarte. 
Aparte ao Sen. Reginaldo Duarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1138 

Considerações -sobre a entrevista do Desem
bargador Antonio Carlos Amor!in, Presidente do 
Tribunal de Justiç~,t do Estado do Rio de Janeiro, 
à órgão de imprensa na Itália, denunciando remessas 
ilegais de dinheiro ilícito italiano ao Brasil, com o 
intuito de financiar partido politico biasileiro . . . . . 1139_ 



Criticas ao Sr. Desembargador Antonio Carlos 
Amorim, pelas notícias sem respaldo ~ pelas _denún-

Pág. 

cias à instituição Congresso Nacional . . . . . . 1139 

MARCO MACIEL 

Congratulando-se com o Presidente__ Itamar 
Franco pela escolha do no~ do Sr. ]?e.ui Vel-as para 
Ministro do Planejamento. Aparte ao Sen. Beni Veras 1108 

PLS n.0 16/9~, dispõe sobre a isen~áo de con- _ 
tribuições sociais nos termos dos arts. 19~ e 213, 
I e II, da Constituição Federal que define instituição 
educacional de caráter confessional e fixa crttérios de 
contrapartida aos benefícios ....... _ .............. _ 1114 

Registrando o Dia do Blbllotecárlc;> . , , .. , , . . . . . . 1197 

MARLUCE PINTO 

Demarcação das terras indígenas no Norte. 
Aparte ao Sen. Ronan Tito ......•.... ---·-- ~'... 956 

Defendendo o PLS __ n.o 85/93~ de sua autoria, 
que trata da criação da Faculdilde de Medfcíiia de 
Roraima ................ --. ............ c~ .. --- 1005 

MAURO BENEVIDES 

Registrando o falecimento do llder politico José 
Lourenço Colares, militante do PTB .. .. .. .. .. .... .. 960 

Comentários a respeito do Fundo Social de 
Emergência. Aparte ao Sen. Albano Franco . . . . . . . . 996 

Manifestando-se a favor da Medida Provisória 
n.0 434. Aparte ao Sen. Nabor Júnior ..... ~ ...... _. 1090 

Registrando encontro havido em Fortaleza -
CE. a respeito da transposição das águas do Rio 
São Francisco para combate à seca .. . .. .. . • .. .. .. . 1099 

Saudando o sen. Beni Veras por sua presença 
na equipe do Presidente Itamar Franco. Aparte ao 
Sen. Beni V eras .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1102 

Saudando o Sen. Reginaldo Duarte, em substi
tuição ao Sen. B_eni V eras. Aparte ao Sen. _ ~ginaldo 
Duarte ........................ ·-. -· ...•.• -- ·-· -· . . • . 1!37 

COmunicando o centenário de nascimento de 
Osvaldo Araújo ............................. , ·----- 1184 

Expressando regozijo pelo metrô de Brasília. 
Aparte ao Sen. Pedro Teixeira . . . .. . .. • .. .. .. .. .. .. . 1185 

NABOR JúNIOR 

Comentários a respeito das dificuldades para a. 
implantação do Plano de Estabilização Econômica 
do Governo ............. _ ............ , .. .. ... .. ... .. 1089 

NELSON WEDEKIN 

v 

Pág. 
Apelo ao Presiden'te Itamar Franco e_ ao Minis-

trp das Mjnas e Energia, pãra- <;itie_~"a:dotim medidãs 
cabivets a .fim de que protejamos o carvão iiacional 1165 

NEY MARANHAO 
Defendendo a proposta revisional que diminui 

o mandato presidencial .e da proposta que possibilita. 
a reeleição para os cargos de e"esidente .da RePú:-_ 
blica~ Governadores e Pref~tos. Omissão da_ Rela
taria da ReVisão COnStitucional ~em relação aos 
sigr!atários destas IPfbpostas .. ; .-...... -~-~ ._._,...,.: .. . -~~-· 

Observações ao PLS n.0 71/93, de sua autoria, 
-que cria .o .Programa de Crédito Rural Equivalente 
de Froduto ... " ............. ucoo,,_,. •c·~ •• .,.---~ ••• 

Necessidad_e da _nmn:utenção de nossas estradas. 
Aparte ao Sen. Amir Lando ...... -::7 ;.--~-~--~---~:-~~-~~ 

. Prestsndo solidariedade às considerações da Sen. 
Jun.1a Manse ....... ~-· ...... ~___._ .__ .. ~ ........ ~ ~ .... ·--:- . -

Protesto contra ·a. veto- à presença do ex-Presi
dente Fernando Ccllor no _programa televisivo dQ 

- PRN, veiculado em cadeia nacional de televisão na 
líitima segurida-feira :_. .... ·~· ... · .......... :. : ...... . 

Provável fracasso do Plano Económico do Go
ve:no. caso o Ministro Fernando Henri9.ue Cardoso 
de1xe o cargo ............... _. _, ................ A ••• 

Prestigio eleitoral do .elt-l"residente Co!lor em 
Pernambuco ....... ~: ........... -................ ·-·. 

ODACI:R SOARES 

957 

999 

999 

1153 

1153 

1153 

1153 

COnsiderações acerca do artigo publicado na 
edição de domingo último do jornal O Estado de S. 
Paulo, sob o titulo "~fivio Santos tem bom indicé" 1083 

Comentando a :respeito _do _ funcionalismo do 
Banco do Brasil e dos. sindicatos de bancários. Aparte 
ao Sen. Pedro Teixeira .. ____ .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 1087 

Fazendo relatório de visita de S. Ex.a. como 
:n".e.-.:!bro da Comissão Parlamentar COnjunta do 
Mercosul Csegão br~leira) ao Parlamento Europeu, 
em Bruxelas. nos dias 22,.23 e 24 de fevereiro último 1161 

Registrando o_ crescimento do turismo no Brasil, 
conforme !ndlcadore.:; divulgados 12or "Conjuntura 
Turfstica", publicação da Associaçao Brasileira de 
Agentes de Viagens (ABAV) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1197 

ONOFRE QUINAN 

Rendendo homenagens ao Dia Internacional da 
Mulher ............. , ....................... ___ ..... 1167 

PEDRO SIMON 

Comentários a ri>spelto da produção agrfcola e 
da demissão da Mi:p_istra dos Transportes. Aparte 
ao Sen. Ronan Tito ............................... . 955 

Comentando o Plano _ :Eçonômico do Governo. Comentários a respeito da ciranda financeira 
como estimulo à inflaçã,o ·····~·-;·_·-··-~~~--------·~ 1001 __ Aparte ao Sen. _Eduardo Suplicy .................. . 1046 

Necessidade de amplo debate público sobre _a 
questão orçamentária no Brasil .... -~ "-' ,. . . . . . . . . 1001 

Registrando o transcUrsO --dOS--- -24:""-- -&nos--da 
EMBRAER - Empresa Brasileira de A.eronáutica, 
em clima de desestatização iminente .............. . 

Comentando a crise na. indústria de coque de 
carvão mineral, em Criciúma - SC ............. ~ . __. . ~ . 

1050 

).16~ -

Registrando a gi-avidade do momento politico 
atual .......................................... , ... . _, 

PEDRO TEIXEIRA 

Comentando sobre a desestruturação do setor 
produtivo rural !pelo setor financeiro coitio um dos 
fatores que agrava o quadro de miséria em que se 
encontra o País ... ~ .. _ .... : ... _··-·~················· 

1154 

1087 



VI 

Pág. Pág. 
Comentários a respeito do abuso à bolsa e à RON ALDO ARAGAO 

economia do povo. Aparte ao Sen. Nahor Júnior .... __ -_1091 Fazendo defesa da conclusão da usina hidroelé-
Indagando à Mesa sobre a escolha do corregedo-r tric3.. de Samuel em Rondônia ........ ~-~- . : ....... : . 1121 

do Senado Federal .................•.......• -.. o o., 1091 
Considerações sobre o Plano Fernando Henrique 

Cardoso n e- a implantação da URV como precedente 
do Real ......•. -......•.•......•.• "', .-~~" -"·., •.. ;· ... · ll33 

Discutindo o Oficio ''S" n.0 38/94, através do quiü 
o Governo do EStado de Goiás solicita autorização 
para ernitir Letras Financeiras do Tesouro_ do Estado 
de Goiás - LFT-GO, cujos rec'Ursos serão destina
dos ao giro da divida mobi!lária do Estado, venc!vel 
no J.O semestre de 1994 .............•. -•....... -.. . . . . 1141 

Registrando a importância do metrô de Brasília 1185 

REGINALDO DUARTE - -
Comentando a atuação do_ PSDB nas adminis

trações Tásso Jerels.sat! _ e Ciro Gomes, no Estado 
do Ceará ..........•..................•...... ~ ·-.. 1136 

RONAN TITO 

Criticando o Governo Itamar Franco. Aparte ao 
Sen. Magno Bacelar ......... " ..... -•. -, -. " .... , , ,~ . - 938 

Mostrando preocfupãção eril relaÇ3..o ã e<iuciLÇÃo. 
Aparte ao Sen. J:oão Calmon ... ~~-~-- _. ~.,..,,. .. ,. . ~ ~--. "''-~ ~ 944 

Considerações sobre a inversão de valores no 
Brasil relativ_o à política, à agriultura, à.s relações 
comerciais e outr~ ........... ~-· ... -.... -.-- .-._ ~- .. ~-~. . . 950 

Comentando a: dem.lSsão da Minlatra dos Trans
portes, Sr .• Margarida Coimbra . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 950 

Registrando ·a: urgência de execução_ da reforma 
agrária ... ·-··-·-· ·-~~ ·-·~·· .......•................... 950 

V ALMIR CAMPELO 

Satisfação em sua posse no Senado, na bancada Defei.J.dendo o· lb.ônó:P61lo estatal do petróleo e 
do PSDB .... ·.; ... ~ .. <"-.... -, ..... 'c." .-c,·o.,.-.-:. :.. . 1136 da Petrobrãs : .......................... ·'·' ..... , .. 1194 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX- N° 22 QUARTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 1994 . BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL------~ 

RESOLUÇÃO No 2, DE 1994 

RETIFICAÇÃO 

Na Resolução n° z; del994,p~l!blicada no DCN (Sessão Il), de !4-Pl4;-página 94, na ementa, 

Onde se lê: 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Oeste (PR) ... 

Leia-se: 

Autoriza a Prefeitura Mimklpiil de Santa Maria do Oeste 

Faço saber que o Seiútdo Fedel.-ai aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos terrl!os doar!. 48, 
item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N°2l, DE 1994 

Autoriza a União a contratar operação de crédito externo com o· Banco Interna
cional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até 
US$160,000,000.00, destinando-se os recursos ao financiamento do Projeto de Controle 
de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. - - - -- -- - -

O Senado Federal resolve: 
Art. I o É autorizada a União; nos termos da Resolução no 96, de 1989, acontratar operação de crédito ex

temo com- o· Banco lntemaci<mal de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a aié 
US$160,000,000.00 (cento e sessenta milhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos ao financia-
mente do Projeto de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. 

Art. zoA operação- de crédito externo a que se refere o art. I o tem as seg~intes características~. 
a) valor: a~é US$!60,000,000.00 de principal; _ _ .- _ _ _ _ -~, •. 
b) destinação dos recursos: financiamento do Projeto de Controle de Doenças Sexualmente~-. 

veis eAIDS; 
c) amortização do principal: em vinte parcelas semestrais e conse~utivas, cada uma no valor de 

US$8;000,000.00 (oiio milhões de dólares nÓrte-americanos), pagáveis de 15 de maio de 1999 a 15 de novembro de 
2008; 

- ... -i, __ ,, . -- , . '-' __,_._ I' . .. - _-__ 

d) juros: exigíveis semestralmente, com base no custo de captação do BIRD, calculado no semestre ante-
rior e acrescido de spread de 0,5% a. a.; _ 

e) comissão de compromisso: 0,75 a.a. sobre o principal não desembolsado. 
ArL 3° A contratação"-da ºP-"-e''-"'""'-""'-"'"-11ill!.-"''J&.Llll.t-"--''l!!S'-"''-ll"'-"'-"-''-'--":!.h...L.Y&=u.u=====-lll-ra.,z"'oL..l 
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1994 
1- ATA DA s• SESSÃO, EM t• DE MARÇO DE 

LI-ABERTURA 
L2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Comunicações da Presidência 
- Aprovação, pela Comissão Diretora, em sua reunião de 

24 de fevereiro, dos Requerimentos de Informações n°S 30, 31, 
74 e 75. de 1994, todos de autoria do SenadoLlutahy Magalhães, 
aos Ministros que mencionam. 

- Recebimento do Ofício n° 834/94, de 23 de fevereiro 
Ultimo, do Banco Central do Brasil, encaminhando a relação 
das operações ARO analisadas no período de 1 a a 31 de janeiro 
do corrente ano. 

-Recebimento do Ofício n° 19/94, de 23 de fevereiro úl
timo, do Governo do Estado da Bahia, encaminhando cópia do 
contrato _celebrado entre a União e o Governo ·daquele Estado. 

-Recebimento do Aviso no 29/94, de 25 de fevereiro úl
timo, do Presidente do Tribunal de Contas da União, encami
nhando cópia da Decisão n° 67/94 e dos respectivos Relatório e 
Voto que a fundamentam. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR MAGNO BACELAR- Precipitação-do Go
verno na edição da Medida Provisória no 434, regulamentando 
a URV, tendo em vista a polêmica na deliberação, e conse
qüente promulgação, do Fundo Social de Emergência. Perple
xidade diant~ da proposta de implant8ção de. uma nova moeda 
pelo Governo a ser eleito no próximo- Pleito. A dolarização da 
economia brasileira. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO - Participação de S. 
Ex a em Encontro da Comissão Parlamentar Conjunta do Mer
cosul com o Parlamento Europeu, em Bruxelas, na semana pas..<;a
da. Conseqüências do Plano FHC 1I nas relações internacionais. 

SENADOR JOÃO CALMON - Lamentando os proce
dimentos adotados na sessão de votação do Fundo Social de 
Emergência, resultando em sua aprovação e na rejeição de 
emenda assinada por S. Exa., no sentido da manutenção do re
passe de recursos destinados ao salário-educação. Insensibilida
de gerai quanto às graves conseqüências da supressão destes 
recursos. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO, pela ordem- Solici
tando da Mesa informações acerca do Projeto de Resolução n° 

3/92-CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Co
missão Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

O SR. PRESIDENTE - Resposta ao Sr. Dirceu Carnei-
ro. 

1.2.3 -Requerimentos 
- N° 105/94, de autoria do Senador João Rocha, solici

tando que sejam considerados como licença os dias 1 O, 11, 16, 
17, 18,21 e 25 de. fevereiro do corrente ano, Aprovado. 

- N° 106/94, de autoria da Senadora Júnia Marise, soli
citando que sejam considerados como licença autorizada os 
dias 04, 07, 10, 11. 16, 17, 18 e 2 I de fevereiro do corrente 
ano. Aprovado. 

1.2.4 -l.eitura de Projeto 
,..... Projeto de Lei do Senado n° 12/94, de autoria do Sena

dor Júlio Campos, que a1tera o art. 1.121 da Lei n° 5.869, ele 11 
de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil~_ para incluir, 
como requisitado indispensável à petição de separação consen
sual, o acordo entre os côn'juges relativo ao regime de visitas 
dos filhqs menonts, e dá outras providências. 

1.2.5- Requerimento 
- N° 107/94, de urgência para o Ofício na S/130, de 

1993 (n° 414/93, na origem), solicitando autorização para que o 
Esúido do Tocailtins possa cOntratar operação de crédito exter
no junto ao BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento, no valor equivalente a oitenta e sete milhões 
de dólares norte-ameriGanos, para os fins que especifica. 

1.2.6- Apreciação de Matéria 
- Proposta de retificação da Resolução no 17, de 1994, a 

fim de tornar possível ao Governo do Estado do Mato Grosso 
resgatar toda sua dívída vencida em 15 de fevereiro do corrente 
ano;Aprovada. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
- Requerimento n° 1.451193, do Senador Beni V eras, so

licitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara n° 5, de 1991 (que já tramita em con
junto com o Projeto de Lei do Senado n° 20, de_1992) com o de 
n° 233, de 1993, por tratarem de matérias que versam sobre o 
mesmo assunto. Aprovado. 

- Requerimento-"n° 17, de 1994~ do Senador Almir Ga
briel, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta 
dos Projetes de Lei do Senado nas 97 e 16:5, de 1992, por trata-I 

' 
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rem de tnateria que versam :sObfe -o illesmõ .issunto. Aprovado. 
- Requerimento n° 99 de 1994,-dO-Senador Esperidião 

Amin, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta 
do Projeto de Decreto Legislativo no 4, de 1994, conio o Proje
to de Decreto Legislativo n° SU~áe -1992, por tratarem de maté
rias que versam sobre o mesmo asSunto. Aprovado, após 
usarem da palavra os Srs. Cid Saboia de C3rvalho, Esperidião 
Amin, José Fogaça e Jutahy Magalhães. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
-Requerimento n° 107/94, lido no expediente da presen

te sessão. A provado. 
1.3.2- Discursos após a·ordem do Dia 
SENADOR RONAN mo - Considerações sobre a inver- · 

são de valores no Brasil relativos à política. à agricultura, às relaçõ
es comerciaiS, e oritroS.-DemisSão dãMiniStrãdOS-transportes, S~· 
Margarida Coimbnl. PieffiênCia de eXecuÇOO da refonna agrária-

SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder- Defesa 
da proposta revisiona1 que diminui o maridãto-pfesldincial e da 
proposta que posibilita a reeleiÇão--para os cargos de Presidente 
da República, Governadores e Prefeitos. Omissão da Relataria 

da Rev1sao Constíiuc1o~ãl em relaç_ao aos Signatários destas 
propostas. · 

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Interpretação da 
Medida PrOvisória D

0 434, de 1994, que dispõe sobre o Progra
ma de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacio
nal, institui a Unidade R~l de Valor- URV, no _que se refere à 
correção diária dos saláriOs · 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Reflexões so
bre matéria denominada Desnutrição: o compromí.Sso iriVisível, 
publicada no "Destaque 5", do Relatório Anual do UNICEF 
(Fundo das Nações Unidas para a Infância), que focaliza crian
ças menores de 5 anos de idade e descreve a situação terrível 
em·que Se encontra a infância em grande parte do Planeta. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Registro do fale
cimento do líder político José LoUrenÇ-O Colares, militante do 
Partido Trabalhista Brasileiro. 

são. 
1.3.3 - Desigttação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4-ENCERRAMENTO 
2- MESA DIRETORA 

Ata da sa Sessão, em 1 o de março de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordirrária, da 49• Legislatura 

-"'EXTRAORDINÁRIA-
' ' 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, 
Na(Jor Júnior e.Lucídio Portel/a 

ÀS 10 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Affonso Camargo- - Alexandre Costa - Almir Gabriel -
Am.ir Lando - Beni V eras - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid 
Sab6ia de Carvalho --Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo 
Suruagy - Eduardo Sup1icy ~ Epitácio Cafeteira -- Esperid.ião 
Amin - FranciscO Rollembcrg - Garibaldi Alves Filho - Gerson 
Camata - Gilberto Miranda - Guilherme-Pãlmeira - Henrique Al
meida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iram Saraiva-- Jar
bas Passarinho - João Calmon - João França - João Rocha -
Jonas Pinheiro- José Fogaça- José Paulo BiSai -José Richa
Júlio Campos - Jtínia _Marise -:- Juthay Magalh~es - Lavoisier 
Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha -.:Lourival Baptista 
- Lucídio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Marco 
Maciel- Marluce Pinto- Mauro Benevides- .Meira Filho- Nabor 
Júnior - Ney Maranhão -- Odacir Soares--- POOfO Simon - Pedro 
Teixeira- Rachid Saldanha Derzi- Ronaldo Aragão- Ronan Tito 
- Teotonio Vilela Filho- ValmirCampeTO --Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro abe11a a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos--trabalhos. 

O SR. PRESIDEN'I'E (Chagas Rodrigues) - A Presidên
cia comunica ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou, em 
sua reunião do dia 24 de fevereiro Ultimo, os Requerimentos de In
formações n"' 30, 31,74 e 75, de 1994, todos de autoria do Sena
dor Jutahy Magalhães, aos Mínistiós qiib mencionam. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidên
cia recebeu, do Banco Central do Brasil, o OfíciO n° 834/94~ de 23 

de fevereiro último, encaminhando a relação das operações ARO 
analisa~as no período de 1° a 31 de janeiro do corrente ano. 

.(\ Comissão de Assuntos Econômicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu, do Governo do Estado da Bahia, o Ofído n° 19/94, de 23 
de fevereiro último, encaminhando cópiã do contrato celebrado 
entre a União e o Goverrio dáquele -Estãdo, ila f0r~a_ prevista na 
Lei n" 8. 727, de 5 de novembro de 1993. · 

À Comissão de Assuntos E~onômicos, para conhecime!l_to. 

O SR;PRESIDEN:TE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu o Aviso n° 29/94,:de 25 àe fevereiro último, do Presidente 
do Tribunal de Contas da União, encaminhimdo cópia da Decisão 
0° 67/94, adotada pelo referido Tribunal, na Sessão Plenária de 23-
2-94,_ bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamen
tam. 

À Coinissão de Assuntos Econômicos, para conhecimento. 
Há oradores inscritós. - --
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pronmicia o se
guinte discurso. Sem reviS_ão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de pedir vênia 
a V. Ex a para solicitar aos nobres Companheiros que se encontram 
nas outras dependências do Senado Federal, nas comissões ou nos 
gabinetes, que compareçam ao plenário, para que amanhã e im
prensa não venha a denunciar que esta Casa não está cumprindo 
seus deveres, porque não aprova os Ministros e Embaixadores que 
constam da pauta de hoje e: para a qual esta sessão foi convocada. 

Sr. Presidente. erni~e~tes Colegas, o assunto do momento, 
como não poderia deixar de ser, é o Plano Fernando Henrique Car-
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doso, cuja divulgação a imprensa tem se encarregado de alardear 
como medida salvadora, sem defeitos, mas qUe traz pecados terrí
veis em seu bojo, como a implantação da nova moeda, já dolariza
da - e precisamos ter consciência disso -.:a economia brasileira a 
partir do momento da publicação dessa medida provisória. E o Go
verno prevê a utilização da nova moeda para daqui a 360 dias, o 
que significa um novo Governo, que a adotará ou não. Começam 
daí_as nossas desconfianças, Sr. Presidente, Srs. Senadores. -

Através de uma mensagem do Senhor Presidente da Repú
blica, esse Piano começou adentrando a refonn_a constitucional e, a 
pretexto dela, o Congresso aprovou o Fundo Social de Emergên
cia, que, no nosso entendimento, não tinha nada a ver com essa re
forma a que se propõem aqueles que defendem a malfadada e 
inoportuna Revisão Constitucional, quando o País está a exigir de 
todos nós a consciência nacional, sobretudo a respeito da fome de 
brasileiros, que não têm tcto, não têm educação, não têm sequer 
saúde, e estão a reclamar medidas mais efctivas e urgentes._ 

Mas houve uma invasão na Revisão Constitucional. O Ela
no foi aprovado, mas ainda não promulgad_o, e com_dúvidas até de 
fraude, até de incJus_ã_o de texto não. votado__n_a sessão_ t~,~multuada e 
históríca- histórica porque somente para propiciar 5 anos ao Go
verno Sarney houve um quorum tão elevado. E, mais üma vez, 
atropelando o direito constitucional deste Congresso, o Presidente 
da República edita mais Urfül~rilc!dida provis6ri~ que nos df:ixã'df: 
mãos atadas. 

O mais grave, Srs. Senadores, é que -ontem assisti, pelá tele
visão, ao anúncio de que a medida provisória já estava sendo exa
minada por esta Casa, quando nem sequer foram designados pelas 
lideranças os membros que a estudarão. Sabemos que este anúncio 
é para que a partir de hoje se comece a dizer que o Congresso não 
está trabalhando, não está examinando a medida provisória e - o 
que é pior- que essa medida provisória poderá atrapalhar a Revi
são Constitucíonal. 

E é Um Plano cheio de "se": ,"Se não aprovar", "se o povo 
não fizer isso", "se o Congresso não fizer _aquilo! ... " 

E nos defrontamos .CQOl____!,!,OJa Revisão- Constituçloil_al tam
bém sujeita a 6sas_ri1udanças de temperatura, às intempéries da 
natureza c àquilo que a imprensa está cobrando com múita fre
qüêõ.cla, 'numa iõjiífia a es'té-Poder: a falta de decisão dos SJ,'S. Le
gisladores, quando todos nós sabemos que a falta de inicü.tiVa se 
caracteriza e reside no Palácio do Planalto. --- -- - -- -

O Sr. Ronan Tito- Pennite-me V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR.MAGNO BACELAR- Com muita honra, nobre 
Senador. 

O Sr.-Ronan Tito- Nobre Senador Magno Bacelar, no re
gime presidencialista, as iniciativas cabem ao Presidente, ao Chefe 
do Poder Execu_tivo- é óbviot N~o é praticado? É trágico! E vive
mos num regime presidencialista forte, diria quase imperial. E por
que o Presidente da República não age então ficamos aqui nos 
divertindo, acusando-nos uns aos outros, c principalmente acusan
do o Congresso Nacional, porque o Congresso_ Nacional teria que 
tomar muitas medidas, embora não possa fazê-"io, no regime presi
dencialista. Qualquer iniciativa do Poder Le_g_islativo_que implique 
dez centavos de gasto é inconstitucional. Ora, o Senhor Presidente 
da República não toma medidas ... E o pior é que agora estamos 
vendo, primeiro, uma: ·acusação pCnnanente em cima do Congresso 
Nacional, e, segu11do, uma manipulação do imaginário através da 
condução das notícias. Outro dia fiquei sabendo que alguéri:t está 
sendo acusado de ter mandado um bilhete para pedir o recebimen
to de uma fatora de_ um_ serviço prestado. Tenho um vizinho, um 
amigo meu, que é executivo de uma construtora e trabalha nos Es-

tados Unidos. Perguntei a _ele se isso acontece lá, e respondeu-me 
que não, porque o Estado, quando deve, paga. Aqui, para que o 
Estado pague é preciso haja alguém ligado ao Ministro ou à Minis
tra pedindo ao EstadQ que cumpra o seu dever. O Estado inadim
plente, aqui, não é crime. Crirr.,; é pedir ao Estado que pague 
aquilo que deve. Se V .Exa .entendeu, explique para mim, porque 
não entendi. Em todo lugar do mundo o dever de quem deve é pa
gar. Se a empresa prestou serviços à Ponte Rio-Nitáói, não preci
saria de tráfico de influência para que o Estado pagasse, se o 
Estado fosse_correto. S_e o Estado não paga, se cria dificuldade é 
para, depois, vender facilidade. Estamos vivendo um momento in
teressantíssimo, em que o Presidente da República transformou 
este País num grande Tribunal, em que todo mundo é criminoso, e 
só Sua Excelência é um homem honesto, sério, correto. E_deyo di
zer e confessar, acredito que o seja. Apenas Sua Excelência conti
nua sério, honesto, e o País possui 14 milhões de desempregados e 
uma il).flação galopante. Temos U_f!la reserva de 30 bilhões de dóla
res._- Sr. Senador, pasme, mais de 30 bllhõc_s de dólares! Deposita
mos_ _e_sse dinheiro no IBS; recebemos 2,8 a 2,9_ de Qcp9_sito; esse 
_O.Wb~iro_ é empr_estado, às vezes, para o Deutsch~_ ~_ank. Nós em
prestamos a 2,8% ao ano; para qualquer um desses bancos poten
tes, lá fora, esse dinheiro é reemprestado a 4, 5%, para os grandes 
bancos estatais. da Alemanha, dos Estados Unidos e do Japão. Esse 
dinheiro .é re_emprestado a 7% ao ano para os bancos menores, que, 
por sua vez, emprestam para os bancos brasileiros a 12%, 14%, 
r5%._Sàbe qual o dinheiro, Senador? O dinheiro que nós estamos 

.. depositando no IBS, que recebemos 2,8% ao ano. Entretanto, nin
guém está hiteressado nesse escândalo. O povo brasileiro está sen
do roubado em 10% ao ano sobre 30 bilhõeS: de dólares. mas isso 
não interessa. Não interessa porque não dá dedurismo, não dá tele
visão, não dá ibope, porque os que dominam a mídia, o _imaginário 
coletivo, não permitem que isso saia. O Brasil está sendo roubado, 
no mínimo, em 3 bilhões de dólares por ano, todo ano, nessa ciran
da. Ninguém está interessado nisso: nem o Sr. Minisu·o Fernando 
Henrique Cardoso, nem o Presidente Itamar, nem o Congresso Na
cional._O Congresso Nacional se interessa_muíto em dcdurar com
panheiros. Prezo muito os congressos de todos os países, porque 

_existem simulacros de congressos com intenção de apenas cri~ 
u.rna (a.Ch;lda. çle aparência de democracia, mas não conheço ne
nhuma democracia sem congresso, sem parlamento. Temos que 
fortalecer o nosso Parlamento e não ir nesse jogo de _empurra que 
está criando o Poder Executivo, principalmente através dos seus lí
deres, que, muitas vezes, jogam a culpa da sua inércia, da sua ina
petência, da sua incompetência, da sua mediocridade, no 
Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, em vez de fiscalizar 
o Poder Executivo- sua segunda maior íunção -, fica brincando 
de gato e rato aqui dentro. Agradeço a V. Ex• pela concessão do 
aparte e, tenha certeza, todos os dias virei à tribuna - tenho im
preSSão que ninguém irá ouvir porque estamos falando em Câmara 
de vácuo, não estamos falando na televisão -_a fim de denunciar 
mais uma mazela deste Governo, que usa a honestidade com_o capa 
da ineficiência e da incompetência. Muito_obrigado. 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex' 
O meu discurso, que não tinha nenhuma pretensão senão a 

do direito do povo brasileiro de, pelo menos, gritar e espernear, 
passou a ter brilhantismo a partir do aparte que V. Ex11 me conce
deu. 

Sr. President~. de atropelos em atroPelos o Fundo Social de 
Einergência nada tem de emergência. O Fundo, que é emergcncial 
ou s.e propõe a isso, não prevê recursos para a educação, pelo con
tráriO~ a preteXto da criação do Fundo Social de Eme~ência supri
n:iiu;.se um-acordo e um item colocado na criação do_ IPMF para a 
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educação. Um plano que não prevê a construção de casas popula
res num País de miseráveis e de habitantes que vivem debaixo de 
pontes ou de ruínas, com a cidadania sem identificação, porque 
não tem s_equcr uma residência fixa, nãO é- um plano de emergên-
cia. 

E o que é pior, a imPlantação da URV, e é bom que se reco
nheça isso, vem sob a expectativa inflacionária. -Por quê? O que 
tem dito o Sr. Ministro da Fazenda, aproveitando a todo momento 
a mídia que está colocada a sua disposição, é que o assalariado não 
sofrerá prejuízo porque terá a correção diária das perdas. Ora. se 
haverá correção, é porque existe uma expectativa inflacionária. E o 
grande atrativo é, cxatamente, a promessa de correção diária. Com 
relação ao funcionalismo público, o Governo esqueceu as perdas 
anteriores, que chegaram a 48%, sendo o funcionário engana_do 
com um adiantamento ou um abono de 5%. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, o momento é realmente gra
ve e_de muita expectativa. Volta-se a punir o trabalhador, mas não 
se pensa naquilo que se referiu o nobre Senador Ronan Tito: o co
mércio exterior, a emissão diária _de moeda para cOmpensar um co~ 
mércio falso, um superávit falso onde a intromissão do Banco _ 
Central significa tão-somente a emissão de_ moedas para que te
nhamos um depósito no exterior. O atual Ministro da Fazenda e os 
que o antecederam afirmam que isso· dá crédito e sustentação aos 
pleitos de empréstimo pedido pelo nosso País. A que custo? A 
custo da miséria, da fome, da falta de escola para os brasileiros e 
de uma expectativa inflacioriária, porque o dinhi!iro que -fica depo-
sitado exige nova emissão em nosso País. - -

Temos a consciência de que prcdsamas ajudar o Governo, 
torcer para que dê certo, mas não podemos ficar, neste Congresso, 
a reboque da mídia, votando indiscriminadame~te tudo_9-quil()_que 
é enviado sem sequer ter a direito de examinar, ae critic<ir e de de-
saprovar. Filio-me entre aqueles que não pretendem criar Proble
mas para o Governo, mas ·que ·pretendem continuar exercendo a 
função mais nobre e digna deste Congresso, que € fis-calizar e le
gislar. 

Obrigado a V. Ex'\ Si. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.- - - " 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDil - St. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, trago ao Plenário desta Casa uma breve referência so- , 
brc o Encontro da Comissão Parlamentar do MERCOSUL com o 
Parlamento Europeu, realizado semana passada, em Bruxelas, a 
convite do Parlamento Europeu, cuja finalidade foi obter um maiõl' 
entrosamento com aquela importante integraÇão regional_, que ins
pira, continuamente, o caminho do MERCOSUL. 

Avaliamos que foi de grande importância aquele Encontro; 
vez que a América do Sul, de_ acordo com sua posição geográfica, 
não tem tanta facilidade para se integrar no contexto internacional, 
particularmente no momento em que_ QS megablocos se articulam, 
estabelecendo rumos e criando cada vez mais dificuldade para inw 
terlocução de um país individualmente. Hoje, não há mais possibi
lidade de um país estabelecer uma interlocução com blocos ou 
megablocos individuitlmcnte. Os pafses qUe- estão envolvidos no 
processo de integração sequer têm condições materiais de atender 
essa interlocução. 

No enu·ctanto, registramos, com grande satisfação, que a 
Comunidade Comum Elliopéia ·esiá bã.stãOte-ateniii ao que ac-onte-
cena América do Sul e vendo com grande admiração assim maniw 
festada pelos seus parlamentares e pela Coffiíssão que se 
relacionou conosco e que tem feito circular informações no âmbito 
do Executivo, da Comissão que está trabalhando para a união eu-

ropéia, bem como pelos parlamentares, pela direção do Parlamento 
Europeu que tem feito publicar e circular informações sobre a rea
lidade, particularmente do .MERCOSUL, considerado como o ele
mento mais importante para a integração ou o inter-relacíonamento 
com aquela comunidade. . 

A iniciativa de atendermos o convite do Parlamento Euro
peu teve exatamente o sigriificado e o sentido de nós nos fazermos 
presentes naquela comunidade, visto que a Europa de hoje está 
com problemas gravíssim~s. O C()_J;J.tinente africano, o Oriente Mé
dio, de um modo geral, e o Leste Eur9peu constjJl_lem-se_ em enor
mes desafios para a Comuriidade ECónõmica Européia. No período 
da guerra fri~. a J;:uropa vivia sob o pesadelo da ameaça nuclear. 
Ninguém des.conhece que o território europeu era o campo de ba
talha, o campo de disputa, o campo de conflito do Leste-Oeste. 
Uma vez retirada, quªse que totalmente, a ameaça nuclear, os eu
ropeus se encontram diante das grandes pressões de correntes mi
gratórias, sendo estas mal~ graves do que -a ameaÇa nuclear em 
.q.osso passado recente. Quando assistíamos a uma reunião do Par
lamento Europeu, parlamentares espanhóis anunciavam a chegada 
à costa espanhola, naquele dia, de barcas com habitantes do norte 
da África, buscando alternativas por meios completamente infor
mais. Isso ocorre aos milhares e aos milhões, ao Jongo dos 3:nos. Já 
é bastante notável a presença de migrantes dos países dos Balcãs, 
do Leste europeu ou mesm:o dos pafses africanos e até do Oriente 

_ Médio. Diante desses problemas gigantescos, a Comunidade Eco
nômica Européia se volta mais para os seus problemas e estabelece 
prioridades dentro desse rol, desse leque de desafios que enfrenta, 
e isso provoca, evidenterriente, certo distanciamento das outras 
partes do mundo. É _importante registrar também quão importante 
é a aproximação dos Parla,mentos ou das comm;üdades sul-ameri
canas cõm aquele grande mercado, um continente com o qual tew 
mQs relações históricas muito ricas.. 

J?upmte _nossa perml,lnência lá, estabelecemos co_ntatos diá
rios e iriiriterruptos com diversas áreas do Parlamento- Comissões 
de Relações Exteriores, .C<?Qlissões de .Elaboração Orçámentária, 
plenários do Parlamento Europeu e contatos com a Comissão que 
executa as ati v idades do_ Poder Executivo. Deixamos intensifica
das as nossas reivindicaçõés, não no sentido de recebc!ITnos qual
quer favor ou facilidade, mas no sentido de- intensificarmos um 
relacionamento bilateral, de aprofundá-lo e de enriquecer a nossa 
pauta-de trocas com aquela economia que, embora ~nfrentando_di-. 
ficuidades próprias do momento que atravessamos, é signifiCatíVa
rnente_ um mercado que tem uma enorme potencialidade de 
relacionamento com o nosso MERCOSUL. 

Levamos todas as informações de interesse e conhecimento 
mútt;to, em que relatamos e- registramos os avanços extremainente __ 
positivos da Integração dos 4 países do extremo Sul da América, 
onde o comércio inter-regic;:t_nru Ultrãpassou-75% de dinamização, 
nesse çtirto período em que estamos buscando a integração; por 
outro lado, também registramos que este ano deveremos atingir a 
marca superior a nove bilhões de dólares de trocas regionais. Isso 
significa 50% das trocas na América Latina. 

Por outro lado, evidenciamos que o MERCOSUL, com os 
outros 4 países, representa -50% das trocas da América Latina; é 
um mercado que está em ampla expansão, já alcançou um razoável 
nível de desregulament<j.Ção, abriu bastante a sua economia e, por
tanto, está preenchendo as condições exigidas pelo mundo de hoje 
para uma· inserção no contexto das trocas internacionais mais in
tensas, mais realistas, mais ao feitiO das necessidades do mundo de 
hoje. 

Creio que deixamos 4ma boa impressão junto ao Parlamen
to Europeu, a qual decorreU dos relatórios da realidade da nossa 
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·integração e também, comparativamente, com o tempo -que a Co~ 
munidade Económica Européia levou para alcançar o nível de in~ 
tegração atuaJ, que contrasta drasticamente com o ambicioso e 
curtíssimo tempo que nos impusemos para aicançar a integração 
na América Latina ~ esse dado contou com a simpatia, a com~ 
preensão e o apoio dos interlocutores da Comunidade com quem 
nos relacionamos, até porque eles- compreendem que o mundo de 
hoje os surpreendeu também com a velocidade das suas transfor
mações. 

Jamais os europeus imaginavam que poderiam ter um pro
grama de ·integração alemã num período tão curto, como aconte
ceu, que fosse--esgotar ião drasticamente os recursos eúi'opeus -no
sentido de realizar essa-infegraÇãO noS níveis e- na velOcidade ne
cessários. Talvez os alemães gastem 100 bilhões de dólares Põr· 
ano para essa integração, num-perlbdO de qUaSe uma década. 

Dada c._<.;.s_as .circunstâncias,- aquela ambição do tempo tão 
curto para a nossa integração foi pleriamente _ _cOmpreendida pelos 
europeus, que nos viram com simpatia e desejaram, evide.túemen
te. que tivéssemos todo o sucesso nesta empreitada. 

Por outro lado, acompanhamos decisões particularmente da 
Comissão de Relações Exteriores, onde se discutia a questão do 
Nafta, em que se evidenciava uma preferênCia de relacionamento 
com o México, explicitãda e diferenciada dos outros países _da 
América Latina. Em decorrência até da presença da Delegação 
brasileira naquele Plenário, essa proposta de apenãS evidenciar o 
México como preferencial nas relações com a Comunidade Eco
nômica- Etitopéia foi emendada, através de um deputado portu
guês, que acabou então colocando todos os países da América 
Latina com a mesma intensidade de preferência, ao- contrário dO. 
que se estava pretendendo naquela primeira postulação. 

De modo que até com a presença física, no momento em 
que se estava decidindo certas questões: hoUVe--eSSa cOITipreensão, 
e verificãmos- que precisainos íntei1Sificar, esse relaiionament6, 
não só da presença de parlamentares, mas também da presença de 
funcionários, que, ao se -_eStabdecererit JuntO à COmlnüdade; pres:. 
tando o seu trabalho no interior da comunidade, quer do Parlamen
to, quer da Comissão, possam ser pe--:-o:;;~ -que aJímentem os 
nossos bancos de dados de opiriiões, õe informações, de pontos de 
vb.ta, de críticas, ou possam ter procedimentos que aquele Parla
mento ·ou aquela Comissão de integração Q.ueira defeóder Ou assu
mir. 

Estamos pretendendo, portanto, propor ãtrParlamento braSi
leiro que envie alguns observadores em nível P,e ~ssessoria, para 
que consigam entrosar-:se com a dinân_lica do Parlamento e da Co~ 
missão a fim de concretizar um eficiente interCâmbio-de informa: 
çõcs com o nosso País C com o MERCOSUL O que se pretende 
·com issO é Uin estreitamênto maior dO que ·as· irieras formãfidades 
dos acordo$ de troca de informações técnicas ou de formação de 
recursos humanos. 

Sr. Presidente. são essas as informações que queria trazer 
ao plenário a respeito desta missão que fomos cumprir nO Parla
mento EuropeU, sCmilTia pasSãda~--Participafam dela, como repre
sentantes da Delegação brasileira o Senador_ Odacir Soares, que a -
chefiou, o Deputado Amaury Mi.i1ler, que é o Secretário da Comis_:. 
são Parlamentar e eu, que estou trabalhando na Secretaria-Geral 
dessa Comissão. Lá estavam também as Delegações dó Uruguai, 
do Paraguai e da Argentina, compostas de Senadores e Deputados. 
A Cõrriissão da Argentina, neste momento, preside a ComisSão 
Parlamentar conjunta dos quatro países. Esperamos que haja odes
dobramento conseqüente dessa visita que acabamos de fazer ao 
Parlamento Europeu. 

Ne:ss:l mesma viagem_ tivemos coniato co-m a nossa repre
sentação diplomática junto à Comunidade Econôrnicã EUropéia; 
na oportunidade discutimos, evidentemente, os prOblemas di inte
graç~o. e nossa representação diplomática deve intensificar o rela
cionamento com o nosso Parlamento, em nível de Mercosul. Foi 
aventada ainda a possibilidade de, em uma evolução posterior, 
chegarmos a ter uma .única representação diplomática do Mercosul 
junto à Comunidade Econômica Européia. Evidentemeitte, esse é 
um obj"etivo para o médio ou longo prazo. -

Verificamos aiilda que a nossa representação diplomática 
em Bruxelas. junto à Comunidade Econômica Européia, está mui
to bem entrosada com os demais membros do Mercosul e tem 
atuado em uma modalidade de consultas e de troca de informaç0es 
multilaterais, para que a ação de representação diplomática dos 
países. dQ Mercosul tenha o mínimo de_ coerência e, portanto, 
maior eficácia. De. modo que estainos vendo reaimeilte a integra
ção acontecendo nos aspectos práticos, inclusive no que diz res
peito à diplomacia. 

Não poderíamos deixar de discutir a questão do Plano de 
Estabilização da economia do nosso País, visto que uma das prin
cipaiS-dificüfdades da integração são as iristabilidades econõmicas 
ou macroeconômicas que temos vivenciado. É extremamente difí
cil, para não dizer praticamente impossívCf, estabelecer-se uma in
tegração económica com pafse-s Sem controle de suas. economias. 

O desejo e- õ esforço no sentido de bus_car a estabilidade 
económica é assunto de todas as trataiivas da integração regional. 
Nesse sentido. o Plano de Estabilização foi assunto cotidiano das 
nossas co·nversas com a representação diplomática dos priíses do 
Mercosul, bem como dos membros do Parlamento e da Comissão 
ExeCutiva do Pãrlainento Europeu e da Executiva da Integração 
Européia. · · 

Quero registrar ainda, a partir das experiências, ·prinCipal
mente da Argentina, quanto a seu Plano de Estabilização, basica
mente assentado numa dolarização da economia. Essa questão da 
dolarização sempre tem sido muito lembrada nos planos, particu
larmente das tentatívas feitas pelo nosso próprio País. 

Diria que dolarizar, na Argentina, foi um ato _bastante nor
mal. Há mais de 20 anos, qUando estive na Argeniin3., já lembro 
que os trabalhadores daquele País recebiam os seus salários em 
peso e podiam depositá-lo em dólar. Essa fàmiliaridade com o dó
lar é algo absolutamente normal, livre c praticado na Argentina 
durante·décadas. Isso significou que. quando o País optou pela do
larizaçãO. já posSuía tOda úma vivência no trato dessa moeda es
trangeira- o dólar- em sua economia. 

E aqui, no Brasil, isso se -passa de modo completamente di
ferente. De modo que o Plano de Estabilização, como o uso da 

. URV, que_ hoje inicia a sua vida na economia brasileira corno um 
índice extremamente forte no sentido de referenciar a economia 
dentro de uma visãci de estabilidade, de não variaÇãO de referen
cial, é muito mais ~o~plexo que ~ma simples dolarização. 

Quem afirma que o Plano de EstabilizaçâO do M1llisú0 Fer
nando Henrique Cardoso é de dolarização da economia, transfor
ma-o numa simploriedade que não corresponde à realidade, que 
não explica nem a complexidad~ da sociedade brasil~ira, nem as 
razõeS econôniiCJ"s" pClã.s quais foi proposto o Plano e, portanto, 
cria apenas uma idéia p~nfletária do mesmo. 

Queria propor rap(damente uma reflexão sobr~ esse refe
rencial, porque ela é absolutamente necessária para a sua com
preensão e credibilidade_mais ampla. 

O Brasil tem um relacionamento internacional muito rico na 
questão das trocas comerciais. Tem uma relação de troca intra-re-

·--:':"""-.;;--.,--
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gional na base de 12%; um relacionamento de troca com os Esta
dos Unidos na base de 19% da sua pauta de exportação; particular
mente de produtos mais elaborados, mormente calçados, -sucos e 
outros de natureza mais elaborada, portanto mais nobres; tem um 
relacionamento de 30% com o MercadO Comurrl-EUi:-opeu, presen
ça bastante significativa nos produtos de natureza primária, por
tanto, embora sendo mais volumosa do que as relações com os 
americanos, é um pouco menos nobre, digamos assim, do ponto 
de vista da elaboração do produtos e também tem um bom relacio
namento com o- Sudeste AsiátiCo, com- a Ásia, com países do 
Oriente Médio, Áfriéa, asSim por diante~· ----·- -- -- . . ... 

Bem, esta gama de relacionamento estabelece a balança de 
trocas de nosso País, e o Brasil, nessa área, é um· megapaís-, pois 
tem o terceiro supeí'áVit" ITiundfal; "perdendo apenas para o 1 a pão e 
Alemanha, se não me engano. -com essa~po-STÇão privilegiada qe 
superávit, o Brasil tem uma posição bastante consolidada para es· 
tabelecer um refcrenciã.l para a economia, que é o índice e o inde
xador máxiino-, asSentado exatamente nessa- relaçãO multilateral, 
com moedas que contêm a nossa receita de ti-ocas, isto é; o -dólar, o 
iene, o frit.ilcO -frailcês, ci mal-co alenião, i Ilbra eSterlina, a lira ou 
pesetas espanholas, assim por diante. · -

Esse conjunto de moedas, evidentemente guarda relações 
com ·o dólar, porque em qualquer parte do mundo veremos nos 
painéis de câmbio o relacionamento do dólar americano com qual
quer das outras moedas: o dólar e o iene; o dólar e o franco fran
cês; o dólar e o franco belga; o dólar e o marco aleirião; o dólar e a 
libra; e assim por diante. 

De maneira que, quando este indexador se aproxima do dó
lar é exatamente porque reproduz uma realizada que está no hori
zonte_ e é a base _desses indexadores que o· Plano Econômico· dO 
Ministro Fernando Henrique CarCfõso tOmOu pâra_estábde"êer uma 
vfsão muito mais arripla dO que·apenâs uma ffioeda: o dólar; iStO·é~ 
outros planos são quase cjue simPlórios -se compãáidoS à Coin-çilexi
dade do Plano proposto pelo Brasil. Ele é de múltiplo ernbasamen
to e reproduz o perfil das relações do País com o resto do mundo, 
em termos de moeda. E essas moédas acabam n!fletindo deritto do 
País, relacionando-se aqui a partir dos seus efeitos, do superávit, 
de meio circulante ou de _outras fonnas diretas ou indiretas e vai 
reproduzindo aí essa faixa dos três índices que o Góverrio tóiriOti 
para trazer com essa ·ampla base o mais próXirrio póssíVef da reali
dade a correção diária-da URV. 

Assim, assentado nessa base extremamente ampliada e de 
um conceito muito mais alnplo' e-rii.uiio -niaiS'CómPieXo do "qUe 
normalmente se admite, acredito na total possibilidade de que esse 
índice; que foi" proposto para desacoplar a cultura inflacionária que 
está na cabeça do povo brasileiro, tenha total sucesso, quer pela 
sua didática, que"rpelo seu realismo. -· -

E, acima de qualquer coisa, o que mais rrie 'parece impres
sionante - e eu sinceramente por algum momento- dUvidei Qui o 
Governo fosse assuniir- é exatamenie 'o prOPósito de oferecer-ga
rantia de um lado das relações de troca, isto é, o Plarici-de Fernan
do Henrique Cardoso oferece garantias para os salários, ele não 
ofere_ce a garantia do reajuste diário dos bens. 

Portanto, ao contrário de todos os outros planos que favore
ciam sempre o lado dos bens e sacrificavam Os salários, neste ago
ra quem tem que correr atrás são os_"_ preços dos bens, 
principalmente- imagi_no- os de consumo corrente. 

Por outro lado, compreendendo muito bem o perigo da pra
ga dos monopólios. estabeleceu o Plano um corredor estreito para 
conduzir os preço-s dos monopólios e dos oligopólios que não res
peitam planilha de custo e lucro, trabalham sempre com preço ad
ministrado; e governo nenhum tem facil1dade de combater isso, 

nem o governo americano com as leis duras de antitruste e outras 
conseguiu fazer frente totalmente, tiveram que abrir a sua econo
mia para que os japoneses, Coreanos -e outroS competidores fossem 
quebrar o pico dos monopólios e dos oligopólios. 

Se os oligopólios e :Os monopólios que fogem da regra da 
oferta, da procura e da competitividade quiserem se sobressair e 
_usufruir de lucros indecentes, como têm feito ao longo da época -
e até colocando em risco o plano, porque são produtores de insu
mos para -diversos outros seto:~:_es da economia, _que uma vez não 
tendo controle na erige~ Perdem seu controle no geral - vão ter 
um tratamento muito especial e se abusarem verão os competido
res internacionais entrarem no Brasil por portas largas e vãp ter 
que se haver com produtos; quenl sabe, de melhor qualidade e de 
menor preço. 

De modo que quero registrar essas rápidas reflexões- e já 
vejo que o Sr. Presidente me adVe-rte do tempo- como uma forma 
de comPreendermos melhor, discutirmos, evidenciarmos os nossos 
pontos de vista e elaborarmos aquilo que deve ser a verdade deste 
plano que está posto, sem as distorções de compará-lo com o Pla
no Cruzado, que era de urna outra época, de outra circunstância, de 
outras autoridades e de um País num outro momento. Por conse
guinte. essas coisas podem Servir de lição mas não de cópia ou re
ferência para serem adaptadas ou adotadas agora. 

Sr, Presidente, eram as considerações que queria fazer. 
Muito obrigado. 

O SR: PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Soliéito aos 
Srs. Selladores que estejam ·em seus gabinetes que venham ao ple
nári(f; e ãOs Srs. PreSiàeOteS dé CorriiSs3o que ence-rrem os tniba
lhos, liberando os Srs. Senadores, pois há matéria urgente a ser 
examinada e votada nesta sessão extraordinária. 

_ ,,.., , Coilcedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB ~ ES. Pronuncia o se
guinte discurso. "Sem revisão do orá.dor.) . .:.:Sr. Presidc:!rite, SI-S:-se
nadores, na semana passada vivi, nõ plenário do Congresso, os 
momentos mãis tristes- de uma carreira -parlamentar qUe se estende 
ao longo de 31 anos: quando eu, lutador obscuro, mas muito obsti
nado da causa da educação, vi um rolo compressor rejeitando em 
bloco 72 pedidos de destaques para tomar possível o que conside
ro um golpe na e:ducação, já que o·Fundo Social de EmergênCia 
determina, com a maior clareza, que sobre os impostos federais 
constantes desse novo Fundo não incidirão os percentuais estabe
fecídos -nã "ConstitUiÇãO, no Seu art. 212, de miriha autorlâ: · 18% Ílo 
mínimo da receita de impostos federais. __ 

Num j)ronuncíanieiltO ãnferlor, na quinta-feira da penúltima 
semana, tive iilclusive oPortunidade de receber um aparte mUitO 
ho~oso para mim do _ Senac,lor Darcy Ribeiro. que considero o 
mestre dos mestres. Não me contive nesse prOnunciamelltõ;- e 
comparei um golpe desta natureza como resultado do Complexo 
de Herodes. 

No Brasil, quase ning:uém se emociona com esses quadros 
que apresento aqui, monotónamente, dezenas de vezes. E não ape
nas do interior do Estado que teve o privilégio de ver nascer o·nos
so eminente Presidente Chagas Rodrigues, o Piauí, riias em- outros 
Estados daquela área tão sofredora, uma profeSsOra -pnmana ganha 
a metade ou um terço do salário Iriínimo. 

Às vezes temo ser repetitivo, mas sintó-me no devei-de iit
sistir nessas revelações. Na periferia daquela megalópole que é 
São Paulo, a segunda do mundo, depois de Tóquio, escolas de pri
meiro grau funcione quatro 9u cirico turnos. As crianÇas Permane:.. 
cem na escola durante duas horas por dia; descontada a meia hora 
da merenda, estudam apenas uma hora e meia por dia. E Sãõ Paulo 
é -o Estado qUe nos permitiu contar, dur-ante alguns anos, -nesta 
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Casa, com uma figüra notáVel de horriem público, que é o atual 
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. 

Infelizmente, o rolo compressor aprovou o Fundo Social de 
Emergência, mas o Plenário do Congress9 Nacional não é a última 
instância. É possível recurso ao Supremo Tribunal Federal, argüin
do-se a inconstitucionalidade dessa decisão do Congresso Nacio
nal, ao qual ainda me orgulho de pertencer. Outros segmentos não 
vão esperar por esse recurso ao Supremo Tribunal Federal, como 
já foi feito no passado por ocasião da aprovação do IPMF, quando 
um representante do povo de São Paulo, Deputado AloiziO-Merca
dante, recorreu à Suprema Corte, argUindo à inconstitUcionalídade 
desse novo imposto. 

O que me preocupa ainda mais, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é que todos nós vivemos numa Federação que tem unidades 
que tiveram reduzido o -percentual incluído na Constituição por 
iniciãtivã dCSte obscUro representante do Est~do do Espí!ifQ S~D~o 
no Senado Federal. 

Não me canso de elogiar o civismo, o patriotismo, realmen
te invejáveis; do Riõ Grande do Sul, cuja Constituinte não se Con
formou apenas em cumprir O qUe detenniria. a Carta Magna: em 
vez de 25%, a Constituinté gaúcha inCluiu a obrigatorie.d?9e. de:, rio 
mínimo, 35%--da receita de impostos estaduais para essa finalida
de. O mesmo aconteceu, em escala menor - com aumento para 
30% -, nos Estados do RiO de JaneiiO----;- de São Paulo, de Minas Ge
rais, do Mato Grosso do SuL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se essa fosse à i1iüCa vicia
ção, no.S:sãlriSteia s_eria um pouco meõ.or.-Entretanto, existem ou
tras, e não há a menor reação neste País;--sigriifiCaõ.O:Oqüé. ã 
insensibilidade está Se- ampliando demasiadanienie. -- -- -

Há um artigo na CánStituiÇãõ;-que-nac) é de n:llnha autori3, 
foi- Uma iniciativa dO ·no&re·:õeput3do Fe-dérai - àquela épO'ca, 
ConstitúiriYe~-::-osv.ãldõ Coelho, que introduziu o art .. 6o nas DisPo
sições Trànsltótias, detenninàndo que "Nos dez primeiros anos da 
promulgaçãq_<fa Çonstittiição; ó _POder Público desenvolverá esfor
ços, com a mobilização de todos os setores organizados da socie
dade e com a aplicação de, pelo menos, cinqüenta por cerilo doS 
recursos a que se refere o art. 212 da Constituição ... ~·_ -incluído por 
minha iniciativa-" ... -p-ara elirrifnar o analfabetismo e unlversalizar 
o ensino fundamental"~ Esse- artigO _é de uma clãreza meridia.rla -
foi aprovado. A partir de 1990, o Tribunal de Contas -da União 
cumpriu o seu dever e, a cada ano, apontava a inconstitucionalida
de _do Orçamento, por não estar cumprindo o art. 60 das Disposi
ções Transitórias. Na Comissão Mista do Oi-ç_ãmento, no plenáriO 
do Senado, de -minha parte, na Câmara dos Deputados, de_ parte do 
Deputado Osvaldo Coelho, todos nós protestamos contra ess·a vio
lação da Constituição, e não aconteceu absolutamente nada- nada! 

Para não dizer que tudo isso pass-ou em brancas nuvens, o 
Deputado Osvaldo Coelho e a Presidellte da Associação Nacional 
de Secretários de Educação - uma admirável educadora,_ Glfda 
Poli, que foi Secretária de Educação do Governo do Estado dO Pa
raná - encaminharam uma representação ao Procurador-Geral da 
República argüindo a inconstitucio_nalidade 4o Orçamento. O Dr. 
Aristídes Junqueira leu a representação e manifestoU a sua opinião 
de que realmente era inconstitucional o Orçamento, declarando 
que seu parecer seria nesse sentido. Quatro ou cinco dias depois, 
S. Ex• me entregou uma cópia da representação, considerando in-
constitucional o Orçamento. · 

Já contei esse episódio aqui, neste plenápo, e creio que tam
bém no Congresso Nacional, pelo menos umas quatro ou cinco ve
zes. Mas não vou abandonar essa causa_ que me parece ser da mais 
transcendental impmtância para o futuro do Brasil. -

Qual foi .o resultado dessa denúilcia do Tribunal de Contas 
da União, órgão auxiliar do Congresso Nacional? O resultado foi 

zero! Foi lida essa denúncia do Tribunal de Contas na Comissão 
Mista de Orçamento, no plenário da Câmara, no plenário'. do Sena
do, e não aconteceu-.nada! 

O Deputado OSValdO CoelhO e a Professora Gilda Poli re-
correram ao Su-premo Tribunal FederaL Lá, C:Ssã representãÇãp fOi 
colocada em cima de uma montanha de outras representações; que 
haviam chegado antes e estavam esperando o momento do julga
mento. 

Quando, finalmente, chegou a hora da decisão do Supremo 
Tribunal Federal, o Ministro Sepúlveda Pertence exarou o seguinte 
despacho: "Como já transcorreu o ano-ã. que se refere esta repre-
sentaçãO, arq-uive-se". ~ - - - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores. o que fazer? 
A comunidade, que congrega educadores, estudantes, servi

dores da área da educação, não tem se mobilizado como se mobili
zou para apoiar o impeachment do então Presidente Fernando 
Collor. E tenho tentado sensibilizar essas entidades, conseguindo, 
pelo menos, um resultado concreto: na última sexta-feíra, fui con
Vidado para participar de_ uma reunião do Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras, onde me foi possível debater am
plamente este problema da maior importância. 

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

O SR. JOÁO CA:LMON- Tem V. Ex' o aparte. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador João Calmon, 
trazendo à Casa essa informação a respeito do despacho de um 
Ministr_o_do Supremo Tribunal Federal, V. Ex•, praticamente, sus
cita um:i expeCtativa e. sobretudo, ·uma dúvida que remanesce no 
méu espírito. t·a -de_<)üe, se nos anos subseqüentes tiver havido o 
descumprimento da norma constituciona_l, aquele despacho vai as
Sumii força jUrísprudeitciãJ., Vai ser repetido, reprisado, reeditado, 
quando representa, sem dúvida, um descumprimento a uma norma 
cõõ.Sfi:t~cioilal 'êxPiícita? Fica uma dúvida:-no -próximo anO, a re
clamação só poderá ocorrer no_ final do exerC?ício, ocasião em qu~ 
saberemos se as aplicações ocorreram ou não. No ano seguinte, 
ocorrerã-ó mesmo fãto: desciimpre-se- o percentual previsto na 
Carta Magna, e os responsávefs pOr eSse crime perpetrado contra a 
educação ficam iseD.toS de qUalquer punibilidade. 

O SR. JOÁO CALMON- Nobre Senador Mauro Benevi
des, V. Ex• me conhece há muitas décadas, desde os tempos-da 
nossa remota mocidade - refiro-me a mim e não a V. Ex•, que.ain
da é jovem. Não desisto de uma batalha só por causa de um insu
cesso. Embora eu nem sçja autor d_esse_ artigo~ entretanto, tenho 
deveres para com a minha consciência e para com o meu País, ra
zão por que procurei dar uma colaboração, embora modesta, ao 
Deputado Osvaldo Coelho. Por ocasião de uma solenidade que se 
realizou aqui no Congresso N3Cí0na1. Nela tive a oportunidade de 
aproximar-me do Presidente do Supremo Tribunal Federal, narrei
lhe esse episódio, indagando de S. Ex" se -não havia um recurso 
que evitasse a violação impune de um artigo importante da Consti
tuição do País._ S. Ex• imediatamente me respondeu que seria pos
sível; que, num caso como esse, de urgência urgentíssima, o 
processo não precisa fuidar-se no âmbitO da Procuradoria-Gerai 
da República. Seria possível impetrar umã inedidã jUdiCial direta
mente junto ao Supremo Tribunal Federal - como, aliáS, foi feito, 
se-não me engano, por ocasião de objeções em relação ao IPMF, 
de pessoas que, sentindo-se prejudicadas em relação à reivindica
ção de maiores verbas para: a habitação popular. 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, sei que deve haver um total 
de 20 ou 30 artigos da COnstituíÇãO que são Ietrã inOrta. Ainda 
dentro da área de educação, o art. 35 da Constituição prevê, como 
causa para intervenção em município, o não-cumprimento do art. 
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212 da Constituição Federal- que foi de minha inidatíVa. De acor
do com aquele artigo, quando o prefeito não deStinar o Percentual 
mínimo da receita de impostos municipaiS p3r'a 'à eaucação, o gO
vernador do Estado deve decretar a intervenção: deve ser afastado 
o prefeito. Não assume o vice-pfefE!ítÔ e 6 gq"vCffiadc;}r nomeia o 
interventor, que toma posse. Nunca houve,- no Brasil, um só caso 
de intervenção em municífiio por esse motivo! -- -~ 

Creio cjue estamos sendo dominados pela irlSellsibilidade, 
porque o Anuário da UNESCO, monótona e vergonhosamente, 
nos c·oloca abaixo de 59 pafscs em diSJ?êriàiõs com- a educaçãO em 
relação ao Produto Nacionar Bruto, ·e rião acOilteCe ãbsolutamente 
nada. Este País não se emociona cOm ó descalafiio-da: EduCáção, 
nem mesmo quando o corajoso Ministro da E_dlicaÇ_ãO~ -Mtirílio 
Hingel, proclama, em entrevista publlcada em manchete a que já 
me referi neste plenário, pelo menos· duas ou três vezes: ,;A educa
ção no Brasil está falida, e a Situação· tende a piOrar aínda inais":' 

Depois de todos esses gritos- de aleria, depoiS desSas -tentriti
vas de recurso ao Poder Judiciário, vimos, profú.ridamente desola
dos, a maioria esmagadora do Congresso t!acional aprovar· o 
Fundo Social de Emergência, que lildui uni artigo determinando 
que sobre os impostos cOnstantes· desse Fundo não inciâirãO os 
18% a que alude o art. 212 da Cofl.StitúiÇão. in(efiimente, apesar 
do meu apelo dramático naquela, para miffi, meinOráV~( l!_oite no 
Congresso Nacional;.apesar dos c;logios •. todqs.,m~recidós, que fiz 
ao eminente Relator do Fundo Social de- EmergênCia, DePutado 
Nelson Jobim, foi aprovadO inalte"rado o Fundo Socíal âe Emer~ 
gência. 

Além do recurso que pretendo encaminhar ao Suprem-o Tri
bunal Federal, com a colaboração -de outros batalhadores desta 
causa, fui conVíáãdO-a as-sillar tarrlbém um mandado de segurança 
para tentarmos impedir ess_e atentado à educação. · 

O sr.-~osé Fo~ça -·Pennit~-rrle"V.,Ifx.• .Um apártÇ1 : . 
O SR. JOÃO CALMON- Corri muito prazer, concedo um 

aparte ao meu fulgurante Líder, neste momento Vice-Líder, José 
Fogaça. 

o Sr. José Fogaça- sériador João CainlOn, quero cUinPri
mentá-lo, registrarido, com indfsfarçada errlõçãO, o que testemu
nhei na votação da semana passada, quando V. Exa :agiu 
bravamente como um leão solitárío nã luta por eSsas conquistas no 
campo da educaç"ão. De tal modo a sua mobilização pessoal me 
impressiOnou, que votei com V. Ex•. Em todas as votações, acom~ 
panhei o pensamento de V. Ex•. Gostaria que O-País tivesse muitos 
João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMÓN - ivlúito obrigado. V. Ex' bate 
recordes de generosidade em relação a mim. -

O Sr. José Fogaça -O Seilador João Calmon obteve mui
tas conquistas para a educação; seria bom se tivéssemos outros 
tantos João Calmon para conseguir aplicar corretamente _esses re
cursos, de acordo, inclusive, com o que a Constituição estabelece. 
Seria bom que o poder corporativo das elites mais poderosas, hoje, 
na burocracia educacional do País não desviasse esses recursos, 
que pertencem aos pobres, às crianças de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
anos. Quando esses recursos são desviados, como vêm sendo há 
quatro anos - V. Ex• registra isto - na verdade, eres são rOubados, 
são furtados dessas crianças brasileiras. Queria que este País tives
se muitos João Calmou na condenação veemente:. -Mas o que sinto, 
Senador, é que há uma certa vergonha, um certo pudor, um inex
plicável recato imoral e antiético em defender que as verbas fede
rais sejarri. aplicadas para a educação básica. Parece que isto 
significa atingir interesses corporativos muito poderosos deste 
País. Vejo que Senadores e Deputados das -rriais diversas linhas 

políticas e correntes têm ~ma c~rta- tendência de respeito pundono
roso para tratar dessa questão. Não querem mexer na forma como 
os recursos são aplicados. É como se pegássemos essa enorme re
ceita da educação - porql!_e: a conquista que V. Ex• fez realmente 
_coloca o Brasil em uma posição razoável... 

o SR. JOÃO CALMON- A CÓnstitiünte gaÚcha me' ins
pira en_o[ffie inveja': aumentou o percentual para a educação. de 
~%para 35% da receita de impostos! -

O Sr. -José -Fogaça-- É verdade,_ mas no Rio_ ,Grande do_ Sul 
também há problemas qua'nto à aplicaçãO doS recurSos. Também lá 
se cometem erros como, por exemplo, fazendo- obrã.s desnec_essá
rias e pagando mal os professores. Então, eu queria vários João 
Calmon no Brasil cuidando da aplicação dos recursos - milhares 
de João Calmon, e não apenas um leão solitário na Casa Alta do 
CongresSo Nacionãl. -~ - .. _ . 

O SR. JOÃO CALMON- Eu não. sou solitário, não. Há 
muitos colegas lutando também, e V. Ex a é um deles. 

- O Sr. José Fogaça- Mas a voz de V. Exa se sobressai, e eu 
também, como V. Ex", me indigno com isso. Indigno-me cOm essa 
incapacidade nacional de se preocupar com a aplicação desses re
cursos. Ê como se jogássemos e despejássemos um enonne volu
me de_ recursos nas mãos de pessoas que são irresponsáVeis, 
porque não cumprem a CoristituiÇão: Como disse V. Ex•, o Tribu
nal de Contas da União, a cada ano, flagra e registra· no seu pare
cer_ essa ~mproprieda9,e constitucional; e o Brasil passa por isso 
como se nãda acontecesse. Esse é um escândalo maior do que 
muitos eventos de samb6dromo que já ócOfráam il.este_ P<iís. Essa 
é wna exposição de partes pudendas talvez muito mais ·doioro.Sa, 
mais dramática. mais desumana do que já se viu por aí. Nãõ enten-
4o_ çomq isso não dê tant~ manchetes, como o:; editores de jor
nais, tão apressados em faZer manchetes sobre fatos insignificantes 
para o País, fatos se-m importâricia. cjue não mudam-o curso da his
tória - como, por eXemplo, a Passagem do Presidente da Repúbli
ca pelo SambódromÇ) --não têm coragem de, nos seus__ editoriais, 
dar manchetes ao escândalo da inaplicação-constitucíónal-QOs re
cursos-da educação no Brasil. Cumprimento V. Ex•, como seu se
guidor que fui na votação da semana passada. 

O SR. JOÃO CALMON -Fulgurante Senador José Foga
ça, suas palav~as, marcadas pe:la generosidade característica dos 
gaúchos. muito me em()cio~._,Eu temg que p9Ss'a hav_er u_ma 
ceii:tsêQüêncíã grave_Lnão_ d{irltr:o das nussas fronteiras:- temO _SinC.e.:-_ 
ramente - e vou deixar aqui este grito de alerta - que o Banco 
Mundia1, que periodicamente concede financiamentOS- ao -Brasil 
para a educação, cesse essa ajuda, porque o País não cumpre o ar
tigo_ da Çonstituição detenpinaf!do a destinaç_~_o ~~ _ u~ _ ~-~~i_f!l_~_ da 
receíta de im_postõs par~ a ~ducação. Na área 9os municípiOS, o àrt. 
35 nem sempre é cumprido, e nunca houve _um caso de interven-
ção: ·· ' . · 

___ senaáor_José -Fogaça, por tiêS VeZes, inclUí õO--Of_çaiTientO 
da-República Fedefativa dq Brasil um artigo com uma verba_para 
que o Ministério da Educação realizasse ilo Brasil 9 que ºs Esta:
dos Unidos, vários países da EUropa e o Japão realizaram itã-o uma 
vez.J. !!1ª~.111ais ~~ U!Ua-_ve~; uma aya1~açã()_:do univei-so da ed_l,lca
ção brasileíra, desde o j<ifdim d~_ infâncía ate_ ~1 univeisidade; cOm 
os seus cursos de mestradO'eae dÕUioradO:·-- - --- ·-

Nobre Senador José Fogaça e- demais companheiros que me 
honram com a sua atenção - fico profundamente emocionado e 
também preocupado. O Banco Mundial vai continuar a conceder 
empréstimos, fifiaflciai!ieiüOS -a TangO praia= para 6 -BniSil, S~ não 
cumprimos o-te~io da-ConStituiÇão, se não cumprimon>ürça:men
to que inclui essa verba para ava1iação? 
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Essa idéia de avaliação não partiu de inim; não sou educa
dor, mas apenas lutador da causa da educação. Eu me inspirei no 
exemplo da maior potência deste planeta, Estados Unidos da Amé
rica. Quando era Presidente da República Ronald Reagan, e, foi 
tomada a decisão, inspirada pelo Secretário da Educação, Profes
sor Bell, para realização de uma avaliação da educa_ção norte-ame
ricana o resultado foi traumatizante:- a SôieOídacte erri que foram 
divulgados os resultados dessa avaliação aconteceu_~9 __ _9y~ Offi
ce, que é a parte nobre da Casa -sranca; ~nO dTaSeguinte, foi man
chete de primeira página· em todos os jornais._ No dí~~ dessa 
reunião, esses resultados foram divulgadós-iiO-horáiio nobre de to
das as estaçõeS de rádio e televisão, e receberam no relat6rio final 
o título_de A Nation at Risk- uma nação em perigo.- -----

Para os senadores que chegaram aqui mais recentemente, 
vou fazer uma das revelações constantes dessa ·avaliaçã_o: se uma 
potência estrangeira quiSesse armar um dispositivo com o objetivo 
de liquidar os Estados Unidos como-nação independente, não con
seguiria elaborar nenhum mecanismo tão eficiente para atingir 
essa fmalidade quanto o atual sistema educacional norte-arne:r:ica- _ 
no. Essa avaliação ~ que tentei em vão, três vezes, realizar no Bra
sil - traumatizou o povo americano. que se mobilizou. Foi feito um 
esforço nacional, e dois anos depois foi lançado um outro livrO: A 
Nação Responde, mostrando tudo que os Estados Unidos fizeram 
para não continuar com essas graves deficiências no seu sistema 
educacional. Um dos detalhes é muito significativo: ficou <ipurado 
que recrutas do Exército, Marinha e Aeronáutka dos. Estados Uni
dos da Amérka não conseguiram entender o iexto do livro de ins
truções para utilização de armamentos. 

O que adiantou? Está tudo documentado: a minha emenda, 
a aprovação da emenda, a inclusão no _Orçamento e a não-utiliza
ção do dinheiro. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Exã um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Com muita honra, con~edo o 
aparte ao nobre Senador Ronan Tito, que fõi o único horD.e"m pú
blico deste País que incluiu na sua plataforma de candidato a go
vernador do seu Estado o compromisso de destinar 50% da receita 
de impostos estaduais para a educação. Superou apenas em 15% a 
proeza da Assembléia Constituirite do Río Grande do Sul. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador João Cãlmon, quando 
apresentei minha platafonna, em Minas Gerais, comO candidato a 
candidato ao Governo do Estado, perguntou-me um jornalista: 
"Mas o senhor será capaz de gastar 50% dó OrÇamento ná educa
ção?" Respondi: "Gastar não: -iriVestíi.- AgOra, se fo_r Ílecessário, 
gastaremos mais. O que rião pOdemoS permitíi.' é que, rio final do 
século XX, no _Estado das Minas Gefilís, de tantas tradições, possa 
existir uma- crianÇa em idade- escOlar ;~uma --s6 criança fora da esco: 
la de primeiro giiu~- Nenhuma!" Mas, Senador _Jqão Calmon, V. 
Ex• quando se refere à educação - desculpe-me pois vou usar um 
termo da juventude- começo a viajar. Vi_ajar no tempo, e fico aqui 
me lembrando. Outro dia, estava vendo uma referência na televi
são, num programa de reportagem muito "interessan~, em que ~ç 
falava em Pearl Harbour. E que Pearl Harbour teria assustado os 
Estados Unidos da América do Norte. E muitos afoitas hoje fiCam 
falando no milagre japonês. V. Ex•-sabe tanto quaÍlto eu _que o mi-
lagrejaponêscomeçouem 1850,ounãofói?__ ·- · · ·· 

O SR. JOÃO CALMON- Foi com o irriperaãor Mritsuíto, 
da dinastia Meijí. -- -

O Sr. Ronan Tito-- Determiitou QUe se deV€:ria aplicar 
50% do Orçamento durante cincjilenta anos-na educaÇão. · 

O SR. JOÃO CALMON- Exatamente. 

O Sr. Ronan Tito -FOi s6 isso. O iTiil3.gre japonêS não co
meçou a acontecer em 1948, mas em 1853. Ê isso. Não há mila-
gre. 

Ainda agora assistimos, pela televisão, a esse grande, ex
traordinário, economista inglês, que ganhou o Prêmio Nob~l de 
Economia, anunciar qUe dom-inará o TCrceiro Mflênlo aq-Uele que 
tiver informação e energia. Informação é tecnologia, educação. 
Como é que vamos chegar a high tec se não conseguimos C?,locar 
no curso primário as nossas criànças. - --

Qual é o maior patriniônio de tim País? No Bra-sil fiCamos 
muitos anos dizendo que este era um País de riquezas extraordiná
rias, inesgotáveis no seu solo e subsolo. A riqueza maior do brasi
leiro é o brasileiro. A maior riqueza do Brasil, o maior 
património, são os I 50 milhões de báisileiiels. Mas, como tratamos 
os nossos irmãos brasileiros? 
--~H_á pouco tempo Ii uma estatística - os americanos gostam 

muito de estatísticas -, Onde diiia qUe em cada 1 milhão de_ pes
so"as, do mundo todo, não impo11a a cor, o formato do olho ou da 
cabeça, existe um gênio. Em _cada I mTihão de negros existe um 
gêni(), em cada I milhão_ di!_ a!!"larelos existe 1:1:1_?1 gênio, em ~da l 
milhã(} de íqdios existe um gênio. Mas quanto::; gênios o Brasil 
tem jogado na lata de lixo? Sabem por quê? O gêníó-, normalmen
te, surge !).O ~o gr~!J, .C:onforme revel\]. essa própria estatística. E Al
bert Einstein r~_ve_lo_u_-:se o grande matemático, o grande_ çaic!llador, 
no zo grau. No 1° grau ele era tido como um aluno desleixado. 

:Pergunto a V. Ex11
: quantos gênios o Brasil joga na sua cesta 

de lixo por não cumprir um preceito conStitucional? 
_ Nobre Senador João Calmon, creio_que_a Constituição de

veria ser como a Bíblia para o cristão. Para nós brasileiros, muta
tis mutandis, a Constituição- deveria ser parã nós como a Bíblia é 
para o cristão. Acabou, está escrito: "Maktub". 

Ao mesmo tempo que em parabenizo V. Ex• por ter coloca
do 18% para a ecJucação, após 20 e tantos anos de luta, por entro
nizai na Constituição esse preceito, acho Urria isso vergonha. Por 
quê? Porque precisou colocar. Mas vergonha muito maior é nãó 
cumprir, é descumprir. Vergonha das vergonhas. 

O SR. JOÃO CALMON- Ou reduzir o percentual 

O SR. Ronan Tito- Sob qualquer pi-etexto. 
Ainda agora, eu conversava com V. Ex•- nós temos conver

sado muito sobre educação. Esta CPI, da qual V. Ex• e cu partici
pamos, não provoca o mínimo interesse, nem dos parlamentares e 
nem da imprensa. Por quê? Porque se fala de alguma coisa em tor
no de 80 bilhões de dólares de sonegação por ano, todo ano. Isso 
não nos interessa. E depois, mexer-se no vespeiro é mexer com a 
elíte brasileira, com aqueles que recebem o imposto do consumi
dor, mas esquecem de levar o dinheiro e entregá-lo na Exato!'i"a. 

Veja, Senador João Calmon, as coisas, no Brasil,-se passam 
de maneira muito intereSSalúe, sempre. CJ B-rasil e Uin -paiS psica
délico. Não foi só Mário de Andrã.de que descobriu isso, não. Nós 
redescobrimos isso a cada dia. A ínversãO di ·valores é total, é ab
soluta. V. Ex" tem toda a razão quando afirma que, desde 1988, hú 
um preceito constitucional obrigando a colocar 18% dos recursos 
do Tesouro na educação. Quantas vezes nóS cumprimos a Consti
tuição? Quantas? Nenhuma. E o que aconteceu, Senador? 

O SR. JOÃO CALMON --TOdo ano esse pl-eceito consti
tucional é violado, o Tribunal de Contas denuncia a este Congres
so e não acontece nada. 

O SR. Ronan Tito- Mas este escândalo, verdadeiramente, 
não traz "ibope". Não traz. PrinCipalmente, se nós lembrannos, 
agora, pode até trazer alguma motivação para alguns, agora, às 
vésperas de eleição pode motivar. 
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Mas Senador João Calnion, "tiisté ctestet'aís. FiCo pênsarlct{)-:
que desprezo temos com a nossa mais rica mat~ria-prlrna- a crian
ça! Como é que vamos construir o futuro deste País se não inves
tirmos na cabeça da criança? COmo? Mas como,_ Senador _João 
Cahnon? É trágico! "É trágico porque é óbvio, é óbvjo e não é pra~ 
ticado." Quem disse isso foi Ulysses Guimatij.el;. _E_ób,}_o qi.te_~ 
educação preciSa- -de recursos, é 6bVíO-cfrié se precisa cumprir á 
Constituição, que não é respeitada. É trágico. A nossa solidarieda
de, Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMOI\i - Obrigado. nobre Senador Ro
nan Tito. 

Sou uma pessoa teimosa, perseverante, n~o vou desanimar, 
vou continuar na luta até o último alento de vida, mas, em certos 
momentos, outro qualquer teria a tentação de desistir. 

Senador Ronan-Títo, n6S õUvimos daquelã:TribUna, há pou
cas semanas, o Niinistro Fernando Henrique Cil.rdoso- fazer revela
ções que não fOram divUlgadãS, que fãrEiffi tr'aunl"ãtiZar o povo d~ 
qualquer outro paí!-0. Ali, daquela Tribuna! Já_saiu c;> ~ex_to integral 
no Diário do CongressO Nacional. 

Dizia-se, à época do processo de impeachment, do Presi
dente F~mando Collor, que no Brasil havia um ~ilhão_~e_contas 
fantasmas nos bancos__ Repito: um milhão. E o Ministro da Fazen
da, com a autoridade do seu cargo, retificou: "Não há um milhão 
de contas fantasmas nos bancos brasileiros, há _dez milhões". E 
mais ... 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnioij- A Presidência solí
cita ao nobre Senador que conclua o seu pronunciamento, pois seu 
tempo está esgotado em mais de 20 minutos. 

Há várias matérias sujeitas à votação e a Mesa quer inicíar a 
Ordem do Dia, aprOvCíiando o quorum existet:~_te, de 50 Senadores 
no plenário. 

O SR. JOÃO CALMON- Mais um detalhe. rev~lado p~lo. 
Ministro Ferrütfido Heniique CardoSo. - __ - -- __ _ 

A CPI presidida por essa extraordinária fígura, Sen-ã4or_ Ro- _ 
nan Tito, pediu informações à FEBRAB~N-:- Fe~eraç~o J?rasileir_a 
das Associações de Bancos- e veio -a- resposta: há no~_bancos bra- _ 
sileiros 80 milhões de CPFs c CGCs. Repeti i"sso no Plenário do 
Congresso NacionaL Isso deveria mereccr_m~~hete_n~sjomais, 
em primeira página e nas capas· de revistas~ Ê um grito de _al~_ma! _ 
Aí está o dinheiro para a educação, porque é o dinheiro sonegado, 
que não é carreado para os cofr~s públicos. Não deve haver esse 
golpe nefando, que reduz os percentuais ins~ficíentes- para a edu
cação. 

O Sr. Ronan Tito -Permite-me um aparte, nobre Sena-
dor? 

O SR. JOÃO CALMON- Ouço V. Ex'. 

O SR. Rona~ Tito- Senador João Calmon, são-80 milhões 
de CPFs e CGCs .ê .. ápe-nàS/lillifiOes-dê lnsCritõs i-la Receita Fede
raL Desses 7 milhões nem todos pagam impostos! 

O SR. JOÃO CALMON- O Ministro Fernando Henrique 
Cardoso disse que se fala cm paraísos fiscais -exiStente-s- no Caribe 
e na Suíça. Todavia, temos, dentro das nossas fronteiras, d<:_zenas 
de paraísos fiscais. Nada ocorreu depois dessa declaração. A maté
ria não foi sequer amplamente divulgada pela imprensa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. João Calmon, o Sr. 
Chagas Rodrigues, 1" Vice-Presidente,_ deixa a cadeirâ 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presidente. 

Durallte o discurso do Sr. João Calmon, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi· 
dência, que é ocupada pelo Sr. Nãbar Jií.nior, 2o Secre
tário. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Sr. Presidente. peço a pa
lavra, pela orden: .. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Deseja V. Ex' fa
zer urna breve comuni~ção? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Não. Sr. Presidente. Dese
jo fazer uma reclamação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Tem a palavra V. 
Ex' 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero referir-me a um 
projeto de resolução que está na Mesa do Sen_ado há ~l~ese_s, sem 
receber deliberação. Trata-se do projeto referente à estrutura de or
ganização da Secretaria do. Mercosul. 

A Comissão-Parlamentar ConjUnta do Mercosul é um Qrgãq 
importante para o Congresso :Nacional, pois se trata de_ assunto da 
maior relevância e que terá profunda repercussão na socied~de 
brasileira, ou seja, a integ~'!ção dos quatro países - Argentína, Pa
raguai, Uruguai e Brasil. Sou SecretáriO.-Gcral da COmissão e te
nho enfrentado enormes dificuldades para executar os trabalhos de 
responsabilidade da Secretaria, porque a mesma não tem estrutura 
para isso. Quem mantém essa Secretaria é o meu gabinete, o gabi
nete .dos Senadores, e não temos uma estrutura adequada para as
sumir responsabilidades, por exemplo, relativas ao banco _de 
dados, relativas à distribuição das informações. Os Parlamentares 
da Comissão têm tido dificuldades em obter informações devido à 
falta d~ estfl!tura. 

_ Já conversei com diversos Senadores da Mesa e não encon-
trei justificativa alguma para que essa matéria não seja deliberada, 
o que está prejudicando o deserripenho e a responsabilidade dos 
Parlamentares pertencentes à Comissão em relação aos compro
missos que assume de natureza internacional. 

De modo que, Sr. Presidente, não posso me conformar com 
es-sa demora da Mesa do _Senado em não apreciar essa matéria. 
Quero deixar publicamcnt~ registrada a minha inconformidade. 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presfdência in
forma ao nobre Senador Dirceu Carneiro que o projeto foi distri
buído ao Senador Nelson Wedekin, para apresentar o seu parecer e 
qT1e va:i-in"tetceder junto a S. Ex.,. para que antecipe 3. ãpresentaçã_o 
do parecer nas próximas reuniões da Mesa Diretora. a fim de deci
dir a rcspci~<?-~~ssa ~mport~nte rri~t~tja. 

O Sr. NabO r Júnior, 2° SeCretário, deixa a cadei· 
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Ro
drigues, } 0 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa 
requerimento que será lido pelaS~ 1" Secretária. 

É Üdo e ap;rovado o seguinte: 

Excelentíssimo Senhor se-U:idor Humbeffõ Lucena 
Digníssimo Presidente do ~enado Federal 

REQUERIMENTO N" 105, DE I994 

Requeiro a V. Ex a nOs termos do artigo 43, inciso II, do Re
gimento Interno do Senado Federal, sejam considerados como li-
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cença os dias 10, 1 I, 16 17, 18, 21 e 25 de. fevereiro do corrente 
ano, quando estive afastado dos trabalhos da Casa 

Senador João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será concedi
da a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa 
requerimento que será lido pela Sr'"' I a Secretária 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMEl'\TO N" 106, DE 1994 

Requeiro, nos termos do artigo 13, f 1°, do Regim~nto InR 
terno do Senado Federal, seja considerado como Licença Autori
zada, os dias 04, 07, 10, II, 16, 17, 18 e 21 de fevereiro/94 

Sala das Sessões, ln de março de 1994. 
Senadora J únia Marise 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Será concedi
da a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
Projeto de Lei que será lido pela Sr" 1° Secretária. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI Dó SENADO N" 12, DE 1994 

Altera o art. 1.121 da Lei n• 5.869, de 11 de ja
neiro de 1973 - Código de Processo Chil, para in
cluir, corno requisitado indispensável à petição de 
separaçãoconsensual, o acordo entre os cônjuges re
lativo ao regime de vi~\tas dos filhos menores, e dá 
outras providências. 

O CongresSo NaciOnal decreta: _ _ 
Art. 1° O art. 1.121 da Lei n° 5.869, de 11 -de janeiro de 

1973, alterado o inciso II, acrescido de § z• e rent.IJnerado o pará
grafo único para§ 1°, passa a vigorar com a segUinte-redação: 

"An. 1.121 ...... - -. ..... -~- ----·'" ______ ... -

II - o acordo relativo à guarda dos filhos menores 
e ao regime de visitas cOmo forma de assistência e-fi be
nefício da prole; 

§ I" ........ - ......... " ,., .. ·' - - - .... - .. ' . 
§ ~Entende-se por regime de visitas a forma pela 

qual os cônjuges regularão a permanência dos filhos em 
companhia daquele que não ficar com a sua guarda, 
compreendendo encontros periódicos regularmente esta
belecidos, repartição das férias escolares e dias festivoS." 

Art. 2° O inciso VII do art. 888- da Lii n° 
5.869173, referida no artigo anteríof, passa a ter a se.:. 
guinte redação: 

"Art. 888. . .... -..... -. ~ -·-•"c"'~ ... .,., .-. ~>r- • .-~ • •• 

... ' ' ...... -..... -.. - -~.-._,_o:. •-' _. _ _.__:__. __ ,~-· ·-·-·- -·-·-·-·-
VI- a guarda e a educação dos filhos, regulado o 

direito de viSíiãS~--c-OriiprceOdendo encontros periódicos 
regularmente estabelecidos, bem assim repartição das fé
rias escolares e dias festivos, como forma de assistência 
em benefícíó da prole: 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições erri cOntrário. 

J ustificac;ão 

_O projeto de lei em epfgrafe, que ora subn~etemos à elevada 
apreciação do Congresso Nacional, tem como finalidade incluir, 
na lei processual civil, o acordo entre os cônjuges relativo ao regi
me de visitas dos filhos menores, logo em seguida à disposição so
bre a guarda dos mesmos, como requisito indispensável à petição 
de separação consensual, objeto do Capítulo III do Título II refe
rente aos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária-- Li
vro IV do Código áe ProCesso Civil. 

Trata-se de proposta de elevado interesse público e de gran
de alcance social, porquanto se refere a menores que, a despeito da 
separação dos pais e das conseqüências sobre eles recaídas em ra
zão desse acontecimento, precisam da presença efetiva e estável 
dos dois genitores para (}ue neles se concretizem um desenvolvi
mento biopsicossocial normal e uma formação moral adedquada. 

Na ausência do dispositivo proposto, a matéria, muita vez 
mal definida, tem sido objeto de inúmeras lides e incidentes pro
·cessbitis advindos, posteriormente à concretização do procedilnen
to, em detrimento dos menores, cujo interesse deve ser priorizado, 
e, bem assim, em prejuízo dO bom andamerito do processo, em 
função dos novos apelos, decorrentes da falta de regulamentação 
oii r:~gularnentação inadequada, ou imprecisa, a abarrotarem de pe
tíções a Justiça brasileira, já por demais sobrecarregada. 

A propósito, manifestou-se o renomado juiista Washington 
de Barros Monteiro (in Curso de Direito Civil, vol. 2, SãO ]>[mio, 
Editora Saraiva, 26" edição, 1988, pp. 211 ): 

"Conquanto omissa a lei adjetiva, será prudente ajustar-se o 
regime de visitas, inclusive de repartição das férias escolares e dias 
festivos. Uma regulamentação adequada evitará, provavelmente, 
litígios futuros, a dano dos menores." 

A tese sustentada justifica a adaptação, à proposta apresen
tada, do art. 888, inciso VII, do mesmo diploma legal, correspon
dente a medida provisíõnal -constante do Capítulo II - Dos 
procedimentos cautelares específicos, Livro III - Do Processo 

_ Cautelar. _ ~~ , 
Em face dó exposto, contamos com o endosso dos ilustres 

Pares no Congresso Nacional para aprovação do presente projeto 
de lei. 

. Sala das Sessões, t• dé março de 1994. - Senador Júlio 
Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

LEI N" 5.869. DE II DE JANEIRO DE 1973 

···············~·········-············~ ........... _ .... . 
SEÇÃOXV 

De Outras Medidas Provisionais 

Art. 888. O júiz podefã -Ordenar ou autoriZar, na pendência 
da ação principal ou antes de sua propositura: 

I- ofifa-s de conservação em coisa litigiosa ou judicialmente 
apreendida; 

IJ - a entrega de bens de uso pess~al do cônjuge c dos fi
lhos; 

III - a posse provisória dos filhos, nos casos de separação 
judicial ou anulação de casamento~ 

*Vide prt. 39da Lei n°6.51~, de 26 de dezembro de 1977. 

IV - o afastamento do menor autorizado a contrair casa
mento contra a vontade dos pais; 
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V o depósito de menores ou incapazes castigados imode
radamente por seus pais, tutores ou curadores, ou por e1es induzi
dos à prática de atos contrários à lei ou à moràl; 

VI - o afastamento temporário de um dos cônjuges da mo
rada do casal; 

*Vide art, 7"', $1 .. , da Lei 1'! 0 6.515, di26 de dezembro de 1977. -

VII - a guarda e a educação dos filhos, regulado o direito de 
visita; 

VIII - a interdição ou a demolição de prédio para resguar
dar a saúde, a segurança ou outro interesse público. 

Art. 889. Na aplicação das medidaS -enuffierad8.s no artigo 
antecedente obsl:!rvar-se-á o procedimento estabelecido nos arts. 
801 a 803. 

Parágrafo único. -Em caso de urgência, o juíz pOderá autori
zar ou ordenar as medidas, sem audiência do requerido. 

Art. 1.121. A petição, instruída Com a certidão de caSamen-
to e o contrato antenupcial se h ou ver, conterá: 

I- a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha; 
II- o acordo relativo à guarda dos filhos menores; 
III- o valor da contribuição para criar e educar os filhos; 
IV - a pensão alimentícia do marido à ínulher, se é:sta não 

possuir bens suficientes para se maritei. 

*Vide Código Civil, am. 315, IJJ, 318,325 e 389. 

* Videart. Y,lâa ConstftuiÇiio 7;-i!deral d(d988.-- -

Parágrafo úõico. Se os cônjuges -não acordãrem sobre a par
tilha dos bens, far-se-á esta, depois de homologada a separação 
consensual, na forma estabelecida neste Livro, Título, Capítulo IX. 
. . . . . . . . . . . . ·-· ...... --~-· ., .. -~ ....... ...,~ .. -·· ,.~ ..... -~-·- ~~-~ 

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sf' la Secre-
tária. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 107, DE 1994 

Requeremos urgência, nos termos do arL 336, b, do Regi
mento Interno, para o Ofício n° S/f30, de--1993 (n° 414/93, na ori
gem), solicitando autorização para que o Estado do Tocantins 
possa contratar operação de crédito externo, junto ao BIRD- Ban
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no valor 
equivalente a oitenta e sete milhões de dólares norte-americanos. 
para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 1 o março de 1994. - Mauro Benevides -
Magno Bacelar - Irapuan Costa Júnior - Affonso Camargo -
Marco Maciel- Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esse requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no 
art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n° 861194, de 24 do 
corrente, proposta de retificação da ResolUção n° 17, de 1994, a 
fim de tornar possível ao Governo do Estado do Mato Grosso res
gatar toda sua dívida v_encida_em 15 de fevereiro do corrente ano, 
que será lido pela Sr" 111 Secretária. 

É lido o_seguinte: 

PRES1-94/0861 

Brasflia (DF). 24 de fevereiro de 1994 
Do: Presidente 

Ao: Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senadq Federal 

Referimo-nos à Resolução n° 17, de 8-2-94, dessa Casa do 
Congresso, que autorizou-o Governo do Estado do Mato Grosso a 
emitir e colocar no mer_c,ado, através de ofertit.s .f>úblic~s, títulos 
(LFfE-MT) destinados ao giro de sua dívida mobiliária interna 
vencível no 1° semestre de 1994. 

2. A propósito, quàndo do recebimento do cronograma de 
colocação dos titulas a serem substituídos enviado pelo Estado, 
bem como da elaboração dO Parecer DEDIP/DIAFE-93/986, de 6-
12-93, fc:ii estabelecido, illadvertidamente, como data de colOca-
ção, bem como data-base, o dia 15-2-94, para os títulos vencidos 
nessa data. Contudo, sendo esse dia feriad..Q,_ o giro foi deslocado 
para o p-rimeiro dia útil seguinte, no caso, dia 16-2-94, já que o 
SELIC aceita colocações apenas em dias títeis. -

__ 3. Considerajtdo qU:e a não alteração da data-base e de colo
cação impediria o registro' no SELIC, e obrigaria o effiissor, já au
torizado a efetuar a rolagem, a resgatar toda sua dívida vencida em 
15-2-94, este Banco Central houve por bem autorizar o registro 
dos títulos com a devida mudança, alterando o cronograrna de co
locação para: 

4. Sendo assim, solicitamOs a V. Exa o oQséquiç.-_de republi-
car a Resolução autorizatiVa, com a retificação necessária . 

Atenciosamente, Pedro Sampaio Malan- Presidente._ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação. 
Os Srs. Senadores cjue a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A Presidência tomará as providências necessárias à republi

cação da Resolução n° 17, de 1994. 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
1.451, de 1993, do Senador Beni V eras, solicitando, noS 
termos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câinara n" 5, de 1991 (que já tramita em conjun
to com· o Projeto de Lei do Senado n° 20, de 1992) com 
o d_e no 233, de 1993, por tratarem de matérias que ver

.- saíri sobre o mes91o assunto. 

Votação do requeriniento em turno único. 
Os Srs. Senadores que esti veTem de acordo queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os Projetas de Lei da Câmara n"s 5/91, 233/93 e o Projeto 

de Leí do Senado n° 20/92,passam a tramitar erõ conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2 

Vl?tação, ~turno único, do Requerimentq n° 17, 
de 1994, do Senador Almir Gabriel, solicitando, noS ter
mos regimentais, tramitação conjunta dos Projetas de 
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Lei do Senado n°s 97 e 165, di-1992;~ pof -ifãtarCm cte 
matérias que versam o mesmo aSsuntO. -

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedó a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, sugiro que os processos, após a 
junção dos mesmos; Sejam remctido"s pã.ra ap"i-fciaÇáo -à Comissão 
de Assuntos Econômicos, por trazerem inovações que verdadeirã-
mente afctam a economià brasileira. · -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A sugestão de 
V, Exn será devidamente atendida. 

Votação do requerimento, errúurii-o único. 
Os Srs. Senadores que o apTOvam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os PrOjetes de" Lei do Senado no·97·e-f65. -de 1992, ·passam 

a tramitar em conjunto c serão apreciãdos pelas comissõeS-Cõini)e
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: 

Votação, em turno óni-co, do Requerimento n° 99, 
de 1994, do Senador Esperidião Amin, solicitando, nos 
termos regimentais, trãmíhiçãO COJijunta do Projeto de 
Decreto Legislativo n° 4, de 1994, com o Projeto ~e De
creto Legislativo n° 50, de 1992, por tratarem de maté
rias que versam sobre o mesmo assunto. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
desejo discutir essa matériã, se V. Ex0 permitir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Se V. Exa 
permite, a matéria não está em discussão. Trata-se de um simples 
requerimento, para que dois projetes que dizem respeito ao mes
mo assunto possam tramitar em conjunto. De modo que não há se
quer encaminhamento de votação. 

Quando se tratar da discussão, acredito que o Plenário terá 
muito interesse em õuvir as considerações de V. Exa -----

0 SR. CID SABÓlA DE CARVALHO- (PMDB- CE. 
Para discutir. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, há detalhes 
interessantes que devemos observar _e: que vou procurar dizer, em 
poucas palavras, a V. Ex• 

Muitas vezes um-projeto é estUdado nesta Casa, c.oinCidindo 
com a matéria existente e tratando por igual do mesmo tema na 
Câmara dos Deputados. Nossa matéria vai para a outra Casa; ao 
chegar lá, arra~ja-se um jeito de 3n].Uiv-ar, -de ane"~ar. an.ulando-se a 
iriiciativa do Senado, que passa a se conter nurri outro projeto e a 
condição do Senado se altera sobremaneira, porque a última pala
vra sobre o assunto passa a ser da Câmara dos Deputados. 

Agora mesmo isso está acOntecendo, poi ex~rilplo, com re
lação a cartórios. Saiu uma matéria daqui, folpãra lá e·ao retornar, 
volta uma matéria diferente, de iniciativa do Podei' EXeciu.lvO, mas 
contendo a daqui. De tal sorte que o rito processual, o rito legisla
tivo, torna-se devidamente alterado. 

Não posso votar essa matéria, porque esse é um assunto cla
moroso e não sei qual o resultado dessa anexação. Estou aqui vigi
lante para não pennitir o assalto a um bem público; não quero 
permitir qü"e o Banco do Brasil, que é _do povo, sofra alguma coisa 
sem um exame mais profundo por parte da minha consciência. 
Trata-se de uma mera anexação, mas não quero votar, Sr. Presi
dente, se não tiver plena consciência do que estarei fazendo nesta 
hora. Tenho que examinar os- dois ·projeTOS~ Saber se, realmente, 

dev-em tramitar em coiijunto, poi-(iUe corileço por contestar a natu
reza-do d-ecreto legislativo exatamente para esse fim. Um projeto é 
de 92, o outro é de 94. Esse assunto merece muita meditação. mui
to exame, de tal sorte que, com o máximo respeito à Presidência, 
vou encerrar a minha fala, mas pedindo que consigne a minha total 
abstenção nessa matéria. 

Não tenho condições de votar essa anexação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço a pala· 
vra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Não houve 
questão de ordem. V. Exa falará em seguida. 
-- As considerações de V. -Ex3

, nobre Senador Cid -SabOia di! 
Carvalho, ficarão nos Anais. 

Realmente, esse Projeto de Decreto Legislativo n° 4 tem 
criado, não só junto aos servidores do Banco do Brasil, mas tam
bém em outras áreas, um verdadeiro clamor. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Exatamente, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esse projeto 
de decreto legislativo não pode ser aprovado nas condições em 
que está redigido. Te"ndo ein viSta O processo legislativo consagra
do na Constituição, na hipótese dê ci Projeto" de DeCi-cto Legislati
vo n° 4 ser emendado ou sofrer um substitutivo, iria para a Câmara 
que poderia derrubar, realmente, o projeto do Senado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Inverte-se intei· 
ramente a ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O nobre Se· 
nador Esperidião Amin, que é autor de projeto semelhante, solicita 
que as duas matérias trafnitem em conjunto. O ideal seria - não 
quero me ·antedpar, porque estou na Presidência - rejeitar esse 
Projeto de Decreto Legislativo no 4, que chegou aqui pfocedentc 
da Câmara, examinar e votar separadamente o projeto do nobre 
Senador Esperidíão Amin e mandá-lo. 

Entretanto, meu nobre Colega, estou diante de uma realida
de fálica: o nobre Senador E..r;;peridião Arnin, autor do Projeto de 
Decreto Legislativo n° 50, de 1992, tomou a iniciativa de requerer 
a. tramitação conjunta- S. EXa deve ter razOeS para isso. 

E já que V. Exa se pronunciou e tendo em vista o desejo do 
nobre Senador Esperidião Amin de usar da palavra, concedo-a a S. 
Ex" 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
antes do Senador Esperidião Amin se prónuiiciiif, com a permissão 
de S. Ex". gostaria apenas de dizer que ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - A-palavra está concedida a 
quem, Sr. Presidente? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente. 
eu ainda não havia encerrado e pediria a gentileza do Senador E.s
peridião Amin para que conclua a minha intervenção, explicando 
que não fiz questão de ordem e que apenas não quero votar essa 
matéria -seni"<:jrie tenha -pl"ena consCiência: No caso de ela ser vota
da, que conste a minha posição como abstenção, por causa da 
questão processual legislativa que eu quero examinar. 

Não entrei no mérito nem de um decreto legislativo nem do 
outro, nem do proposto pelo Senado nem do proposto pela Câma
ra. Apenas quero o direito de examinar com calma. 

Que conste a minha abstenção, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V.Ex" será 
atendido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Espcridião Amín. 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Para uma ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que o 
nobre Senador Cid Sab6ía de Carvalho não interpôs uma questão 
de ordem, eu o faria, porque S. Ex" extemou juízO de valor a res
peito do assunto. 

Em primeiro lugar, quero deixar mui tá clãfo que não consi-
dero o Decreto Legislativo n°4/94 um escândalo. _ -

Considero um escândalo, sim, a reação burra, amedrontado
ra, que sctorcs ligados ao Banco do Brasil proclamaram. Foi o es
cândalo que não houve. Muito bem interpretado pelo articulista 
Jânio de Freitas em artigo cuja transcrição já réqileli,-püb1icado na 
Folha de S. Paulo, no dia I 1 de fevereiro deste imo, que elimina -
da avaliação de quem queira examinar com cuidado - qualquer es
cândalo, porque faz uma coisa que o Senador Cid- Sabilia de Car
valho sabt: fazer, ler em português. 

O Decreto LegiSlativo que veici aa-Cânlafa -sustã.:. ninguém 
melhor do que os nossos filólogos para demonstrar o que seja sus
tar. Mas isso é o mérito da questão. 

Em primeiro lugar, quero apenas que fique bem claro que 
não considero o Decreto Legislativo n°4/94 um escândalo. Consi
dero um escândalo, sim, a algaravia, a babei corporativista anti
agricultura que setores ligados ao cerne do c_arporativismo e do 
sistema financeiro brasileiro proclamaram, da maneira mais estú
pida c com a receptividade mais estúpida que já vi. E falo isso com 
a serenidade de quem não tem um palmo de terra para plantar. Não 
poss-o ·ser suspeito de beneficiamento dessa situação, como tenta
ram fazer com que se pensasse, tentativa aqui desffiaSCarad-a-pelO 
Senador Ronan Tito, na última quinta-feira; e na reu"tlíão da Co
missão de Assuntos EconômiCos. 

O Decreto Legislativo n° 4/94, se for uma loucura, é uma 
loucura santa- santa e benfazeja. 

Quanto ao meu Projeto" de Decre.t'o_LegiSfãiiVo:· ere riao é se
melhante, mas trata de matéria correlata.. trata de uma exorbitância. 
O Consêlho Monetário Nacional ex..orbitou, estabeleceu um meca
nismo de correção incomPetentemente, Iégislou suprinct_o uma atfi
buição que é do Congresso Nacional, é matéria típica de decreto 
legislativo. Nem vou invocar, só refedi- que o -meu PrOJetO de De~ 
creto Legislativo já tem parecer faVoráVel na ComisSão-de-COnsti
tuição, Justiça e Cidadania. Mas foi preCiSo Uma -,.-lOUcura s<inta" 
para desencalhar a indiferença -não -deste GOverno, quero ser jus
to - da tradição do Governo brasileiro em relação à questão agríco
la. 

Ao pedir a tramitação conjunta, PrtiiieirO; CumprO um- dis
positivo de racionalidade- antes de ser dispositivo regimental, é 
da racionalidade. Urriri mã.téi-la aprovada na Câmara, correlata, co
nexa, com uma que está triuliitando aqui dCSde -1992, tem que tra-
mitarem conjunto! -- -

O Governo ainda articulou - e não tenho nada contra, é uma 
manobra regimental pertinente - que antes de ir para a Comissão 
de Assuntos Econôrnicos- tramite na Coinissão _de Constituição. 
Justiça e Cidadania, não há problema nenhum. Só espero que não 
se faça com este novo indivíduo- que é a mistura ou a composi
ção do Projeto de Decreto Legislativo n° 4/94 çom o de n° 50/92...,. 
a mesma coisa que foi feito com o meu. Com o meu "sentaram em 
cima", ou seja, "barrigaram". Como, -õci iilt5iito, ele é inatacável e 
não há nada para denunciar, pois não apareceu nenhum emprésti
mo para alguma propriedade rural minha, então, o jeito que encon
traram foi "sentar em cima". Isso não pode acontecer, também 
quero que haja uma decisão. Estou de acordo com o Senador Cid 
Sabóia de_ Carvalho, quero que esta Casa decida. Não estou pedin
do urgência. Se eu tivesse pedindo urgência, a fuU de ser_decidido 
em cinco dias, aí eu estaria conspirando contra a "análiSe. SO pensõ 

que ficar "barrigando" durante dois anos é uma indecência. Agora, 
urgência, ainda não. 

Mas vou estabelecer com os senhores o seguinte: um mês 
para a tramitação do projeto. Não é razoável? Agora, vanios deci
dir, analisar, procurar o meio termo, um acordo; o Ministro da 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e Q {>residen
te do Banco do Brasil j~_v_ier~ a esta Çasa,_ co"m írp.peto, procu
rando acordo. V amos procurar o meio termo, o termo de 
equilíbrio, analisando as duas matérias. Uma delas, considero um 
libelo necessário, é o Projeto de Lei n° 04/94; e o de n° 50/92 é ra
cional, mas não o defendo como tema definitivo. Tais projetes sãO 
instrumentos para um acordo justo. Se não houvesse um nem ou
tro, urna banana de acordo é que se conseguiria:- uma banana e, 
provavelmente, só com casca, que era para escorregar e alguém 
cair. -

Muito obrigado. 

~O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-' Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

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

O SR. JUT AHY MAGALHÃES =-sr. Presidente, sei que 
esse é um tipo de indicação que não deve merecer discussão. mas 

- gostaria de saber apenas se posso manifestar minha opinião antes 
da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Mesa sem
pre tem procurado agir co:m determinada liberalidade. mesmo por
que o essencial é que os Srs. Senadores votem com consciência de 
causa. 

o-nobre Líder José Fogaça pediu a palavra para fazer ligei
ras apreciações sobre a matéria. ConCedo, portanto, a pálaVr-a ao 
nobre Senador José Fogaça e, logo após, V. Ex11 terá a palavra, Se-
nador Jutahy Magalhães. - - - ___ _ 
~ · O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para encáll.linhar. 
Sem revisão do orador) ~Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• a sua 
liberalidade e tolerância. Não há nenhuma dúvida que esta é uma 
matéria natural, do ponto de vista do Regimento, portanto, nós vo:
taremos a favor, sem dúvida alguma. Pedi a palavra aperlas para 
fazer o registro de que este assunto, este tema, trazido pelo decreto 
legislativo, de autoiia do_ Senador Esperidíão Amin, e que pasSa a 
tramitar em conjunto com Decreto Legislativo de 04/94, mt=rec.:e 
uma consideração séria, consiStente, uma análise muito ponderada 
para que possamos produzir aqui, no Seriado, uma negociação en
tre as partes - Governo, Banco do Brasil, agricultores, Senado - e 
dar uma demonstração de maturidade política do S_enado Federal. 

Recebi na semana Passada pedidos de que aprovássemos o 
decretO legislatiVo -assim c'oriio veio-para dar um podei- de- barga_
riha, páfa derrUbar ·á quedá de b!ãço· do Bàllco do Brasil. Não; não 
d~yemos nos prestar ao papel ~e pôr de joelhos o BanCo do Brasil, 
m?-S_ também não quere~os aqui ser algozes do_s _agri~~lto~~S,_I!l_~~
mõ-que se- saíba que 80% das inádimplêndas ou-dos casos que se
riam beneficiados com es?a sustaÇ.ão s~o de grand~_s agricultores. 
Mas isso não importa, pOrque ·grande agr:íéUhcir- também sOfre, 
também gera nque~a e tauibém melhora a vida dos b~S~(!_efros. 

O Sr. Maosueto De Lavor- Esta estatística está distorci
da, Senador. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Esta estatfstica ~ doBanco~-ilo 
Brasil e do Ministério _d_a Agricultura. do Abastecimento e da Re-
forma Agrária. · 

. _._..____ .-
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O Sr. Mansueto De Lavor- É falsa. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Quem me trouxe essa est<i.tística 
foi -o Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária. Sinval Guazzelli. -

O Sr. ESp-eridião Amin - Nobre Senador, essa estatística 
da Agricultura não pode ser aceita man~ª- e pacificamente." 

O Sr. Mansueto De Lavor- Ela é distorcida. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Veja, Sr. Presidente, não sei se 
neste caso cabe ... 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Pediria aos 
nobres colegas que não aparteassem, pois estou fazendo uma exce
ção. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Não quero desrespeitar as opi
niões_ dos Si!riadores Mansueto de Lavor e EsPeridião Amin, mas, 
ao mesmo tempo, também não queria desrespeitar o Regimento. 

De qu<ilquer mOdo, Sr. Presidente, apenas para fazer este re
gistro. Cabe a nós SenadoreS, caril espírito desarn1ado, negociar e 
produzir o consenso nesta questão. Se o SenadO" produzir eSSe re
sultado, crescerá no seu prestígio flliltO ã -õf)ihiãó p@lica deste 
País. 

Portanto, votaremos, evidentemente, a favor, mas dentro 
dessa perspectiva. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
não ·quero entrar no cerne desta discussão porque creio que o mo
mento não é oportuno; não estamos discutindo o mérito das duas 
providências legislativas. Apenas quero manifestar a minha opi
nião contráiüi., emóora regimentalmente seja viáVel, mas a oportu
nidade não determina que haja essa junção dos dois projetes para 
tramitação conjunta. - _ 

Por essa razão, sou contra a tramitaÇio conjunta porque 
penso, inclusive, que a proposta do Senador Esperidião Amin dê
veria ser levada em consideração em separado, tendo uma tramita
ção rápida. O nosso-p-roblema é exatamente este: quando a 
iniciativa é do Legislativo a tramitação é riluitó lenta, (juando vem 
da Câmara nóS procuramos dar uma tramitaçãO maiS rápida. A 
proposta do Senador Esperidião Amin fOi anterior à que] a proposta 
que veio da Câmara dos Deputados. 

Então, por essa razão, considero· que aqui, neste momento, 
nós não deveríamos votar para que houvesse essa tramitação con
junta. 

Meu voto será contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento destina-se apenas para que haja trainitação conjunta das 
duas matérias. 

Há a manifestação do Senador Cid Sabóia de Carvalho pela 
abstenção, há manife-staÇãO do Senador Juiahy Magalhães, que é 
contrário a esta tramitação conjunta. 

Em votação 6 requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permariecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Os Projetes de Decreto Legislativo n°s 50/92- e 04194 -paS

sam a tramitar em conjunto. 

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

Passa-se à apreciação do Requerimento n° 107, de 1994, de 
.Urgência lido no Expediente, para o Oficio no S-130/93. 

O SR. RONAN TITO.: Sr. Presidente, peÇó a pala via para 
solicitar um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para um esclareci
mento.)- Sr. Presidente, estou sem a cópia da Ordem do Dia, por 
isso indago sobre Q que versa este requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Trata-se de 
requerimento lido no Expediente, referente a empréstimo. Será vo
tado só um requerimento de urgência, como outros, da mesma na-
tureza, já foram-VotadOS. - --

0 SR. RONAN TITO- Agradeço o esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Diri na segunda SesSão ordináiia subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso II, do RegimentO lntemó. 

. O SR. PRESIDENT)l (Chagas Rodrigues)_-. Esgotada a 
ffiatéria .constante da Ordem do Dia. --

Volta_-se à lista de oradores . 
. Com a palavra o nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o seguin
te discurso, sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.s. Senado
res, antigamente ~ós falávamos aqt.Ii ~~~ tribuna, a: Taquigrafia 
registrava e os jornais publicavam. Agora, _os· jo~ais produzem 
artigos, fabricam os fatos e nós os com~ntamos aqui. Não gostq 
!Tlllito da inversão não, mas não quero fiCar dém-odé. Por isso, vou 
eri.tiãi" um p_ouquinho na onda. 

Sr. Presidente, li aifida há pouco que o marido da Ministra 
havia escrito um bilhete párà o chefe de Departamento para pagar 
uma conta do DNER com uma determinada empresa. · 

Interessante que eu estava na minha_ casa, com um diretor 
de u:õiã empresa nacional que tem frente -Cie-Servíço -no exterior
ele-é eXecutivo, emPregado da emPresa- e ele me disSe que nos 
Estados Unidos isso jamais aconteceria. Eu perguntei por quê."
Porque lá. quando se contrata um serviço, se paga". Aqui no Brasil 
não se paga. Só isso. Aqui, o que Se questiona é que o sujeito _está 
pedindo pelo 3m-or de Deus que se -p.itgue. Por amor de Deus, pa
guem à_empresa que já-prestou serviço! 

Senador João Rocha, contarei algo a V. Ex. a, e é possível 
que V. Ex"- não acredite. Mas o farei, pedindo a V. Exn que, como 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, confira. Há no 
Amazonas uma hidrelétríca que gera 500 mil quilowatts/hora, há 
cinco anos e meio. A proprietária dessa usina revende o quilo
watt/hora e recebe, todo final de mês, quantia correspondente ao 
quilowatt/hora. Quando o usuário não paga até o dia 5 do mês sub
seqüente eles cortam a energia. 

Fiquei sabtmdo de uma coisa interessante: a empresa que 
construiu essa hidroelétrica, há seis anos, ainda não recebeu nem 
um centavo por esse trabalho. Mas isso não tem nenhuma impor
tância porque, afinal de contas, são essas ernpreiteitas; empresas 
corruptas! De corrupção em corrupção construíram Itaipu, e o Go
verno, honesto, honrado, sério, não paga, dá o calote. E quando al
guém pede para que se pague um débito atrasado dizem logo que é 
preCisô tirar a Ministra, porque isso não é possível. 
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Não é possível cobrar do Governo -que cumprã a süa obriga
ção? Ah! não, isso não! Isso é muito! Nessa inversão de valores 
que estamos vivendo atualmente isso é um-absurdo. Normalmente, 
nas democracias, cuja história já estudei, o Legislativo- cobra do 
Executivo. Por quê? Porque só ao Executivo cabe tomar a iniciati
va de leis que criem despesas de até um centavo. Essa competên
cia é privativa do Executivo. Aqui não, aqui o Executivo cobra do 
Legislativo. 

Mário de Andrade, quando começou a analisar o Brasil, s_ó 
caracterizou· um tipo, Macunaíma, um mau caráter, protótipo do 
brasileiro. Todavia, o Brasil, de lá para cá, evoluiu muito, e Mário 
de Andrade deve ter dado cambalhotas no seu túmuJo. Isso porque 
o Brasil agora, além de-tudo, é um PaiS ps1c0delico. - · 

Nas outras democracias, o Presidente, no Regime Presiden
cialista, tomava as iníciativas. IT Legislativo apreciava, disCUtia, 
votava e fiscalizava, Bom, dizem alguns, mas issO oCorre nesses 
países "atrasados", Japão, Estados Unidos, Frans~-_Aqui no Brasil, 
o Executivo ralha - não sei se no Rio Grande do Sul existe o ter
mo ralha, Senador José Fogaça, quando a criança faz arte, o pai ra
lha com a criança- o Executivo ralha com o Legislativo. 

O Sr. Josê Fogaça- :Pãssa ptto~-

0 SR. RONAN TITO- Passa pito, passa carraspruia. 
Mas nós não paramos af. Brasil, terra de_ Macunaíma, País 

psicadélico. 
Vejam os senhores: em 1948, osjapõnesés'se.reUniram em 

assembléfas, discutiram e chegaram à conclusão que 100 anos de
pois do manifesto do Marx não mais prevalecia a luta de classes. 
Como havia anunciado Toynbee, o mundo agora era o grande 
mercado e a internacionalização não viria, como previu Marx, 
através do trabalho, viria atraVés do capftal~ iútaves· do mercadO, 
através da empresa. Toynbee preveniu, na década de 40: "A ínter-
nacionalização virá ].)elo Cãpítal". --------------

Marx errou. E o Japão fez a ínterãÇãõ" e diSsê: 11Luta de clas
ses, aqui, não, o que há é luta de mercado, vamOs fazer interação; 
trabalhadores, empresários e Estado. Porque a briga está lá fora, 
com o mercado". 

E continuamos com a luta de-classes, aqu·í de-ntro: _ -- -
É comum, Sr. Presidente, sindicato ãqui n·o Brasil receber 

dinheiro de sindicato europeu, sob o pretexto de _que é para montar 
escolas sindicais, para que o sindicato, por- exeiriplo, através dos 
seus líderes, processe o Presidente do Banco do Brasil, que em
prestou dinheiro para usina de açúcar no Nordeste~ 

Mas vamos examinar. Isso for c-om- o :Pre-siderite Aldr Cã.l~ 
liar:f, que mandou verificar a operação. o usíriêíicl tiÍlha tradiÇãO ~de 
honrar os seus compromissos, deu garantia real,_ os juros estavam 
de acordo com a lei. Por que o processo? Até hoje, o Presidente 
Alcir Calliari '1130--e'nte:rld-i::u por que estiwã processado por em
prestar dinheiro. 

Vou explicar ao Presidente Alcir Callíãri: o_açúcitr, na Eu-_ 
ropa, é subsidiado Pelo Estado, em até 92% n-a: fuglaterra. E se o 
Estado puder gastar algum dinheiro para diminuir a· prOduÇão de 
açúCar do Brasil, que, sem subsídio nenhum, compete e arrasa com 
o açúcar europeu, vamos acabar com esses malandros. V. Ex-s já 
viram que conotação triste tem, por exemplo, a figura· do u~~neirg_, 
do empreiteiro? -

Senador Teotonio Vilela Filho, tenho a impressão de que se 
eu padecesse de uma dessas doenças, preferiria ser diabético. No 
duro! Usineiro não é uma taça da pior espécie? Empreiteiro?! Pelo 
menos é isso que estamos construindo no nosso imaginário coleti-
v o. 

Falei que o Brasil é um país psicadélico. V amos verificar 
isso. Nós temos a intenção, e essa intenção ficou manifesta na 

Constituição de 1988, de construir um país capitalista. Um pãís ca
pitalista que tem nojo do empresário, herói é o trabalhador. 

Por mais que queiram, por mais esforço que façam, jamais 
verei, no trabalhador, a fig':lra do traidor da pátria, jamais, embora 
eu Seja empresário. Sabeni por quê? PrimeírO, Sou daqueles que 
acredita seriamente que deYe haver prevalência do trabalh() sobre 
o capital. O trabalho tem que sef, verdadeiramente, mais protegido 
do que o capital, não tenho dúvida disso. Mas daí eu concluir que 
trabalhador é santo e que empresário é ·ladrão, fica difícil. 

Ou fica difícil ou vamos partir logo para o capitalismo de 
Estado, porque aí o grande vilão será o Estado, ou senão para oco
munismo, que não deu certo na Rússía, mas pode dar certo--aqui, 
quem sabe? Sessenta e poucos anos de experiência não deram 
muito resultado lá, mas podem dar aqui. Não podemos é ficar·nes
se capitalismo com complexo, rotulando atividades e pessoas e, 
prinCipalmente, nessa _luta de classe, cantando hosanas, aleluia, 
glória ao fracasso, tentando dizer que o sucesso é apenas uma fa-
chada do fracasso. -

Portanto, o empresário, quanto mais bem-sucedido, mais la
drão é. Não importa que ele pague seus funcioilários, que contri
bua com os impostos, que faça uma competição externa correta, 
que leve _os nossos produtos para o exterior, não ~dian~. ele já 
está rotulado. - - -

Senador Gilberto Miranda, V. Ex a, jã o-uVi ri:J.ais de unia vez, 
é um empresário no Amazonas. Ainda ouvi _um outro dia aqui um 
colega nosso, dizendo; "Olha, mas lá h~ incentivos fiscais". Foi V. 

-Ex~_quem inventou os incentivos fiscais? Foi' o BraSlfque inventou 
os íncentívos fiscais? Ou os incendvás fiscais são uma criaÇão in~ 
ternacionãl justamente para estimular áreas deprimidas quanto ao 
dese-nvolvimento. 

Aliás, o Amazonas ~ extraordinário: não se pode pescar, 
não se pode caçar, não se pdde matar jacaré. Dar iilcentivo para in
dústria lá, mas quem põe in,dústria lá é o aproveitador, Aonde va
mos parar? Aí. já sei. Lá não se pode derrubar, sequer, uma árvore. 
E _quem fala isso e quem ·determina essas ordens é justamente 
quem já dizimou todas as suas florestas. A Inglaterra acabou com 
as suas florestas no século passado. 

O Sr. Gilberto Miranda - Minério também nãO -se pode 
retirar. 

O SR. RONAN TITO- Os Estados Unidos da América do 
Norte, em 1920, já iiãO iinliã-iiei"ihuma floresta natural. --

Agora, temos que transfonnar o Airi.azonas~ Sen<i.dor Gilber
to Miranda, num sacrário ecológico em que o jacaré pode comer a 
criança, mas nunca o· homem poderá se alimentar do jacaré. Então, 
continuo na minha tese: o Brasil é um país psicadélico. 

Vou dar um conselho, mas um conselho para todos aqui. Já 
estou na idade, Sr. Presidente,_ em que é permitido dar conselhos. 
E-conselho tem uma vantagem muito grande, pois é igual a água, a 
gente oferece e aceita-se ou não, mas não machuca, não ofende. 

Não se metam a fazer agricultura neste País, pelo amor de 
Deust Não produzam nada, fazer agricultura neste País é crime. 
Ora, herói é o agente financeiro. Agora, s.e fof- fiZer agriCultura, 
não caia nunca no desatino de fazer uma grande agricultura, por
que isso s6 pode ser extraordinário no exterior, no Brasil, é áirne 
de lesa-pátria. 

Gostaria de pedir a tcidcis aqueles senhores que detestam a 
agricultura, o grande agricul~or, que cantam ode, que cantam hosa
nas aos agentes financeiros, 'que quando acabarem de comer arroz 
com feijão cuspam no prato,_ peguem o prato· e falem que quem 
produziu foi um grande ãgl-íCuhor e dêem uma boa escarrada, mas 
não vá ao campo ver o sofrilnento dele, ou sr for vá em époc:a. de 
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eleição, peça meia dúzia de votos e vire as costas. Irrigar a terra 
com o suor do rosto é um negócío que cria problemas sérios. 

Estava falando ainda há pouco em receber monetariamente 
por algum serviço que se presta a órgãos do Governo. Falava so
bre o marid_o da Ministra dos Transportes, üma figura execrada e 
execranda, porque mandou um bilhete pedindo a uma chefe de de
partamento que pagasse por um serviço prestado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há algumas empresis _que 
prestaram serviços ao Incra, como a construção de estradas vici
nais, demarcação de lote. Valeria a pena colocar uma câmara es
condida no gabinete_ do Presidente do Incra, para se ver como· é 
que ele trata o empresário que prestou serviçoS para a reforma 
agrária. Mas, caros _colegas, ele é intocável! O comunismo nãQ 
deu certo na Rússia e o Sr. Osvaldo Russo acha que aqui no Brasil 
dará. 

Já conversei com uma dezena de emprCsários que forain lá, 
receberam um trabalho, fizeram concorrência pública, edital, e 
que, agora. estão cometendo o grave desatino, o crime- de- querer 
receber deste Governo. É um absurdo! Se puser alguém para pedir 
que se pague a uma ou outra pessoa, aí, então, é preciso demitir os 
parentes. 

O Sr. Jut3hy Magalhães--- Permíte·v~-Ex11 ám aparte?-

0 SR. RONAN TITO- Com-prazer, ouço V. Ex" 

O Sr. Jutahy Magalhães - Como sempre, apreCio os pfo
nunciamentos de V. Exa, que pinta uln -quadro -com cOres bem 
fortes e, às vezes, faz até urriã-Caricatura-da realidade, "inaS sempre 
procurando mostrar a verdade daquilo que vem ocorrendo. V. 
Exa trata da questão dos empreiteifõs, do direito de pedir para re
ceber por aquilo que foi feito. V. Ex• sabe o quanto ·cuSta- ao País 
o_ fato de não se ter a certeza do recebimento no dia certa. Sabe 
quanto o preço é aumentado nas concorrências em virtude dessa 
certeza de que o seu trabalho não será remunerado no prazo corre.:. 
to? 

O SR. RONAN TITO - Tenho a pretensão de achar que 
sei. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Então, V. Ex• sabe que isso 
custa muito ao País. Há Governadores que, qilanâo asslürie'm, di
zem que não vão pagar as dívidas do antecessor. Isso ocorreu na 
Bahia agora e, depois, ainda disse que conseguiu economizar mui
to para o Estado. Quer dizer, passa o Cãlote, rião se pagã e, depois, 
ainda se vangloria disso, recebendo aplausos. 

O SR. RONAN TITO- Vamos ver se entendi: quer dizer,_ 
há quatro anos o Estado era de outro. · - - -

O Sr. Jutahy Magalhães- Era de outrO: 

O SR. RONAN TITO- E, agora,"o Estado é dele. 

O Sr. Jutahy Magalhães - O_dinbeiro não é do Estado, o 
dinheiro é do GOvernador. 

O SR. RONAN TITO - Sei como é. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Inclusive, passa o dinheiro para 
a famflia, através de pagamento de publicidade: Isso-~também
acontece. Mas, então, V. Exa referiu-se ag-oia a Um-Caso-QUe· está 
nos jornais-a: tOdã-hOfã.:-estão condenando o marido da Ministra 
pelo fato de ter escrito um bilhete, quer dizer, ele foi"iilocente.em 
escrever um bilhete. Era um pedido, porque quantos estão pedindo 
a cada dia para pagar e quantos, infelizmente, recebem na base de 
dar alguma comissão, passando na frente da fila. Agora, estamos 
responsabilizando um inocente, _que não está acostumado, talvez, 
com isso, e fez ·o bilh-ete. Isso está errado, o marido da Ministra 
não tinha o direitO de fazer uma coisa dessa, isso está errado. Está 

sendo condenandO pelo País afora, e adio que isso é hiPocrísia. 
Tenha a paciência, mas isso é hipocrisia. Nós sabemos o que ocor
re neste País a cada minoro. 

Estou busc-ando informações a: respeito do transporte dé gás. 
V.-Ex• sabe quantos milhões de dólares foram jogados fora pelo 
País no transporte de gás? Não consegui _ainda, mas espero receber 
as informações. Agora, o que isso répresenta para Os cOfres públi
cos? É não ter prioridade. Isso não é prioridade! Mas o bilhete do 
marido dii MiníS"tra:-é1uti:a ptiorid3de flacionaf É·urri exeffiplo. Es
tamos aí dando um exemplo da ética, da moral na Administração 
Pública 

O SR. RONAN TITO - Senador, deixe-me interrompê-lo 
um pouco. V. Exa já observou que, no Brasil, só se fala em ética na 
política? Póf que étiCa só na politica? seníp.i-e Se vê, na -ii:rlprensa, 
falar-se em ética na política. E O resto, não? É engráÇado, não? 

O Sr •. Jutahy Magalhães - Pennita-me falar na o6scsSão 
que tenho até hoje na minha vida parlamentar. V. Exp está falando 
nos problemas que o Brasil tem em dar certos exemplos ao mun
do. No Brasil, temos a concessão pública de canais de televisão e 
rádio e estamos dando um poder tal para essas emissoras que elas 
estão manipulando a opinião públíca, o que é contra qualqUer de
mocracia do mundo. 

O SR. RONAN TITO- De pleno acordo! 

O Sr. Jutahy Magalhães- Estamos aqui permitindo que se 
crie um poder nacional e poderes regionais através de famílias que 
têm o controle das emissoras de_ rádio e _televisã() para formar a 
opfnião pública de acordo com o _seu inie'resse político e econômi
co; e n6s, através de concessões de rádios e tevês, a cada dia esta
mos aumentando mais e_sses poderes. No entanto, deveríamos 
ãcãbar com isso. Esse fenômeno é nacional e também é regional. 
Em cada Estado, praticamente, tem alguém que controla os meios 
de comunicação. E como foi obtido esse controle? Através de quê? 
Seiiaaor Rorian -TitO, qtiái:ldo V. ·E·x-"· fãla ení agilCUlturâ, lêmbro 
que venho sempre dizendo que não temos política agrícola. Infe
lizmente, fala-se muito, discute~se muito, cada ano se fala nas dívi
das da agricultura, tentarp-se soluções para empurrar com a barriga 
esses dados, e nada se faz com vistas a uma política agrícola do in
teresse do agricultor. Apenas acho que, infelizmente, ao crédito 
agrícola têm acesso somente aqueles que têm melhores condições 
para chegar até lá, e por isso o pequeno agricultor e o médio agri
cultor, muitas vezes,_ ficam sem ter as condições de conseguir essç _ 
crédito agrícola. QUando falei effi crédito subsidiado, V. Exa pcr
guntou:"Quando houve esse_ crédito subsidiado?" Já houve, e 
aquelas politicas feitaS atraVés do crédito subsidiado - pelos me
nos hipoteticamente - procuravam fazer uma melhor distribUição 
fundiáóa neste País; mas, ao contrário, aumentaram a concentra
çãO -de renda e a ConcentraÇão---fundiária, pela má aplicação e má 
gest~() daquela_s políticas. Por isso é que_ ~mo_s q[.!.e_fazer uma polí
tica agrícola voltada para o conjunto. Não condeno_ o grãllde pro
dutOr. Pelo Contrário, o grande produtOr tem a maior importância 
na economia deste País. Ê através do grande produtor que conse
guimos recursos para exportar. Agora, o pequeno agricultor, mais 
facilmente do que o grande, traz a produção para a mesa de cada 
um de nós. Mas quero dizer que concordo até quando V. Exa faz a 
caricatura das realidades nacionais, e acho que V. Ex" sempre traz 
para debate assuntos que mereceriam uma maior atenção, inclusi
ve de todos nós. 

O SR. RONAN TITO- Nobre Senador Jutahy Magalhães, 
V. Exa sabe a admiração que tenho pela sua atuação. Discordamos 
muitas vezes- g!aças·a-Deus!- mas sou obrigado a dar um teste
munho: é muito difícil, _quase impossível, vir a este plenário sem 
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encontrar V. Ex• atuando. É difícil e quase impossível ir a uma co
missão de que V. Exa faça parte, sem que V. Ex ... lá esteja. Procuro 
imitar V. Ex• na assiduidade, na presença. 

Agora, devo dizer-lhe que tenho uma maneira muíto inteli
gente de ir levando a televisão. os jornais e o rádio, como está 
acontecendo, porque, em qualquer país civilizado do mundo, é 
proibido que o dono de uma cadeia de televisão seja dono de um 
jornal e, ao mesmo tempo, de uma rádio. 

Citizcn Kane, obra-prima de Orson Welles, foi uma denún
cia do cinema norte-americano, mostrando aquele domínio. Há in
clusive um determinado momento cm que o cidadão Kane é 
provocado e diz: "Há guerra em Cuba". "Mas não_tem guerra em 
Cuba." "Precisamos fazê-la" Isso ele mostra numa caricatura. 

Mas V. Ex a diz que são usadas para interesses próprios. Va
mos admitir um país que tenha isso, uma cadeia de rádio, jornafs e 
televisão, um pafs pequeno, que não seja importante, _em que, de
pois de muitos anos de _ditadura, são apresentados ao povo candi
datos a Presidente da República, e candidatos bons. E aí o que faz 
o _cidadão Kane? Apresenta duas novelas: Sassá Mutcma e o Herói 
de A vilã. E o Presidente da República? É o Herói de A vilã. O se
gundo turno não deu Sassá Mutcma c Herói de A vilã? E quando 
teremos oportunidade de ter tão bons candidatos a Presidente da 
República como tivemos na última eleição? Dificilmente. E, aí, 
chorar para quem? 

venção do capitalismo! oU fazemos uma reforma agrária séria nes
te País ou não temos solução, mas colocamos no órgão mais im
portante deste País alguém que cria um impasse para que não se 
faça a reforma agrária. Ag~ra, ele é candidato a deputado. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Senador. p·ermite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Ouço, com pra>er, V. Ex". 

O Sr. Mansueto de Lavor - Nobre Senador Ronan Tito, 
são tantos os temas que V. Ex" aborda, da maior atualidadc e da 
maior importância, que é-difícil escolher um para comentar neste 
breve aparte. Mas poderia dizer o seguinte: no que se ref~re ao In
cra, seria preciso entender, de uma vez por todas, que ele só cum
prirá a sua finalidade quando, à sua frente, com o apoio-das forçri.s 
políticas majoritárias· neste- País, houver alguém- qUe queira, reãi
mente, fazer a reforma agrária ... 

O SR. RONAN TITO- Perfeito! 

O Sr. Mansueto de Lavor - ... e não o discurso de _uma 
facção ideológica superada e derrotada em todo o mundo. Para 
mim, essas pessoas que estão no Incra, hoje, sUo tutti buona gen
te. São pessoas excelentes, mas excelentes para ficar em diretórios 
do PPS, filzendo discurso rias assembléias ou nos grêmios estudan
tis. 

Tivemos Ulysses Guimarães, Aureliano Chaves, Mário Co- O SR. RONAN TITO- O PPS é- aquele partido que, de 
vas, e tantos outros bons candidatos. O Sr. I:eonel Bri~o1a, por qu_e vergonha, mudou d~ nome? 
n·ão? Um político de larga militâhcia ilo Brasil. Todos Iorám igiltí-=---·- · - ..... · · · ~-- · _ .- _ ; - ~ 
rados. Duas novelas e se fabrica um Presidente da República. O Sr.~ Mansueto de Lavor - Nao set, nao qms assumtr a 
Pronto identidade. E como a URy, que se encabula de ser dolarização, 

· mas é. Assim, o PPS é aquele_ que se encabulou de se dizer PCB e 
Ah! Fulano, como diria Jáder Barbalho, nunca administrou então inventou a sigla PPS. Não tenho nada a ver com isso. São 

um carrinho de pipoca. Isso não tem a mínima importância! Admi- nossos eventuais aliados no Estado. No entanto, para fazer reforma 
nistrar um País de_ ISO milhões de brasileiros, a ga ou a toa econo- agrária, não dá. Sr c L_íder .do Governo, Senador Pedro Símon, é 
mia do mundo, isso não tem importância! Não tem experiência, uma nulidade a presença do Sr. Russo no INCRA. Realmente, não 
nunca_administrou carrinho de pipoca, mas nós vamos e~perimen- fez nada, a não ser algumas denúncias ... 
tar no Brasil. É só se falar um pouco etc. E o outro? Segundo as 
pessoas lá do seu Estado _ aliás, um Estado muito pequeno -, O SR. RONAN TITO- Não é para fazer. Se fizer reforma 
qualquer prefdtO do interior fez mais dO que ele em seu 1:;:-Stado. agrária, ele acerta o capitalismo, c aí o capitalismo pode dar certo. 
Não, mas ele encarna a figura do h_crói de A vilã. Então, acabou! O Sr. Mansueto de Lavor- Claro! Sabe quem ia fazer a 

McLuhan, em 1960, nos preveniu a todOs: "Ao estabelecer reforma agrária, se não tive·sse havido o acidente? Marcos Freire. 
uma rede de televisão, o imaginário é que vale, não é mais a reali- O SR. RONAN TITO- Acredito. 
dade". No Brac;il, a realidade é a novela. E como o esquerdismo ... 
Veja! Um dia,já pensei que fosse esquerda. Tem um artigo do Ro
card muito interessante, interessantíssimo: "Ou a esquerda se reci
cla, ou ela morre". Quem escreveu isso foí o Rocard, o 
Primeiro-Ministro do rE:gime sodalista francês. 

Estamos repetindo os nossos discursos_ de 1960. Estamos 
pegando o r:ebotalho daquilo que não deu certo lá fora e colocando 
aqui nos nossos cargos. E quem ousar, neste momento, -sintonizar 
o seu discurso c as suas propostas com desenvolvimento, esse é re
trógrado._ Progressista é aquele que abraça a doutrina que não deu 
certo. 

ProgrCbso, para mim, C a Europa Ocidental; retrocesso; para 
mim, é a Europa Ol'iei1tal. Desculpe, mas esta é a leitura. Estive lá, 
Sr. Presidente, c_ quis viSitar o muro, depois que foi derrubado. O 
País que teve a maior renda per capita no sistema comunista foi a 
Alemanha Oriental. Sabe o que estão fazendo-em Berlim no mo
mento? Rede de esgoto, água encanada, telefone e escola. É isso 
que estão fazendo Já, agora. E nós estamos com uma inveja desse 
povo que só vendo! Nós temos um com-plexo de--não sermos co
munistas. 

Reforma agrária é muito importante, e reforma agrária só 
existe cm país capitalista. Pelo amor de Deus, reforma agrária é in-

O Sr. MansO-Cio de LaVor~ Marcos Freire estava se cons
tituíndo na média do pensamento do País, estava procurando so
mar as forças políticas do País parri conseguir avanços 
extraordinários. M<is esse Sr. Russo, faccioso, representando uma 
facção ideológica superada mundialmente e minoritária no País, o 
que faz? É uma contradiçãO. Agora vou pasSar ao segundo assun
to: é a mesma coisa, essa história dessa senhora, que merece todo 
o respeito, mas que saiu, não se sabe de onde, para ser Ministra 
dos Transportes. - - -

O SR. RONAN TITO- Foi uma invenção política. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Como é que poderia dar certo 
essa invenção? Não falo nem do Ministro, maS- da Ministra, que 
não pode ocupar-eSse cargo. Elã cteVClia ficar lá, na Noronha, tra
balhando na Ponte Rio - Niterói. Isso é uma invenção que não 
pode dar certo. Assim como o Russo. É uma invenção. Quer-se 
colocar pimenta no GovernO Itamai, que está muito direitista, eco., 
loca-se um comunista lá no Incra, para não fazer absolutamente 
nada, e o País perde com isso. Agora é no Ministério dos Trans
portes. Não sei que charme foi, que atração foi, que inspiração foi, 
ningUém sabe de onde veiO. -Ac a Ministra trouxe o marido- e ti
nha que trazer, ela não podia se divorciar por ter sido iildicada Mi-
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nistra -, que é funcionário de uma empresa. Ora, o Governo, que é 
um pagador assíduo, que gosta de pagar cm dia, tem débitos atraw 
sadíssimos com essa empresa; e o marido, que era empregado -
não da Ministra, nã_o do Governo, mas dessa empresa-, tinha que 
defender os seus interesses. E daí? Agora inicio ó ferCeiro assunto, 
e a principal abordagem que gostaria de fazef-era sobrei a_questão 
da produção rural e do posicionament() do pi-iridj:lal agente finan
ciador da produção rural - por coinCidêOCii, o -Binco do- Brasil, 
que nós tanto queremos, defendendo sempre a sua permanência, 
sendo contrários a sua privatização. Mas não queremos que ele, 
em vez de ser o principal agente financeiro da produção agrícql~--:: 
que é vital para a economia do País, necessária a que realmente 
possamos tomar uma posição-, torne-se agente da impostura que 
se quis fazer em todo o País depois da aprovação do decreto na 
Câmara, que hOje tramita no Senado. EsS3--foi a maiof impOs-tura 
de comunicação aqui existente, financiada pelo Io-hby da :Febra
ban. Como é que o Banco do Brasil se presta a um... -

O SR. RONAN TITO - E pela Anabb, também. Não se es
queça da Anabb- Associação Nacional dos funcionários do Ban
co do Brasil. 

O _sr. MansuCto -de Lavor - Claro! Ê isso mesmo. Estou 
falando no conjunto, as Presidências aí se unirilm. Ora, comO se 
faz uma impostura dessa? Como é que se faz uma guerra de con
tra-informação? O Líder José Fogaça nos aconselhou, com toda ra
zão, a termos tranqUilidade, a realmente não levarmos para o 
emotivo uma questão scriíssima como -,-essa. _Vamos obedecê-lo, 
mas se faz necessário que aigUéffi diga à alta direção do Banco do 
Brasil que é preciso Levar as coisas também Com objetiviaade e 
não cair nessa onda de-·coritra-inforrilãç.ão,-de -mau serviço. Por 
exemplo, quando o Banco do Brasil divulga a-CStatí.StíCa, }á anili
sada, de que 80% dos devedores i'nadimplentes do Banco do Brasil 
são grandes proprietários rurais e qúe ·ape-nas I% são peqUeiiOS 
proprietários rurais, fãZ uma análise aterradora, dizendo que todos 
aqueles que estão defendendo o cancelamento, que nada tem a ver 
com a anistia - aliás, -esse ponto fo"i mUito beffi interpretado pelo 
jornalista Jâi:üO de Freitas. no seu artigo, citado pelo Senador Es
peridião Amin -, são consideraâõS anões em defesa dos fazendei
ros, dos latifu-naiários. É a lingriaáim dO IflCiã,- do pessoiil que lá 
está. DizCm -que os pequenos proprietários não -têm interesse al
gum nessa história. Ora, essa estatística é uni. acirite, é um absur
do! Se ela fosse analisada seriamente, seria lida da seguinte 
maneira: o Banco do Brasil, há vários anos, expulsOu do quadro e 
da relação dos seus financiamentos o peqUeno e o médio produtor 
rural. 

O SR.- RONAN TITO - Claro! Evidente! No passado, 
30% dos seus tomadores eram forniados por pequ·e-nos proprietá
rios; hoje, estes representam apenas I%. 

O Sr. Mansueto de La,•or- Então, esse não é mais o Ban
co do Brasil que nós queremos. Ai, sim, pode ser privatizado, por
que é um bancci cõriit!fciil.f como outro qUalquer, que joga fora os 
principais produtores, pois os pequenos ·e médios produtores são 
realmente aqueles que sustentam a produção de alimentos no País, 
são aqueles que sustentam a explosão econômica e o desenvolvi
mento de Santa Catarina. E todas as regiões que prosperam o fa
zem através do pequeno e do médio produtor, em conjunto com os 
grandes, também. O Banco do Brasil declara, através de uma esta
tística mal lida, mal interpretada, que realmente já não tem mais 
entre os seus financiados o pequeno e o médio agricultor. O se
gundo ponto nessa guerra de contra-informaÇão, ness_a verdadeira 
impostura decidida pela direção do Banco do Brasil, é que o seu 
Presidente, Dr. C3.lliari- p6isoa por quem temos uma grande sim-

patia, pelo seu trabalho naquele órgão-, vem sendo c_onduzido por 
maus assessores. que são lobistas da Febraban e da Anabb, e re
petiu esses números em reunião da Comissão de Assuntos Econó
micos. Ou seja, que o Impacto financeiro do d~reto, se apr:ovado 
pelo Senado, seria de 97 bilhões c;e dólares! (Risos) Senador Pedro 
Simon, se o Banco do Brasil tivesse esse impacto financeiro, isso 
significaria que teria roubãdo dos produtores rurais 97 bilhões de 
dólares! Porque esse dinheiro não foi recolhido ... 

O SR. RONAN TITO- Não existe outra leitura, é só essa. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Quanto mais alto o número, 
maior o roubo praticado pelo Banco do Brasil. Nesse caso, não só 
iríamos def6i:tder a priVatização do Banco do Brasil, coino também 
iríamos fazer que o seu enorme patrimônio voftasse àqueles a 
quem o Banco dilapidou e roubou: os produtores rurais. Essa si
tuação não é possível, ainda mais que essa estatística é falsa. Eu 
denunciei essa estatística, porque fiz os cálculos e não chegava à 
metade do anunciado. Então, deduziram que corresponderia à me
tade de 97, que é 45. Entretanto, também não é 45, é menos de 30 
bilhões. E ainda acham pouco? Eu acho muito! Sabe-se, hoje, que 
esse impacto é nulo. É uma sustação, porque tudo aquilo foi uma 
assombração. E mesmo que se tivesse algum impacto, se se qui
sesse- retroagir e ressarcir alguns agricultOres ~ conforme Correta
mente calcula Jânio de Freitas - não chegarí8. a 6 bílhões de 
dólares. Esses 6 bilhões de dólares são compensados pelos depósi
tos sem nenhuma remuneraç?o, os depósitos à vista do Banco do 
Brasil, que podem cobrir isso plenamente. Então, nesse jogo de 
contra-informação, o que ocorre? Cria-se uma imagem terrivel
mente distorcida do País e do Congresso Nacional, e uma má-von
tade, pOrque se emociOnaliza o debate. Senador_ F.op.ap. Tito, esse 
pontO é importantíssimo. Teinos que destruir esse castelo de con
tra-informação-- fãflÇadO cõritra uma decisão do co·ngrC-sso, que, 
evidéótemente, precisa ser rétoca:da nO ·senado. Nós temos o papel 
de aperfeiçoar, de discutíi,- de Iiegociã.i-; o nossO tiabalhÓ é esse-. 
Não devemos nos aterrorizar e fUgir corri medo da _guerra da o pi
lliàõ-pública. V. Ex" tein fizãO: temos q"Ue enfreiúar, CO_ril,_á fronte 
ergi.úda, essâ guerra contra o Congresso .Nacional feita mediante 
uni episódio com--JiúmúoS falSos fornecidos por Uma ofganização 
finallCéiTa estatal, o Bânco do Brasil. IsSo é larD.entável, isso não 
pode-OcOrrer; esses dados, essas estatística's são distorCidas, não re
sistem à menor análise criteriosa. Portanto, é preciso repudiar esse 
expediente produzido, talvez inocentemente, pelo Presidente Cal
liari, que relutou quando contestei os números, alegando. _que fo
ram os seus advogados que hav-iam feito o levantamento. Tenho 
certeza que se ele voltasse a esta Casa certamente não sustentaria 
essa estória dos 97 bilhões de dólares; ele não repetiria mais isso. 
Mas foi um mau serviço. Quantas notícias foram divulgadas, cau
sando desgaste ao Congresso, aos Parlamentares, e até expedientes 
escusas de quebra ilegal de sigilo bancário para saber, dos mem
bros da CPI do Endividamento Agrícola, quem devia ao Banco do 
Brasil. Foi um episódio lamentável, tudo isso por conta desses nú
meros, desses fatos, Que não correspondem à realidade. Vamos ver 
se o Senado chega à realidade. Parabenizo a· V. Ex• pela análise 
que faz de um problema tão grave como é o da produção ruraL 

O SR- RONAN TITO- Pergunto ao nobre Líder Pedro Si-
mon se ainda deseja apartear. 

O Sr. Pedro _Simon- Se V. Ex" me pennitir ... --

A Sr' Júnia Marise- Permite-me V_. Ex" um aparte? 

O SR- RONAN TITO - Agradeço primeiro ao~ Senador 
Mansueto de Lavor e ouço, com prazer, o nobre Senador Pedro Si
mon. Em seguida, ouvirei V. Ex", nobre Senadora Júnia Marise. 
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O Sr. Pedro Simon ---EID prfffieiro togar, riâ_õ-liá dúvida cie 
que a argumentação de V. Ex"", com relação à produção agríCola, é 
da maior importância. creio qtie-, láinentavelmente, este País, ao 
longo do tempo, não deu a devida seriedade, a título de análise, a 
essa matéria~ Seria importarite se re3.lmeiite consegU:i:SSemos reali
zar o que foi sugerido aqui - isso seria- inais fácil de se fazef-iio · 
Senado do que na Câmara, por causa do número -, ou seja, de 
numa hora como esta sentarmos em torno de uma mesa, com enti
dades defensoras dos produtores agrícolas, do Congresso Nacional 
e órgãos do Governo pará realizarmos Um debate que -realmente 
esclarecesse definitívamcnte essa iriatéôã:. Penso que isso é impor
tante e necessário. Por isso considero Seu prOiu.mciamento muito 
importante. Essa matéria não pode ser considerada apenas como 
uma tentativa de a imprensa desmoralizar o Congresso Nacion.al. 
A decisão deve ser tomada com a profundidade necessária O que 
me leva a fazer este aparte é que V. Ex• sabe que lhe tenho uma 
admiração muito grande. V. Ex• é um hoinem de uma dignidade 
extraordinária, é um homem de luta- e ísso vejo com mUitO Cari- · 
nho -, é um homem de muita garra, muito- apaíxonado pelas teses 
que defende_; é um homem sério, que desenvolVeu toda a sua ativi
dade na hora mais difícil; não era apenas um dirigente de empresa, 
mas um dirigente _de uma entidade patronal; entrou pelo lado difí
cil, pelo MDB, suportando momentos de dificuld;ides, momentos 
amargos, momentos realmente difíceis. V. Ex• é um homem que 
mantém um padrão de dignidade, de seriedade. Desde quando V. 
Exa pertencia à outra Casa, aprendi ·a admirá-lo e a respeitá-lo. 
Vejo a sua paixão; sinto que V. Ex• eStá vivendo Uma hora muito 
importante, aliás, ·o nlundo inteiro está vivendo uma hora de inter
rogações e V. Exa vem prestando esse serviço, que considero-da 
maior importância, ao Congresso Nacional; V. Ex0 vem nos acor
dando, às vezes até - eu diria -, provocando-nos para que desper
temos ao debate, à discussão. Sua atitude é absolutamente correta. 
Que bom se todos fizessem como V. Exa! Vou ser muito sincerO: -
fico estimulado quando há debates nas nossas sessões do Senado. 
Entretanto, no Congresso Nacional, CCiiil-õSao tantos ·os Parlamen
tares, não sintO a mesma coisa. Observo que lá hifri:mito barulho
o que me assusta - e, às vezes, não consigo entender que naquela 
confusão toda possamos chegar a uma conclu?ãO concreta, pois 
quando um fala, os outros não escutam. Aqui não, aqui temos cQri.: 
dições de propiciar um debate civilizado, consciente, que nos leve, 
tal como se está fazendo agora nesta manhã, à margem de ideolo
gia, à margem de partido, a buscar equações que são realmente im
portantes para o País. Tenho muito respeito pelo seu 
pronunciamento, pois -creio que V. Ex11 está absolutamente correto 
no que tange a um país que não paga as contas, onde as coisas es
tão praticamente todas erradas. Mas a minha consciência me diz-
e sou obrigado a dizer o que penso -que se eu fosse Presidente da 
República, demitiria a Ministra. Estou apenas dizendo com muita 
sinceridade: um bilhete naquele estilo envolvendo uma Ministra 
de Estado, eu a demitiria. A maneira de ser de cada um diverge, 
mas existem coisas que fazem parte da respeitabilidade do poder. 
Veja que situação: ele é esposo da Ministra e ambos, marido e mu
lher, trabalham na mesma firma, sendo que a mulher exerce o car
go de Ministra dos Transportes e, então; ele escreve um bilhete 
solicitando ao DNER que faça o pagamento para a empresa da 
qual ele é funcionário. Perdoe-me a sinceridade. Em primeiro lu
gar, isso é burrice, é ingenuidade, pode-se até dizer que é urna ati
tude infantil, ridícula e grotesca, mas há algumas coisas que são 
símbolos. Se permanecer tal Ministra, que autoridãde ti::i-á este Go---
verno para amanhã ou depois, nos casos que são verdadeiros es
cândalos e que vêm acontecendo, exigir que as coisas sejam 
diferentes? Não falei com o Preiiidente, não tenho idéiã da sua o pi~ 
níão; falo, não como Líder do Governo, mas como cidadãó. ·P-oSso 

estar errado, não estou afirmando que esteja certo, mas esta é a 
maneira como encaro essa situação. Sinceramente, se fosse o Pre
sidente, eu a demitiria. 

O SR. RONAN TITO - Senador Pedro Simon, uma vez 
era Governador de Minas Milton Campos e aconteceu uma greve 
numa estação de DiVinópolis, em que os trabalhadores começaram 
a quebrar a estação. O Chefe de Gabinete chegou ao GoVernador 
Milton Campos e disse: - Sr. Governador, pararam a Rede Mineirá. 
de Viação (hoje Rede Ferroviária Federal). Eles estão em greve e 
estão quebrando tudo. Que ta1 mandar um vagão de soldados? -
Ele falou: -Que tal mandar um vagão de dinheiro e pagá-los? 

O dever de quem deve é pagar:---

No início do meu discurso, eu estava contando que um vizi
nho ineu, morador do mesmo edifício, trabalha como executivo de 
uma empresa nos Estados Unidos. Segundo ele, isso jamãis acon
teceria nos Estados_Unidos. Pe~untei: Por_quê?- Porque toda se
mana, recebo o cheque pelo cOrreio, eu não vou lá. Eu presto um 
serviço, o fiscal vai à obra, a obra está feita, o cheque vem pelo 
correio. Mas, por que você recebe semanalmente? - Porque pago 
os trabalhadores semanalmente. 

O empresário presta serviço, tem os trabalhadores, ele tem 
que pagar ós seu§. empregados. Se o patrão se recusa a pagar o em
pregado, ele Vai à justiça. Não tem outra maneira; quem deve 
paga. 

O Sr. _Pedro Simon - V. Ex• está absolutamente correto, 
tudo o que V. Ex• diz é correto. Por isso nós aprovamos a Lei de 
Licitações. Pela nova Lei de Licitações, se o serviçO foi feito, 
~~~d~ para a pagadoria e entra na fi!a._ q_·q~e. p~meiro fe~ é o_ que 
pnmeiro recebe. Não há como furar fila. E assim que tem que ser. 
Essa lei está em vigor. Os pagãmentos deVem ser feTtoS de acordo 
com a prestação do serviço. Quem fez pritri.eiro, recebe primdro. E 
o marido da Ministra burlou essa lei. Ele fez exatamente o contrá
rio. V. Ex• tem razão. Está tudo errado? Está. Tem qtie-·mudar? 
Tem. O que existe hóje é o bilhetinho, o telefone, vai o Deputado 
lá, vai o Senador. Está errado? Está. Mas o que não se pode é ofi~ 
cializar o erro. Nós mudamos, fizemos a Lei de Licitações que ten
ta mudar essa questão. Recebe primeiro quem tem direitO a receber 
primeiro. Mas, com relação à outra parte, não tenho dúvida: fazer 
sem ter que pagar é uma questão realmente séria a ser analisada. 

O SR. RONAN TITO- Dá impeachment! 

O Sr. Pedro Simon- Pode até dar impeachment. 

O SR. RONAN TITO- Contrata, faz o serviço, não paga! 
- - - -

O Sr. Pedro Simon - Pode até dar, mas isso não permite 
que o esposo da Ministra faça um bilheie pedindo para pagar a 
conta da empresa em que trabalha. lsso_não pode existir. São duas 
coisas completamente di(erentes. Pode até dar impeachment para 
o Presidente_ que não paga. Quero saber qual é a autoridade que 
tem essa Ministra ao receber os bilhetinhos das empreiteiras man
dando pagar lá, pagar aqui, pagar não sei onde, depois que seu ma
rido deu o exemplo. Não sei, não falei com o Presidente Itamar 
Franco. Até estou achando meio sem graça este meu aparte, mas 
como V. ExQ trouxe o assunto e pelo respeito e carinho que lhe te
nho, estou lhe dizendo meu pensamento. A minha consciência me 
diz: eu, Pedro Simon, nessa -situação, demitiria. 

A Sr" ~arluce Pinto- Permite V. Ex11 um aparte? 

O SR. RONAN ~TO- Nobre Sl'nádor Pédro Simon, res
peito o ponto de vista de_Y. Exa e ouço a nobre Senadora Marluce 
Pinio; depOis:-seV. Ex• me permith, voltal-ei :ào assuntO. . 
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A Sr" Marluce Pinto - Nobre Senador Ronan Tito, o nobre 
Senador Mansueto de Lavor tem razão _ao dizer que o discurso 9-e 
V. Exa abrangeu muito assuntos. Com relãção ao que V. Ex• falou 
sobre a Amazônia, tudo o que foi dito é a realidade. Só que o mais 
grave - e tenho certeza que V. Ex" não desconh~ce e só _não citou 
por esquecimento - é a demarcação das terras indígenas. Fiquei 
muito surpresa! - -

O SR. RONAN TITO- Permita-me fazer urna revelação a 
V. Ex•, nobre Senadora. Sabe V. Exa que empresas de topografia: 
que mediram as terras não receberam o pagamento até hoje? 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Lembro a 
v .Ex•, Senador Ronan ti lo~ que o seu teniPõ está. esgotado .. 

A Sr" Marluce Pinto- Tei+f COiSiS'ril"-aifgF.tVeS; Sellador. 
Ontem recebi urii jóinal do Sindicrito do~ Servidofes -PóbtiCos Fe~ 
derais, onde se lê o seguinte: "A questão da Qrganízaçãõ" Nã6~G6~ 
vemamental Maguta é_ complicada. A en~dade_ dirigida por
antropólogos frrrilou coitVênio· coril· a Fllilif-para âeriiarCã:r, por 
conta própríã~-905.150 heCtái-eS da área Tikuna". · 

O SR. RONAN TITO- Só 960 mill!! 

A Sr"-l\1arluce Pinto- "Para tanto-contratou, sem licitação, 
a empresa Serplan, a mesma que fraudou c supe_r(aturou a demar~ 
cação da reserva ianomãmi." Quantas vezes já falei desta tribuna 
sobre as terras dos ianomãmi, que tomaram quase 50% do Estado 
de Roraima, e ainda fica a Funai a mandar correspondência para 
todos os Parlamenta!eS~ porquC ·quer demãiéar' 26ó_ ãreas "indíge~ 
nas. No nosso Estado mesmo, ainda querem demarcar a Mal oca da 
Raposa, Serra dó So1, ·onde está o maior rebanho bovino do _Esta~ 
do, as melhores terra"> agricultáveis. E IJ.a~ do§_)anomâ:ri:il, todos 
nós sabemos que os inlnéríos nobres do nosso País estão naquela 
região. E para sUrpresa-nossa, que estávãmos esperando que saísse 
agora o decreto para a irriplantação das áreas de livre comércio 
para Pacaraima e Bonfirii, qUe V. Ex11s nos ajudaram a aprovar o 
projeto, telefOna~me o Superintendeóte_di RecCiiidiielldo que tal
vez não implante a de Pacaraima, porque recebeu um comu!Mcadõ 
da Funai informando que Pacaraima é terra indígena. Pacarailna é 
quase uma cidade! 

O SR. RONAN TITO -Tive o privilégio de. juntamente . 
com o Senador Pedro Simon, sobrevoar a área de helicóptero. 

A Sr"' Marluce Pinto- Se V. Ex•s voltassem a Pacaraima 
ficariam muito surpresos com o crescimento _ocorrido lá desde a 
visita de V. Ex0s-até o presente morllento, pq_rque õ G()Yernador 
estruturou, está até asfaltando a estrada Boa ViSta, marCo BV~OS; 
são 213-quilôrrie-tros, dos·q~.útiS--130 já ·estão PaViÍnf:ntadOs. E ago~ 
ra, porque ã Funai dá uma 0nformação inverídica, pára tudo. E o 
Estado fica sacrifkado, porque não pode:ganmpãr, não pode cor
tar uma árvore; tem-uma área de livre comércio a ser implantada, 
também não pode, porque a Funai não dcíxa. E a própria Funai, 
sem licitação- como cita aqui o jornal-, contrata a mesma empre
sa que superfaturou os serviços de demarcação das terras dos iano
mãmi. Nós, os Parlamentares, trabalhamos muito; quando não 
estamos cm plenário, estamos cuidando dos ínteresses dos nossos 
Estados. No Estado de Roraima, implantado recente_gJ._ente, temos 
que ficar correndo attás de tudo, até _de apagar o fogo que a FJ.!.nai 
vive provocando. V. Ex"s se lembram muito bem -daquelas notícias· 
de Haximu, quando disseram que tinha havido uma- matança de ín
dios no Brasil. O -Presidente da Funai fazia afinmiÇ~es~ na te1evi
são, como se ele- me-smo tivesse assistidO:Na~hOI-a em qUe ficou 
comprovado que foi na Venezuela, a informação de que não era no 
Brasil e sim na Venezuela durou menos de trinta segundos. Nin
guém foi defender o Brasil, mUito menos o Estado de Roraima. 

Então, são por essas coisas que hOje nôs, políticos, estamos cainR 
do no descrédito dos eleitores, exatamente porque não se resolvem 
os problemas. E quem está lá no Norte não vai pensar que aqui en
contramos empecilhos; as pessoas não sabem que os Parlamenta
res vivem atrás de resolver os seus problemas, mas não encontram 
guarida; encontram as portas fechadas. Uma notícia mal contada 
por um simples antropólogo da Funai tem muito mais validade do 
que o que nós falamos qui. Esta é a realidade, isto precisa acabar 
em nosso País. É preciso que o _trabalho dos Parlamentares seja 
considerado. Não podemos ficar só no discurso. Existe o discurso, 
mas não_existe ação. Esta é a realidade. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Senador Ronan 
Tito, peço~ lhe não conceda mais apartes, porque h~ outtos _or<!do~ 
reS Inscritos. 

asR. RONAN TITO- Vou encerrar. Sr. Presidente. mas 
o nobre Sen~~~r Gilberto Miranda há muitQ_ pediu~ me um aparte. 
Eu o-Ouço e encerrarei, com a complacência de V. Ex'c --

0 Sr. Gilberto Miranda- Senador Ronan Tito, quando V. 
Ex~ se pronuncia nesta Casa, com o plenário cheio, pela metade ou 
quase vazio, todos ficam atentos, e até _o final. Nosso representante 
pelo Rio Grande do Sul comentava sobre a forma como V. Ex• até 
se excita ao falar dos problemas nacionais. Quanto a es:Se Gover
no, Senador Ronan Tito, é perda de tempo~ até o final dele,_ nos 
próximos ·aez-meses, tudo vai ficar do jeitinho que está ou talvez 
pior. O Presidente não tomou nenhuma decisão com relação a mi
nistros, ao que a_conteêe"u·'no'·~amató-ce-ptesidenCihl'."Cóhió disse·o· · 
Senador Pedro Simon, no caso da Ministra dos Transportes, el~ a 
demitiria; já o teria feito no mesmo dia em que se soube do bilhe
te. Discordo de V. Ex", com todo o respeito. Tenho um pronuncia
mento a respeito do assunto pronto para amanhã. Espero que o 
Presidente Itamar não me deixe fazê~ lo, e demita a Ministra ainda 
hoje, se possível, porque-vou falar cobras e lagartos deste Gover~ 
no. Acho vergonhoso corividar-se para o cargo de_ ministra pessoa 
que faz parte de uma firma de engenharia, que traz o seu marido, o 
marido manda bilhetinho e diz que vai continuar mandando. O 
País não pode mais conviver com isso. De jeito nenhum. Isso, no 
mínimo, é vergonhoso. Espero que a primeira notíciâ do Joriiaf 
Nacional. hoje à noite, seja a queda da Ministra dos Transportes 
Margarida Coimbra. A Ministra Margarida é um caprTC:ho do PreR 
sidente, que é um homem cheio de caprichos. Não sei por que não 
nomeia um inistro para a Integração Regional, um ministro para o 
Ministério das Minas e Energia e um Ministro para o Bem~Estar 
Social, e por que deixa o OSvaldo Russo sair do Incra, dizendo que 
aqueles que seriam candidatos deveriam ter saído no final de de~ 
zembro. Assistimos praticamente dobrar a inflação no Governo 
Itamar. Vamos assistir a tudo_ que nossa imaginação criar até o fi
nal do Governo Itamar. O Governo Itamar veio para não fazer 
nada e, lamentavelmente, vai continuar __ desse_jeito. Mas esperare-

- mos que pelo menos acorde e nomeie ministros o mais rápido pos
sível. O Fundo Social de Emergência,- pelO qual tinha tanto 
interesse, já foi votado, Senador, só falta ser promulgado. Então, 
nomeie ministros. Tente imprimir alguma velocidade a esses Mi
nistérios. Agora, o que não podemos é ouvir de seu Ministro da 
Agricultura, que é do nosso partido, vir à Comissão de Economia e 
dizer que o Governo vai emitir para pagar as perdas do Plano 
Bresser e tudo mais. Falou bobagem. E depois se initou quando 
toquei no assunto com ele. Está na hora de o Presidente Itamar de
clicar-se mais ao Governo; está na hora de o Presidente Itamar imR 
primir uma velocidade que não conseguiu nos quatorze ou 
dezesseis meses de Governo. Sua Excelência é um homem sério, 
um homem direito; então, vamos imprimir trabalho. O-País precisa 
de trabalho, o País está com pressa, não podemos ficar só com a 
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URV. Com a URV só um grupo perdeu. o dos 150 milhões de as
salariados._Só o salário, Senador Ronan_Tito, pela média dos 4 me
ses é que vai perder. Agora, o preço do feijão que há_ vinte dias 
estava em 580 cruzeiros reais o quilo foi para 1.800_ cruzeiros 
reais. Tudo subiu 70%, 80% a 90% de preço. Duvido que o Minis
tro da Fazenda tenha condições de fazer com que esses preços vol
tem pela médía. O pobre vai pagar, n assalariado vai pagar. O 
Presidente Itamar não vai pagar, porque nós pagamos as suas con
tas de comida, casa, bebida, viagem, camarote etc. Muito obrigado 
por conceder-me o aparte, nobre Senador Ronan_Tito. 

O SR. RONAN TITO--""Eueque agradeço, nobre Senador 
Gilberto Miranda. 

Termino, Sr. Presidente, fazendo um apelo ao Líder Pedro 
Simon. V. Ex" é amigo do Presidente Itamar como eu também sou, 
mas, por dever de ofício, V. Ex" tem de conviVer com Sua Exce
lência. Diga ao Presidente que, na vacância do Sr. Osvaldo Russo 
que sai para se candidatar, coloque um homem que esteja verda
deiramente interessado em fazer refOriml agráría, um homem como 
o Ministro Fernando Henrique- Cardoso, que queira cumprir con
tratos. E cumprir contratos significa tHió Uesrespeitar- aquiJo que 
foi escrito. 

Repito, Sr. Presidente, reforma agrária só existe em pafses 
capitalista, porque no comunism-o tudo é do Estado. 

Mas como eu acredito muito, muito, na reforma _agrária, 
peço que o Ministério responsável tenha lá um homem sério e 
comprometido com essa reforma. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o sr. Cha
gas Rodrigues, ]0 Vice-Presídente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. LucídiO Portella, 
suplente_de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Ponella)- Concedo a pala
vra à nobre Senadora Júnia Marise. (Pausa.) 

O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, peço a pala
vra, como Líder do PRN, para uma breve comunicação. 

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

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do_orador)- Sr. Presidente, Srs . .Sena
dores, vai ser discutido e votado hoje à tarde, na sessão do Con
gresso Revisor, o item 2 da pauta que contém as propostas e 
respectivas emendas a serem oferecidas ao art. 82 da Constituição 
que fala sobre a duração do mandato presidencial. E no § 4°, licen
ça para afastamento do exercício do mandato, para se candidatar. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, este Senador, desde 
1989, bate-se pela reeleição de governadores, prefeitos e Pfesiden
te da República. Neste momento, vou defender a diminuição de 
mandato de Presidente da República, para que esse mandato -coin
cida 1998. O parecer do Relator, Deputado Nelson Jobim, é favo
rável à minhã emenda, que permite a reeleição para cargos 
executivos, nos níveis federal, estadual e municipal. 

Sr. Presidente, também apresentei um destaque, que_ conta 
com o apoio de mais de 300 Deputados, assinado pelas Lideran~
ças, mostrando que não me conformo que os ·atuaíS-governadores 
não tenham direito à reeleição, mas- nunca ao afãStamento do cargo 
como querem alguns; e uma emenda aditiVa, que -páiriitifia o ·afas
tamento desses governadores e prefeitos 60 ou 90 dias antes; para 
se candidatarem a Deputado Federal ou Senador ou a qualquer ou
tro cargo que não seja aquele que ele ocupa. Isso significaria ca-

suísmo puro e não podemos aceitar de maneira nenhuma esse tipo 
de casuísmo: Dentro de.ssa linha, Sr. Presidente, não há por quere
clamar amanhã que um Prefeito, um GOvernador oü-utn Presidente 
da República vá usar essa máquina para se reeleger. Nunca. Hoje 
sini, hoje essa máquina é usada, e nós temos como exemplo o caso 
do Estado de São Paulo. 

Permita-me, corri todo o respeito que tenho pelo Governo 
Fleury e pelo ex-Governador Orestes _Quércia, mas o Estado de 
São Paulo quase foi quebrado, quando o Governador Quércia con
seguiu eleger_ o seu _can4_idato, que, naquela época, tinha apenas 
2% dos votos__-:: e_cons_eguiu sobrepor o Maluf e o Antônio Ermírio 
de Moraes. É como diz um adágio popular do Nordeste: era um 
caixão de defunto melado de graxa sem aselha. 

Dentro dessa linha, estarei hoje no Congresso Revisor de
fendendo a diminuição do mandato de Presidente da República, 
mas sendo viscerahnente contrário à diw.!nuiçãO do tempo para 
que qualquer executivo se candidate- a outro cargo. Somos favorá
veis à reeleição, baseado no art. 22 da Constituição americana, que 
dá direitO a apenas uma reeleição. 

Ainda mais, Sr. Presidente: chamo também a atenção do 
Relator, Deputado Nelson Jobim, e de sua equipe revisora, f<izeil~ 
do um protesto contra a omissão de S. Exn e de seus assessores, 
por não estarem citando pelo menos as dezenas de Senãdorcs e 
Deputados que apresentaram emendas para melhorar, aperfeiçoar a 
nossa Constituição. -

Nenhum deles fQL citado, Sr. Presidente, nem os das emen
das principais, em que ·os Parlamentares tiveram o cuidado de dar 
a sua colaboração, como é· o caso deste Senador que desde I 989 
tenta a reeleição para Presidente, Governador e Prefeito. A emenda 
foi discutida nesta Casa, em prime"ira votação no plenário, quando 
tive o conhecimento de ter maioria absoluta no Co_ngresso quanto 
ao parlamentarismo, sabendo que seria derrotada. Assim, retirei a 
matéria da discussão, aguardando o momento propício para que 
ela_ voltasse a ser disCUtida e aprovada por esta casa. - -

Essa emenda foi a quarta a entrar na revisão. Hoje, o Sr. Re
lator, Deputado Nelson Jobim, assessores e membros dessa Co
missão omitem não só a autoria dessa emenda constitucional mas 
também a autoria de emendas de dezenas de Parlamentares, que 
tratam de outrOs problemas, mas relativas à mesma linha de pensa
mento_que defendo no Congresso Nacional. 

Lanço o meu protesto contra essa situação e levarei essa do
cumentação aos 4.986 prefeitos deste País, que são testemunhas 
dessa luta que enfrento desde 1989._ 

Era o que queria dizer neste_ momento, Sr. Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pã.fa uma-oreve- Comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra o 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.) -.Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, nas diversas comunicações feitas pelo Ministro Fernando 
Henrique Cardoso e pelas autoridades, no que diz respeito à inter
pretação da Medida Provisória n° 434, que institui a Unidade Real 
de Va1or, foi dito que a partir de agora a remuneração dos traba
lhadores em URV significará o reajuste diário dos salários. 

É preciso salientar alguns aspectos. 

Sim;-é f<ito que, de há muito, trabalhadores, como ainda on
tem assinalou o DepUtado Paulo Pailn, VêrTI reivindicando que a 
sua remuneração seja -lnt€:ir3iiléilff:: protegida da inflação. Argu-

------·---------------
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mentam que isso seria adeqUado e justo. AsSim corriO~ Õs ·preÇOs-··· 
são a cada dia ajustados. 0 correto seria que 05 salários também 9 Pelo .que _estou _entendendo, observamos que o Presidente, 
fossem para neutralizar os efeitos da inflação sObre'o poder aquisl--- mediante esse dçcreto, institui comissão para providenciai o au
tivo da sua remuneração. menta, ~m -~_CIJDOª de rea,is, do s~<!rlo !ll_ínimo, em 50%, até O final 

do.an_o. E_ntãÕ, pelo-~e~os se .está prOpondo isso. Ora, consta aqui: 
Mas precisamos estar atentos a quê? Priiri6Tro: a paitlr áe·---- "balizado pelo fiume_qto do Produto Nacional Bruto". Até 31 de 

que ponto estarão definidos os salários? Em março, quando se ini~ dezembto,, o_ Produto Nacional Bruto muito_ dificilniirite crescerá 
cia esse processo, a partir de hoje, I o de março. . ~ 50%, em termos--reais. Deve-se estar entendendo como que 

Os salários estão fixados, confo_nne a c-ate_goria; de açOido 
com a média dos últimos qUátrO ffieses, _e isso; de alguma maneirã, 
se distingue para o salário mínimo, pai-a os saláilós-do setor priva
do. para cada uma das quatro categorias diferentes-e para os-servi-
dores públicos. -

uma recuperação do poder aquisitiVO do salário mfnimo. Não sei 
exatamente qual o período, mas poderíamos dizer que certamente, 
nos últimos vinte anos, o salário -míniiriO -riãõ--Cresceu e o Produto 
Nacional Bruto cresceu mais do que 50%; se verificarmos espe
ci~rhent~ Os :UJtimós trin~a anos, cOm certeza isto ocorre, ou seja, 
uni ·creSCimento 'n1Uiio baixO do salário mínimo _e_ um crescimento 

Analisa-se que, para cada uma dessas categorias, pode~(Íl:Sr~ -. do.PfOdtitôNadOnil Bruió e do prodÚto per capita. 
ver algumas perdas, ou seja, a remuneração inicial poderá ser 'me-· ., )··..:~· · ~:: J' .; '- "'-•-~~ .: ,- · • - • · : · 

d fi "d URV f .. d ···.r· ' · !~;, ,Queria, portanto, assinalar que a transformação da U~V 
nor_ em março, e Im. a em e trans _arma-a e~ cru_zçu!!s_ ~ para o Real significa que, uma vez instituído o Real, o reajuste diá-
rerus, do que acontecena se permanecesse VIgente a lei salanal an- ~ rio dos salários desaparece e, portanto, não será uma _característica 
terior. · em .definitivo da_ eConõrnia brasileira, somente pelo perfodo de 

transição ... 
Mi.aito_obrigado, Sr. President-e. 

· Mas aí o Governo argumenta: ainda que possa haver algu
ma ligeira perda, isso está sendo compensado pela transformação 
dos salários definidos em URV, ajustados diarianiente. 

Um dos mais conceituados jornalistas brasileiros da:~ área O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala-
econômica, Joelmir Betting, até assinala: vra: __ ~~-~ó~.re ,~.~~doj Jut~y_Magalhães. 

"Sonho de uma noite de verão: salário com cbrre- '··O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
ção diária, para inflação cheia. . -, o Seguinte d.iSc.útSo.) ~ Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, uma 

Inflação, no caso, medida pela ÜRV, no ju~tÇ} ~~-". 
libre da taxa de câmbio da véspera, s-enãO no ·calibi-e dO 
dia-a-dia, com ·certeza no calibre do mêS a mês. Até por
que, como reafirma o Ministro" Fernanéio Henrique-Cat.l' 
doso, não é a· URV que acompanha o dólar, é o··ct6lar 
que pa:ssa a acompanhar a URV." :~. 

incerteza cruel vem-me atormentando ultimamente e quero saber 
se algum dos presentes, por acaso, não compartilha as minhas 
preocupações: 

_i:j ::o. que. ;&erá .~o_ gênero humano. dentro de mais alguns 
· anos?" ..... '. . . '.-, ' .-. ", · 

- ;Expre~so,dian.~ _de y: ~X3S as minhas dúyidas, principàl
: met:Ite _depóís ·.de ter cheg~do ao meu conhecimento matéria deno

rnirüu:Ia "Des·imtriÇãO:' O comprom-isSo invisfvel", publicada no 
, "D_es!aqUê 51

', -pOI_tel3tô.rio Anual do UNICEF (Fundo das Na
ções Unidas "pára it Irifânciã). O artigo focaliza suas observações 

, nas criaD.'ÇaS inéi:tores dé cinco allos de idade e descreve a situação 
terrível em que se encontra a inf'ancia em grande parte do planeta 
que habitamos. 

Mas é preciso assinalar um aspecto, Sr. _Presiden~-~ ~~s~
acompanhamento diário da perda âo poder aquiSftivo para o traba-. 
lhador, cuja remuneração será em URV, súá até_q-uã.ndo? Até_:qu_e: 
se transforme ·a URV em Real. A remuneração em_ URV é fixad,a 
com a validade, em princípio, de um an~, ~de~d,O só ~ntão Uppt 
categoria estar modificando na data base, negociando o seU: YJ!lP.~ 
reaL Ou poderão aS categorias· até analisarem, mas sobretudq ten~ 
do em mente que esse denominado "sonho de verãO", asSim quali
ficado por Joelmir Betting, é algo ·novo, cg}-m, miS para um peiiodó . 
limitado, o período de transição entre o ant1nci0-dã. tJRV e a_ínirQ
dução definitiVa âa nova- r:iioeda: Real, porque-daí'{)ara frente ~'dá
ro que se espera que o Real tenha maior estabilidade - Deus queira 
que o Governo pOssa conseguir a estabilidade do R.eru e um3 inflá
ção muito pequena ou mínima. Assinale-_se, portanto, que esse de
nominado "sonho de verão" é algo limi~do rio terilp_o, para essa 
fase de transição. · -~- ··· · - --" .!cõ!--r · · ~: -- - · ::· : 

Quero ressaltar, Sr. Presidente, que aillda ontem explicitei 
que não havia, na Medida Provisória sobre a Unidáde Real de_ Va
lor, algo que dcllneasse uma estratégía: de aumentç(do salário real, 
a começar do salário mfniniõ_;_ eritiétaitto, hoje,- telO na ImpfeTisa: · 
que o Presidente Itamar Franco - certamente por sugestão e insis
tência do Ministro-- do Trabalho. Walter Barelli - criou con:iissão 
especial para, no prazo de se-ssenta dias~- ·propor -rnedidas efetivas 
para elevar, em termos reais, o pagamento mínfmO âa contrapres
tação do trabalho de qualquer natureza. Os trabalhos da ConiíSsãõ
serão desenvolvidos tendo por objeto a elaboração de um crono
grama para o crescimento real do pagamento_ mínimo devido pela 
contraprestação ·cte trabalho de no mínimo 50%, até 31 de dezem
bro de I 994, balizado pelo aumento do Produto Nacional Bruto:. 

Apesar de apenas I% ou 2% das crianças em todo o mundo 
exibirem-sinaiS visíveiS de desnutrição, estima-se que 190 rriilhões 

. de crianças, na faixa de idade de que trata o relatório, sejam croni
camente desnutridas, resultando num desenvolvimento precário e 
na falta de sàúde. 

O riSco de_ mOrte, se a criança é atingida ilor uma do_ença, 
duplica para cri3nças moderadamente desnutridas e triplica nos ca

-~ sos de crianças fortemente desriutridas. 
- !-· QU:aiidó-a alfffi'ehtiição é fnsuficiénte: o corpo humano adap-

ta-se para contiimar funcióriáildO. Há uma qúeda na taxa metabóli
ca e na pressão sangüínea. Se há pouca gordura, o corpo rouba de 
suas reservas, consumindo os próprios músculos e retardando o 
crescimento ou causando a deformação dos ossos. 

Resultado: o que se vê são crianças desnutridas, que tendem 
a permanecer paradas ao invés de correr e brincar, sentar ao invés 
de ficar em pé, deitar ao invés de sentar. 

Essas observações retiradas do artigo citado, Sr. Presic!eilte, 
são bastante esclarecedoras para quem, estando em contato c_om as 
camadas menos favorecidas da população, tiver o cuidado de ob
seryar_as~t,itudes das_ crianças. -

_Não é necess<mo ir muitO longe. Um retrato nítido desse es
tado de coisas pode ser visto bem próximo a nós. 
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Editorial do J ornai de Bras~1ia de 2 d~ se~~bro ,d~ 1993'. , , e economicamente racional, e eqüitativo, com especial atenção às 
analisa os resultados de estudos realizad_os no Disttltõ Fe:dêr;tl pêlo érianç&s e· tiiulheres. · 
Departamento de Saúde, segundo o qual um terço das cria(içasjri~ A seguranÇa alimentar deve estar conjugada a um sanea
ternadas nos hospitais da rede pública sofrein; de d'esnliiri'çãO: rnehtó adequado, à disponibilidade de água potável, a planos de 
(Essa taxa está coridizente com o padrão naciorial, o que ~ão pode, &aúde matemo.-in.fantil e ao planejamento familiar. São aÇ~fes que 
de fonna alguma, ser considerada uma observaçãO CôiU~ddra.) dependem de vontade e decisões políticas, exigindo, inclusive, a 
Destaca, ainda, a mesma peça jornalística que; a lúvel ~ioryd, solidariedade dos países mais ricos em relação aos mais pobres, o 
deve haver mais de cinco milhões de crianças desnutridas, sOfi-en- Que ne~ semp~ se cÇnfuJrta. -

do as decorrências naturais, como baixa resistência 1niufi,ot6[lcà, _ ·:· . . .... Retornaodo ao ~assunto do Destaque 5 do Relatório Anual 
crescimento deficiente e até mesmo prOblemas de aprendiza.<fo. 4o VNICE:F;-e inlPortárite. destacar que 2rogramas em larga es-

Mais triste, porém, é constatai-se qo.~ a··prOmeSsa retra há 'çala, imptementaaos recentemente na Ãfrica· e na Índia, de
quase meio século não se cumpriu. Em 1948, quando foi aproVada illonstraram · q'Oe ·pode ser cumprida a meta estabelecida no 
a Declaração Universal dos Direitos- do Homem, reconheceu~sé EnContro Mundial de Cúpula pela Criança, realizado em 1990, 
que um desses direitOs era o de viver livre da fome e da_ desriutri- que, estabeleceu o objetivo de reduZir em 50% as taxas de des
ção. Governantes de todo o mundo, nessa ocasião, Ptometei-am nutrição grave e· moderada entre crianças menores de cinco 
que "nenhuma criança dormiria com fome". Mais de 50 anos se- 'anos até o ano 200Q . .D.i.z.o texto que" ... mesmo em meio a cri
passaram e, na Conferência sobre os Direitos da Criança, em 1989, -Ses econõmicas, o programa de nutrição baseado na comunida
voltou-se a selar um compromisso de que a fome seri": eira<.ficada, de implementádo em Iringa, na Tanzãnia, conseguiu, erri um 
mas isso ainda constitui uma utopia, nos dias atuais. É difícil, para período de três .anos, uma redução de- 50% nas taXas de desnu
as pessoas com um nível razoável de inforrilação, írilaginar todaS · trição graVe. '9 cUsto inicial do programa foi de aproximada
as crianças do planeta bem alimentadas. mente US$ 16 por criança em 1984. À medida que o programa 

Para se ter uma idéia das dificuldades, recolhenlos alguns foi ampliado para todo o pafs, o custo foi reduzido para US$ 
dados assustadores que foram apresentados por Artur Aymo!é., 2 ,.SO por criançã." 
consultor da Organização das Nações Unidas para a Agricuhura e COmo se pOde inferir do exposto, os custos são largamente 
a Alimentação- FAO -,em artigo no Correio Brumense do dia 5 compensados pelos resultados, podendo-se acrescentar que osgas
de janeiro de 1993: cerca de 250 mil lactantes morrem toda sema- tos nas ações de saúde devem sofrer uma sensível diminuição com 
na devido a causas relacionadas à sua dieta e, pasmem, mais de 13 a implantação de programas desse tipo. 
milhões de crianças menores de cinco anos morrem: anualmente 
em conseqüência de enfermidades e infecções provenientes direta 
ou indiretamente da fome ou da desnutrição. Muitas dessas causas 
poderiam ser eliminadas com relativa facilidade. 

Em grande parte dos casos, a própria- mãe trànsinitei ãOs fi
lhos em gestação as características resultantes da falta de alimenta
ção. A anemia materna atrasa o desenvolvimento irifra~uterino e 
contribui para o aumento da mortalidade dos bebês durante o Pe----. 
ríodo perinatal, ou seja, o período imediatamente anterior óu pos.: 
terior ao parto. 

· A nutrição deve ser encarada como um dos mais impor
tantes fatores no desenvolvimento das nações. Partindo desse 
pressuposto, com a péssima distribuição de renda existente no 
Brasil, uma das mais perversas do planeta, estar-se-ia cami
nhando no rumo·contr_ário ao do desenvolvimento. Um país que 
não se envergonha de estabelecer um salário mínimo que gira 
,em tomo dos 70 dólares mensais não pode esperar que seus ci
dadãos possam alimentar-se de modo a influir significativa
mente no desenvolvimento e no crescimento, melhorando, 
-dessa forma. os indicadores do nível de vida e de bem-estar da 
população. O artigo mencionado apresenta outros dados 3lartl13ntes: 

das 500 mil mortes anuais de gestantes ou parturientes; 20-% 'se de- -
vem comprovadamente à anemia. Por outro lado, a falta de iodo Atentemos também para as palavras do Professor J. E. 

" Outra de Oliveira, titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão nas gestantes resulta em cerca de 225 milhões de pessOaS, ou qua-
se 4% da população mundial, afetadas por ·cretinismo endêrrtico. Preto (USP) e presidente da União Internacional das Ciências 
Só na América Latina e no Caribe, estima-se em 30 milhões (S% da Nutriçã~ em artigo Para o jOrnal O EStado de S. Pa_ulo de 
da população) 0 número de pessoas portadoraS de 6ócío e 250-niil. 73 .de a~ril de 19_9~:~'Preci_samos nos c~n~cienti~~ d_e que a ali
afetadas por cretinismo endêmico (uma fOhria Sé:vei'a:e·-irreversível mentaçao e a nutnçao devem ser. o obJehvo pnn;án? de tod~s 
de retardamento mental e neurológico). .. . L,:._. , ~ ~ t"_ 9S g~vemos. ~ão é possível _considerá-las um apendt~e ~a sau-

- _ - \te. da ec_onomta. A boa nutrtção é a causa, não IYefetto da_ boa 
Felizmente, Sr. Presidente e Srs .. Senadqres, j~ se.está ti).;., __ , .,saúde. É_ tambérli um fator essencial ao desenvolvimento econô

mando consciência da situação catastrófica: ã que -~hegou a rtiiSérià' ~ ·toiro e Social.· · 
da população. A Organização das Nações Unidas para a Agricullu- ~ ,. ~· . . . 
r a e a Alimentação - F AO - e a Org3.ni:iaçã0 MUiidiafda Sadde' ... '. ~ . ' N~o ~ pOde _espe~rar que uma cnança fique. desnutnd~ p~ra 
OMS _ 0 • arani a Conf, " · M d' 1 Qt-. Njltriçilo que · ser tratada na rede de saude, que mal consegue cmdar da asststen-

rganiz erencia up Ia §_ .,..r_.e - l .. ~ •.-. • tia médica,: que lhe é afeta " 
foi realizada entre 5 e 11 de dezembro de l992em Roma .. - ~ · L~ ... ' -8 Pre ~.d' · S · s ad 

A Declaração Mundial produzida pela Conferêrida coiu:la- r. SI ente e rs. en ores, 
ma todos os países a concentrarem esforÇos· e reCurSOs na roluÇão Em um país como o nosso, em que faltam verbas para as 
de seus graves problemas nutricionais, piiriCipalmente ·dOs 'grupos·. ~ções mai~ básicas de saúde, como podemos imaginar que serão 
mais vulneráveis. ~ . ·~ ~ t·'-~_;: ~.' il:.,-· 1 ~~as. !~s4as~4oeilrça~ res~:~I~ntes da falta de alimentação ade-

- ·-""' - quada? ' 
Foi aprovado também um Plano de Ação, que oferece as ba- . . . .. · 

ses técnicas e científicas para a preparaçãO de planos nacionais de O j>róp.rio· ~~latório 'do UNICEF aborda a questão de_ que 
alimentação e nutrição. O objetivo é possibilitar a todas as peSsoas -o baixo peso ao nascer, e práticas específicas. como o aleita
atingirem um nível nutricional aceitável até o ano 2000, Qué deve~ ment.O na mainá.deira, c~mtribuem decisivamente para ii"-desnu
rá ser conseguido por um desenvolvimento sustentáVel, ambien,tal trição. Nesse ca~o, cabeil.á. às instituições públicas e privadas 

·· .. ~ f .. ~ :~·~ ,:-; · .. · ·---~f· ' •• .... 'i 
•} ' I 

\ 
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envolvidas com a assistência à maternidade e à infânda.leVania- .. 
rem a questão e promoverem intensa campanha demonstrando as 
vantagens do aleitamento matemo para a saúde e o desenvolvi-
mento da criança. - - ~ 

Mas o relatório faz um ale11a também para outios fatores e 
deixa claro que a causa princípal que leva à desnutrição é o acú
mulo de doenças, especialmente a diarréia, que proliferam em Co
munidades pobres desprovidas do abaste_c.imento de_ água limpa e 
saneamento. Doenças crônicas drenam os nutrientes do corpo e de 
suas células. 

Precisamos abrii os nossos Olhos_ e-_oS~dos ·dirig_ente~ __ do 
País,_s_e quisermos atingir um nível de; nutrição condizente com o 
padrão esperado para o terceiro milênio, do qual noS estamos apro
ximando. Medidas _com o objetivo de melhorar as_ car~c~erí?ti_ç_ás 
nutricionais contribuirão para o retorno do- cres_cimento do PaíS, 
com um povo saudável e bem alimentado, pois áreas CultiVáveis 
não configuram problema_ para a Nação brasi!eira, que pos_sui um 
território de dimensões continentais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. Pll.ESIDENTE (Lucídio Portcllaj- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Mauro BeneVides. - - -

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. SenadoreS~ é 
com profundo pesar que trago ao conbecirncntQ dos ilusu:es Co
legas, para que conste dos Anais da mais alta Casa do Congres-: 
so, o falecimento, há poucos dias, na cidade de Fort~_eza, do 
líder político Dr. José Lourenço Colares, um dos_ fi~is _seguido-: 
res das idéias de Getúlio Vãrgas,-tendo fÜndãdo, ·no- Ceãrá, o 
PTB. 

Mantendo-se sempre sob a liderança do ex-senador Cai-leis Jereis
sati, Lourenço Col<tres teve, na políticã do meu EStado, um desem~ho 
condizente com os seus nobres méritos pcssozri~. poSkiOllanaO-se, permã
ncntementc, em favor dos humildes e das causas populares, sem chegar, 
contudo, a radicalismos e excessos· de qualquer natureza. 

Amigo de Vargas e de_ João Goulart, ocupou postos federais 
importantes, procurando, em todos os momentos. defender os inte
resses_ das classes trabalhadores, sem nunca se .desviar desse desi
.!]eratllm. ExefceU: assim, plenamente, uma aç~o polftica oriunda 
çi~su_a (armação ideológ_~ca!_ sob o apanág)o daqueles ideais que le
varam o grande Caudilho dos Pampas, por mais de uma vez, à 
Presidência da República. 

Manifesto minha admiração por sua personalidade de ho
mem _si"fn_I?les e bom por_ ~a vê-lo conhecido muitO cedo, conte_m
plandõ, mesmo eni Partido diferente do seu, o velho PSD de Nereu 
Ramos, 9- sua, ~tuação em prol do trabalhismo e-do sindicalismo, 
@r acre_ditar qu~, através desse caminho, na vida política nacional, 
seria possível chegar-se a uma situação em que os pobres fossem 
rn.enos p_ob~es ~-os riççs, menos ricos.~= 

Quando a Revolução de 64 extinguiu os grêmios polí
ticos de mãior tradiçfi9 no País, o Dr. José LÇt~urenço Colares 
ingressaria no Movimento DemocráticO Brasileiro, _onde 
atuamps ju:~lt.os em busca da redemocratização e do restabe
iécimento dos direitos fundamentais conspurcados pelos atos 
disCxicionários. · · · -

Nessa luta, minha e dele, como de __ t_odos os democratas 
que ingressaram no MDB. s~rf~mos vitoriosos. pela per~istên
-cta--ou per a deteimii)~Çª-9_f9_rn_ que nos entrega"!llos aos nossos 
p:atríótíCos oójeijVos._ ~E; _o· Ilustre _exti~Ho, ·cuJa ·me~Oria _ a'iora 
r'hV:éi"enCio, dciu- íileqiiíVOcãS-provas ou demonstraç~es de _devo
tamento aOs ·supe"río"i~_:d_iltCresses_do Brasil, senípre atento, em 
defeSa; sobretudo, das postulações_ das_ classes mais necessita
das. 

Evoco, portanto, com a maior emoção e saudade, a sua figu
ra de líder, apresentando aos trabalhistas cearenses e à sua família 
as minhaS lnàiS -síú"éeras hoil1enágenS. · · 

O SR. PRESIDENTE <Lucídio Portella) - Nada mais ha
vendo a tratar, a PreSidência ericerra os trabalhos, designando para 
a sessão ·ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATWO No 1, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 1, de 1994 (n° 390/94, na Câmara dos Deputados), 
que submete à condição suspensiva a renúncia de parlamentar 
contra o qual pende procedimentofundado nos incisos I e II do 
art. 55 da Constituição e dá outras providências, tendo 

Parecer, proferido em Plenãrio, Relator: Senador Pedro 
Simon, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, favorável ao Projeto e à Emenda n° 3 e contrário às 
Emendas n°s I e 2, de Plenário. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 17, DE 1993 
' 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer no 65, de 1994) do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 17, de 1993 (n° 139/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o 
Funcionamento do Escritório da Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, suas Obrigações, 
Privilégios e Imunidades, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e · a Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, em Brasília, em 23 de 
fevereiro de 1988. 

3 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 59, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 59, de 1991 (n° 265/87, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
comprovação de habilitação profissional dos responsáveis pelos 
balanços e demonstrações têcnico-contábeis apresentados ao 
Tribunal de Contas da União. (Dependendo de parecer .da 
Comissão de Assuntos Sociais) 
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4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 107, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

Discussão, eni turno único, do Projeto de. Lei da Câmara 
n° 107, de 1992 (n°.7.601186, na Casa de origem), que define a 
atividade de cabeleireiro profissional autónomo, e dá outras 
providências. (Dependendo. de parecer da Comissão de Assuntos 
Sociais) 

5 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do :Qia nos termos do art. 5° da Resolução 
n° 110, de 1993) ·· 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos 
do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2a 
Região, e dá outras providências. (Dependendo de Pareceres das 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Econômicos) 
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6 
PROJETO DE DECRETO. LEGISLATIVO N° 36, DE 1993 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de' 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo·n° 36, de·1993 (nQ.256/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do acordo. .entre o Governo .da República 
Federativa do. Brasil e a./ Agência · Brasileiro-Argentina de 
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABAC) sobre 
suas obrigações, privilégios e imunidades, firmado em Brasília, 
em 27 de março de 1992, tendo 

Parecer favorá.vel, sob n" 7, de 1994, da Comissão 
·.-·de Relações ExteriOf~~ e. Defesa Nacional. 

·>' . ·~ . . . ' 
7 

PROJETO ))E DECRE_TO LJ;GISLATIVO No 38, DE 1993 
' " . .. ' } -

(Inclufdo em Ordem d~ Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n~ .110, de 1993) . . . . . . . 

. . . 
Discussão, tWJ. turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n° 38, de i993 (n° 27()/93, na _Câmara dos Deputados), 
que aprova o.s textos. das Resoluções n°s 267 (E- r), 268 (XII) da 
Conferência Geral do Organismo para a· Proscrição das Armas 
Nucleares na América Latina e no Caribe (OP ANAL), que 
alteram, respectivamente, a denominação legal do Tratado para a 
Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e o 
parágrafo 2° de seu artigo 25, bem como o texto emendado do 
referido Tratado. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional) 
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8 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 71, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia ~os termos do art. 3° da Re~oluçlo 
·n° llO,.de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 71; de 1993, de autoria do Senador Ney Maranhão, que cria o 
Programa de Crédito Rural Equivalência-Produto.(Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos Econ6micos) 

9 
PROJETO. DE LEI DO SENADO N° 80, DE 1993 

(Inclufdo em Ordem do Dia:nos termos do art. 3° da Resoluçlo 
D

0 110, de 1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
D0 S 97 e 106, de 1?93) 

Discussão, em tui-no' ·fuúeo, do Projeto de Lei do Senado 
n° 80, de 1993, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da adição ·de micronutrientes aos 
produtos de alimentação que especifica, e dá outras providências. 
(Dependendo d~ parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 
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10 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 97, DE 1993 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
n°~ 80 e 106, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 97, de 1993, de autoria. d() Senaclor Júlio Campos, que dispõe 
sobre a obrigatorietfªd~. de fortificação dos alimentos bÓSicos e 
dá outras provüiências :· (bépenêléndo de parecer da Cotriissão de 
Assuntos Sociais) --- .. - . - -- -

11 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 106, DE 1993 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
-- - - n°s SOe-97, de1993) 

Projeto de Lei do Senado n° 106, de 1993, de @.Utoria do 
Senador Marco Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
adição de micronutrientes aos produtos de alimentação que 
especifica. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Sociais) 
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PROJETO DE LEI DO ~ENADO N' 125, DE 1993 
(Incluído em Ordem clo_:l)ia.nq'sJerJP~S do art. 3° da Resolução 

: ·.· .~•uo;·de 't993) 
'• . 

. . . , "' - ' - " ,. r~ ' 

Discussão, em turno (ml~o. 4o. Projeto de Lei do Senado 
n° 125, de 1993, de autoriado SeriadorMário Covas, que dispõe 
sobre número de candidato$···pélo. sistema proporcional nas 
eleições de 1994. (Dependendo de·· parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidada~ia) .. : · .. ·· 

. 13 . 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 96, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 96, 
de 1993,.4e/autoria do Senadqr Pedro Simon, que dispõe sobre a 
publicação dos Pirjis Parla1ftentares dos ex-Senadores, tendo 

. Parecer sob no· 34-_,pé 1994, daComissão 
- Diretora~ favorável, co~ emendas de 1 a 3 . 

. ' 
O SR. PREs-IDENTE (LucfdToPorte!la} _:·Está eneeri-ada â 

sessão. r.,- ---. ~ ; ,~-' 

(Levanta~se a sessão às I3h3sm;~:)_ . 
i' '. -~ :'?.'. 
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1994 
1 - ATA DA 6' SESSÃO, EM 2 DE MARÇO DE 

!.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 Leitura de Projeto 
-Projeto de Resolução n° 33/94, de autoria da Conússão 

Diretora, que dispõe sobre a aplicação no mercado financeiro 
de recursos dos Fundos do Senado Federal, çlo Centto Gráfico 
do Senado Federal e Centro de Processamento de Dados do Se
nado Federal 

1.2.2 -Comunicação da Presidência 
- Aprovação dos Requerimentos de Informações n°s 11 

e 79/94, dos Senadores César-Dias e Moisés Ábrão, aos MiniS~ 
tros que mencionam. - - - -

1.2.3 -Discursos do Expediente 
SENADOR AFFONSO CAMARGO - Sustentação dos 

resultados obtidos com o plano de estabilização do Governo, na 
dependência de correções estruturais e progressiva desindexa-
ção da economia. __ _ ___ _ _ . 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Omissão do Exe
cutivo na apuração das denúncias que culminaiarn com-a exorlera
ção da Ministra dos Transportes, Sr". Margaiida Coimbra. 

1.2.4- Comunicações da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me

dida Provisória n° 433, de 26 de fevereiro de 1994, que conce
de abono especial aos servidores públicos civis e militares da 
AdministraÇãO federal direta, autárquica e fundacional, e dá ou
tras providências; designação de Comissão Mista e fixação de 
calendário para a tramitação da matéria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória n° 434, de 27 de fevereiro de 1994, que dispõe 
sobre o programa de estabilização ecõrtômici, õ sisté~ mone
tário nacional, institui a Unidade Real de Valor- URV e dá, ou
tras providências; designação de ComissãO-Mi~l:a e fiXação de 
calendário para a tramitação da matéria. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
- Projeto de Decreto Legislativo n° I, de_ 1994 (n° 

390/94, na Câmara dos Deputados), que submete à condição 
suspensiva a renúncia de parlamentar contra () qual pende pro
cedimento fundado nos incisos I e II do art. 55 da Constituição 
e dá outras providências. Retirado da pautã, nos termos do 
art. 175, e. do Regimento Interno. 

.:. Projeto de Lei da Câmara no 59, de 1991 (n° 265/87; 
na Casa de origem), que dispõe sobr~ a comerovação de habili
tação prqfissional dos responsáveis pelos balanços e demons
trações técnico-contábeis apresentados ao Tribunal de Contas 
da União. Retirado da pauta, nos termos do art, 175, e, do Re
gimento Interno. 

- Projeto de I,ei .da Câm3!a no 167, de 1993 (n° 
3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos do Grupo de 
Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da 
Secretária do Tribunal Regional do Trabalho da 2" Região, e dá 
outras providências. Retirado da pauta, nos termos do art. 
175, e, do Regimento Inte~o. 

- Projeto de Decn;to Legislativo n° 38, de 1993 (n° 
270/93, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos das 
Resoluções n°s 267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Dera! do 
Organismo para a Proscrição das Ãrmas Nucleares na América 
Latina e no Caribe (OPANAL), que alteram, respectivamente, 
a denominação legal do Tt:atado para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América Latina e_o parágrafo zo de seu artigo 25, 
bem como o texto emendado do referido Tratado. Retirado da 
pauta, nos termos do art. I 75, e, do Regimento Interno. 

-Projeto de Lei do Senado n• 80, de 1993, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrientes aos pro
dutos de alimentação que especifica, e dá outras providências. 
(Tramitarido em conjunto (;:om os Projetes de Lei do Senado 
n°s 97 e 106, de 1993). _Re~irado da pauta, nos termos do art. 
175, e, do Regimento Interno. 

- Projeto de Lei do Senado n° 97, de I 993, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de fortificação dos alimentos básicos e 
dá outras providências. (Tramitando em conjunto com ~os Pro
jetes de Lei do Senado n°s 80 e 106, de 1993). Retirado da 
pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

- Projeto de Lei do Senado n° 106, de 1993, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrientes ·aos prO
dutos de alimentação que especifica. (Trirnitando em conjunto 
com os Projetes de Lei do Senado n•s 80 e 97, de 1993). Reti
rado da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Inter
no. 

-Projeto de Lei do Senado no 125, de 1993, que dispõe 
sobre número de candidatos pelo sistema proporcional nas elei
ções de 1994. Retirado da pauta, nos termos do art. 175. e, do 
Regimento Interno. 
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Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 
17, de 1993 (n° 139/91, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre o Funcionamento do Escri
tório da Secretaria-Geral da Oiganização dos Estados Ame
ricanos; -suas obrígações,- privilégios e imunidades, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e a Secretaria-Geral da OrganizaçãO=dos--EstãdOS- Àrrierr.:.
canos, em Brasllia, em 23 -de fevereirO" de 198"8. Aprovada. 
À promulgação. 

- Projelo de Lei da Câmara no 107, de J 992 (n° 
7.601186, na Casa de origem), que designa a atividade de cabe
leireiro profissional autônorno, e dá outras providênciaS. Apro
vado, após parecer de plenário favorável, ficando prejudicado 
o Requerimento n° 1.272/93. À sanção. 

- Projet() de De-creto Legislativo no 36, de 1993- (n° 
256/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Çonirole 
de Materiais Nucleares (ABAC) Sobre suas obrigações, pri
vilégios e iinunidadcs. firmado em Brasília, 27 de março de 
1992. Aprovado, tendo usado da palavra os Srs. Esperidião 
Amin e Uirceu Carneiro. À Comissão Diretora para a reda
ção final. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 
36/93. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Lei do Seriado n° 71, de 1993, que cria o 
Programa de Crédito Rural Equivalência:..Prod~to. Votação 
adiada para reexame da Comissão de Assuntos Económicos, 
nos termos do Requerimento n° 109/94, tendo usado da palavra 
os Srs. Carlos Patrocfnio e Gerson Camata. 

-Projeto de Resolução _rio 96,. de 19~3. que dispõe so
bre a publicação dos Perfis Parlamentares dos ex-Seriãdores~ 
Aprovado com emendas. À Comissão Diretora para ã red3-
ção final. 

- Redação fínal do ProjetO- de _Resolução n° 96/93. 
Aprovada. À promulgação. 

1.3.1 Discursos após a Ordem do Dia 

SENADORA JÚNIA MARISE - Defesa da Petrobrás e 
da manutenção do monopólio do petróleo. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS - Protestos contra o des
respeito cometido pelos Senadores, com o assentimento da 
Mesa, aos dispositivos do Regimento Interno qUe tratam do 
tempo destinado aos oradores~ Importância do bicameralismo 
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para a orgànii:ação e funciomi.mento do Poder Legislativo bia
sileiro e para a consolidação da democracia. 

SENADOR ALBANO FRANCO - Expectativas positi
vas do empresariado brasileiro, com relação ao plano de estabi
lização económica do "Governo. 

SENADOR CÉSAR DIAS- Apelo em favor da imedia
ta criação do curso de medicina na Universidade Federal de 
Roraima. 

· SENADOR CID SABÓIADE CARVALHO~Prcitestós 
pelos casuísmos que têm norteado os trabalhos da revisão cons
titucional. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Considerações sobre 
o Projeto de Lei do Senado n° 71/93, de sua autoria, constante 
da Ordem do Dia da presente sessão que trata da equivalência
produto. 

SENADOR AMIR LANDO - Apelo às autoridades 
competentes para que fiScalizem as obras de manutenção da 
BR-364, irregulares, no entendimento de S. Exn 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Proposta de 
emenda constitucional, de sua autoria, que autoriZa a remoção 
post m01·tem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano 
para fio~~~ transplantes. 

SENADOR NELSDN WEDEKIN - Ciranda financeira 
como estímulo à inflação. Necessidade de amplo debate ptí.bli
co sobre a _questão orçamentári_a n_o Bf?sil_. 

SENADOR GUILHERME PALMEIRA - Contribuição 
do PFL à revisãO ·constitucional. Propostas revisiónaiS de auto
ria de S. Exn, abordando questões políticas concernentes ao 
processo eleitoral, à organízação do Estado e ao novo pacto fe~ 
deratívo. 

SENADORA MARLUCE PINTO - Defesa do Projeto 
de Lei n° 85/93, de sua autoria, que trata da cria~ão da Faculda
de de ~·:l"e_dicíria_d~Rorai!Jla. __ 

são 
1.3.2 Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4 -ENCERRAMENTO 

2 -ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

·W I, de 1994 

3- ATOS DO PRESIDENTE 

ws 82 a 85, de 1994 
4-ATADECOMISSÃO 

~------------------------------------------------------~. 
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Ata da 63 Sessão, em 2 de março de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, Levy Dias e Carlos Patrocínio 

ÀS 9 HORAS, ACHAM·SEPRESENTES OS SRS; SENA· 
DORES: . . . -

Affonso Camargo - Albano Frànco - -Chag~ Rodrigues -
Epitácío Cã.feteira - Espcridião Amfn -'Gilberto Miranda - João 
França - João Rocha - Josaphat Marinho - JOsé Eduifdo -José 
Richa- Marluce PirüO --Mauro Benevides:.... Odacir Soares- Ra-
chid Saldanha Derzi. . · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusam o comparecimento de 15 Srs. SerÚ1.dores. 

Sob a proteção de Deus, iriicialnos nOssos trabalhoS. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sobre a mesa, projeto que vai ser Iido pelo Sr. 1° Secretário. 
É lido o seguinte: " ' _ - -

PROJETO DE RESOLÜÇÃO N'-33, DE~I994 

Dispõe sobre a -aplícaÇã:O-nO mercado financeiro 
de recursos dos Fundos do Senado Federal, do Centro 
GráficO do Senado Fedúal- e C"entro de PrOCess3melit0 
de Dados do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o Ficam as Adrninistraçõ_es d,os _fundos ~o.tativos..do 

Seriado Federal, do CentrO Gráfico. do SenadO Federal e·do. Centro 
de Processameno de Dados do Senado Federal, instituídos, respec- . 
tivamente. pela Leio• 7.432, de 18 de dezembro de 1985, pelo Ato 
n• 13, de 1974 e pelo Ato n• 14, de 1994, alterado pelo Ato n• 18, 
de I 976, todos da Comissão Diretóra, ratificados pelo Decreto Le
gislativo n° 27, de 1990, nos termos da Decisão n° 211, de 1993, 
do Tribunal de Contas da União, autorizadas a aplicarem no mer
cado financeiro, em títulos féderais e Põi iÔÚ:i-ITiédio do~ B.lliú:o do 
Brasil S.A e Caixa' Ecánõiriica- Fêderal, as disponibitldades finan
ceiras dos Fundos oriundos de receitãs que não tenham origem or- -
çamentária e que, por imposição legal, não deVam reverter ao 
Tesouro Nacional. 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sUa publi- · 
cação. - - ----- - - --- --

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

Justificação . _ 
Preliminarmente, convém esclarecer que os instrumentos 

utilizados para discipli~ar os Fundos Rotativas do ~enado feçleral, 
do Centro Gráfico e do Centro de Processamento de Dados, res
pectivamente, a Lei n° 7.432, de 19-85, o Ato -no 13, de 1974; o-Ato 
n• 14, de 1974, alterado pelo Ato n• 18, de !976, foram recebidos 
pela nova Constituição Federal, sendo a Resolução o jn.strumento 
hábil para efetuar qualquer alteração nestas peças. 

Na tentativa de proteger os ati vos financeiros dos fundOs ro
tativas do Senado Federal, do Centro GráfiCO e dO' Ceiiifo de Pro
cessamento de Dados da desvalorização da moeda, em face "dos _ 
efeitos de inflação existentes n() País, surge_a necesSídade de regu
lar a aplicação no ·mercado financeirO dos ·ré.CiifSOS desta-S efltid·a
des. 

A Douta COrte do Tribunal de Contas da União, em sua De
cisão n° 211, de 1993, sobie a consulta f:1abqi-á.da Pela Câmara dos 
Deputados, entende ser possível a aplicação no mercadO finf!I1cei
ro, em títulos federais e por intermédio do B-anco do Brasil S.A. e 
da Caixa Econôrnica Federal, das disponibilidade~_fmanceirª~ cfo __ 
Fundo Rotativo daquela Casa oriundas de receitas que não tenham 

origem orçamentária e que, por imposição legal, não devam rever
ter ao Tesouro Nacional, dependendo de ato legislativo específico. 

. Diante do exposto, peçO apoio do Plenário p~ua aprovação 
da presente Resolução. 

Senado Federal, 2 d~ março de 1994. - Humberto Lucena 
- Chagas Rodrigues -Júlio Campos -Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O projeto lido 
será publicado e distribuído em avulsos. Em seguida, ficará sobre 
a J::qesa, pelo prazo de três dias úteis, para recebimento de emen
das, nos termos do art, 8° da Resolução n° 110, de 1993. 

O SR. PRESIDEN~E (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
comunica ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou, etn sua 
reunião do dia 24 de fevereiro tíltimo, os Requerimentos de Infor
mações n°s 11 e 79, de 1994, dos Srs, Senadores César Dias_ e 
Moisés AOrão, aos Ministros mencionados. 

O SR. AFFONSO Ó\MARGO - Peço a palavra, Sr. Pre
sidente, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR-PR. Como Líder, 
pronlincia o seguinte discUrso. Sem revisão çlo_ orador.)- Sr. Presi
derite, Si-S. Senadores, duraOte certo tempo, estive aqui no plená
rio,_ várias vézes, demonstrafld9 ~a minha preocup<J.ção com relação 
ao que s-eria feito pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso para 
"dar UJT!a paulada"- expressão de S. Exa- na inflação. Falei mes
mo ao Ministro, ri.OsSo co1~ga, a quem respeitamos-muito, que S. 
EX:• teria que fugir de qualquer solução tecnocrática. Durante todos 
ess_es _ai'los, nâ verdade, a partir do regime militar,_ o. poder foi 
exéi'ddO -peJà tecnoci-ácia! que governa à revelia da situação real, 
do -que-aconteCe no País, dando soluções teóricas, fazendo cálculos 
eni. -saias fechadas e piocurando impor ao País, àS vezes, soluções 
I idas apenas em compêndios. Quer_ di_z_er, para a tecnocracia, o 
povo é algo que não lhe diz respeito. É evidente que eu não estou 
falando de nenhum técnico. Eu, como engenheiro civil, não vou 
criüCã:r téCiiicos; a-o-contrário, um país consegue r~solver seus pro
blemas, na medida em que p_reparit melhor a mente das suas elites. 
Ocorre que a tecnocracia tràrisforma o País num laboratório. _ 

_ . -Estamos novamente frente a u-m pacote. Todos estamos tor
cendo para que dê certo, inclusive eu, mas é um pacote. O Minis
tro ,Fernando Henrique Cardoso declarou, v_árias vezes, que o povo 
podia ficar tranqUilo porque, da sua lavra, por sua proposta, não 
sairia nenhum pacote. Agora estamos vendo aquela repetida cena 
de um Ministro da Fazenda explicando números, cálculos, como é 
que se f_az uma correção, a média, e a submédia, e o povo querendo 
que se dê finaJmerite a paulada ná inflação, mas preocupado que as 

. coisas não dêem certo. , 
Quero apenas registrar, hoje, que durante esse tempo não fiz 

nenhum comentário. na expectativa de que S. Ex'\ a quem deseja
mos sucesso, pudesse trazer alguma coisa nova, màs que não fosse 
mais uma-_ctaquelasesdrúxulas propostas que ninguém _entende. 

Yálto a insistir, Sr. Presia-ente, que_ as soluções para oBra
sil,_~m _t_,ennos de estabiildade-fitlai1ceira, econõrnica e- monetária, 
não _darão certo de forma defillitiva, a rião ser que o PaíS. desindexe 
a eco no mi~. E por que falo isSo? Nove das dez maiores econo
mias· dÓ- mundo têm inflaçãO baixa. N_~s _est3)11os com a economia 
inderiâã e ii:lflaçã_o alta. Será_que não dá para chegarmos à conclu
são de que o modelo das outras economias é que está correto? Te-
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mos, inclusive, que acabar com essa contradição de que todo país 
com grande saldo de balança comercial tenha que ser, necessaria
mente, inflacionário, porque senão 6 Japão Seria--o país cõm· a 
maior inflação do mundo. Temos que admitir qrie a solução é acei
tar os depósitOs em dólar nas contas nacionais. É uma série de 
questões - para mim elementares - que, infelizmente, os tecnocra
tas não conseguem ver. 

Registro, portarito, a miitha preocupação. Evidentemente, 
como brasileiro, estou torcendo para que o plano dê certo. Creio 
que em algum momento a inflação vai baixar, vai fiCar estável, 
pode chegar a zero, como já ocorreu em Outros- planos. Mas, se 
não houver correção da parte estrutural, da parte básica, evidente
mente que ela voltará a subir. Esse é unq,rocesso que o povo não 
suporta mais. Espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a URV 
seja o último indexador que vamos praticar no País e que, daqui 
para a frente; cOmecemos a praticar unia po1ítica econôrnica como 
a que se faz nos paíseS-desenvolvidos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Permite-me um aparte, 
nobre Senador Affonso Camargo? 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Ouço o-nobre Senador 
Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Affonso Ca
margo, o assunto que V. Ex11 aborda na manhã _de hoje é da maior 
importância. Quase ninguém entende bem o que seja URV, ~mbo
ra já tenhamos ouvido todas as traduções. todos os trocadilhos so
bre o que quer dizer tal sigla. Mas por que só os salários serão 
somados e convertidos pela média dos últimos quatro meses? Por 
que apenas os assalariados pagarão a conta, mais uma vez? Porque 
o Governo pennitiu, em todo esse peiíódo, o aumento do preço de 
absolutamente tudo. Nos últimos 30 dias, houve aumentO 4e pre
ços da alimentação - em alguns produtos, esse aumento cJtegqu a 
I 00%, 200% - e o Govénib não fala absolutamente nada. Vemos 
mais um plano eleitoreiro", rim plano para a campanha de 1994, e o 
Sr. MinistrO é candidato a Presidente da República, lamentavel
mente. E se o Sr. MiniStro acredita no seu plano, não estará se Sa
crificando por nada, a não ser pelo Brasil. Por isso S. Ex• deve 
permanecer em seu cargo, levar o plano até o final, para depois 
não pôr a culpa em ninguém, se o plano não der certo. PergUnto a 
V. Ex•: quem vai dar seqüência a esse plano, se o Ministro for 
mesmo candidato à Presidência da República? 9 Governo Itamar? 
Não acredito. A equipe que aí está? Não acredito. Assim, fiC"are- -
mos mais uma vez com um plano, com algumas medidas, com 
meia dúzía de pacotes, e absolutamente nada de concreto. Mais 
uma vez, o povo brasileiro vai ser enganado e, mais uma vez, vai 
ganhar quem aplicou dinheiro nas bolsas de valores, no custo do 
dinheiro, que deverá ter um rendimento real alto, ou seja;-de 2% a 
3% reais ao-mês, no mínimo. -- - · 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Isso já foi anunciado. 

O SR GILBERTO MIRANDA -Mais uma vez, o Sr. Mi
nistro, que tem laços com banqueiros, assim cOmo a equipe-do 
PMDB estarão realmente proporcionando a todos aqueles que têm 
muito dinheiro um ganho ainda maior. Todavia, a classe pobre não 
terá aumerito de poder aquisitivo;- esta será cada vez mais sacrifi
cada. O Sr. Ministro, desde que assi.nniu-o cargo, não fez nada em 
prol do desenvolvimento do País. -Ao contrário, o desemprego 
cresce brutalmente mês a mês. Para onde irá ess-a população jovem 
que está entrando no mercado de trabalho?_F_ara onde irão os oito 
ou nove milhões de brasileiros desempregados? O Goverilo Ita
mar, em nenhum momento, pareceu estar preocupado com a ques
tão do desenvolvimento. Mas, desde que o Ministro assumiu o 
cargo, até hoje, a inflação subiu ma:i.Çôe 15 pontos percentuais. 
Acho que o povo brasileiro está seildo enganado mais uma vez e 

praticamente nada podemos esperar desse plano. Isso porque a me
dida provisória "que regulamenta ess_e plano deixa muito a d_esejar. 
Muito obrigado. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Senador Gilberto Miran
da, V. Ex• ajuda meu raciocínio. Eu até perguntaria: por que a mé

. dia de quatro meses, e não de dois, ou de três meses? Digo isso 
apenas para mostrar que é um problema puramente teórico, feito 
em algumas salas, onde decidem a vida das pessoas. 

A propósito, estive lendo os jornais e vi que a categoria de 
servidores que tem data-base em determinado mês terá ganhos de 
10%; outra ca~goria, de 4%; outra terá perdas de 4%, e a outra 
perderá 12%. Quero dizer que é inacreditável, mas penso também 
que é um problema de regulamentação. 

A forma de governar tecnocraticamente, Senador Gilberto 
Miranda, é uma forma_ de controlar. O tecnocrata, por formação, 
não desregulamenta. O País precisa desregulamentar, descentrali
zar, diminuir os controles, aumentar a liberdade, aumentar a com
petição, criar produtividade, mas o tecnocrata não pode 
desregulamentar. O controle, para o tecnocrata honesto, serve para 
satisfazer aO seu ego.- E o controle, para o tecnocrata desonesto, 
satisfaz ao seu bolso. V. Ex• sabe disso. Então, a tecnocracia é ad
versária da democracia, é a contradição da democracia. O tecno
crata ocupa o poder que o político deveria ocupar. Infelizmente, os 
políticos sobem ao poder e acabam entregando suas decisões aos 
tecnocratas. 

Fiz esse registro das minhas preocupações, Sr. PreSidente, 
porque penso que vamos resolver e conseguir estabilidade econô
mica de maneira definitiva com a· desindexação e não com um 
novo indexador. 

Era o que. tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, tão logo tomei conhecimento, através da imprensa, dos 
fatos que envolveram o marido da Ministra Margarida Coimbra, 
determinei à minha assessoria que elaborasse uma minuta de pro
nunciamento acerca do mencionado episódio, culminando com o 
pedido imediato de afastamento da Ministra. 

Após receber o trabalho, fui surpreendido com o pedido de 
exoneração que teria sido ã{>resentado peta Ministra ao Presidente 
da República. Uma vez que o próprio" personagem principal tomou 
a iniciativa-de solicitar a sua saída do Governo, parece-me impres
cindível que o Senhor Presidente aceite de imediato, sem pestane
jar, o referido pedido de exoneração. 

De qualquer sorte, entendo importante que fique registrada 
nos Anáis desta.Casa á minha posição sobre esse lamentável epi
sódio. embora ó assunto jã -tenha sido objeto de manifestações de 
vários parlamentares neste plenário, na sessão de ontem. 

- . . 

O jornal O 9lobo, do dia 25 de fevereiro, sexta-feira passa
da, divulgou o bilhete assinado e encaminhado pelo Sr. Carlos 
Henrique Siqueira, marido da Ministra dos Transportes, à Chefe 
do Serviço de Orientação Técnica do DNER, Suzete Leal Mello. 
solicitando :que fossem encaixados nas liberações de verbas do 
mês de janeiro do coqente ano os va,lores correspondentes a dois 
contratos -da Empresa Noronha Engenharia, perfazendo I 00 milhõ
es de cruzeiros reais.- A íntegra-do referidO bilhete, endereçado a 
uma funcionária- subordinada à Ministra Margarida Coimbra, foi 
publicada nas páginas do mencionado jornal carioca, podendo-se 
perceber, pelo seu conteúdo, que o diligente marido da Sr" Minis
tra já havia contactado o Diretoi' de Engenharia do DNER, Deuse-



Março de 1994 DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 3 971 

dir Martins, com o mesmo propósito de f.ibeiar V~rbaS nesse Órgão 
destinadas a serviços que teriam sido prestados pela Nor_onha En-
genharia, na Ponte Rio-Niterói. ___ o -. . . _ 

Sr. Presidente, Si-S. Senadores, o fato ora narrado e_ denun
ciado pela imprensa é gravíssiri16 e requer medidas urgentes e 
drásticas por parte do Governo. 

O Presidente Itamar Franco não se cansa de propalar ~_los 
quatro ventos que seu Governo é sério e incorruptível? Eis aí a 
grande oportunidade para Sua Excelê!J.cia provar essa aflrmãção. 
Permitir esse tipo de ingerência de familiares na gestão da coisa 
pública, com o objetivo nftido de obtenção de vantagem ou prote
ção, é compactuar com a improbidade e Com a cqrrupção. 

O episódio demoóstra o quanto certas áreas da administra
ção pública acham-se vulneráveis às pressões e inteiferêndas ex
ternas. - - - -

Consta, ademais, segundo denúnci?s já formuladas por oU~~ 
tros Parlamentares, que o poder de ingerência do marido da Minis
tra, desde a sua posse, tem sido evidenciado na administração do 
MiniStério dos Transportes, cabendo registrar que, por sua inter
ferência, foi afastadO -do cargo o mesmo _Sr. Deusedir Martins, 
pelo fato de ter ele se recusado a ~ol~borar no ~squema idealiza-_ 
do pelo Sr. Carlos Henrique Siqueirã, d~ faVo.~cimento_ .à empresa 
Noronha Engenharia. _ _ 

Diga-se de passagem que, aótes de ingressar no Ministério, 
a Sra. Ministra Margarida Coimbrã. trabalhava CQm o seu marido 
na mencionada empreiteira:- --

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ o plano familiar que 
está se adonando no Ministério dos Transportes não pára af. O po
deroso marido, por outro lado, revela-se um saudosista, pois, con
forme noticia õ jornal O Globo, de sábado último, _a eminência 
parda do Ministéfiá pretendei: a· noMeação de sua ex-mulher, tvfa
ria da Graça, para substituir o Diretor de Êngê~ª Rodoviáiiã 
doDNER. 

Parece que teremos uma grande confraria ~o Miriisiério -dos 
Transportes. Pelo que está-se desenhando, teremos nesse final de 
dez meses de Governo Itamar Franco um mar de lama ou, talvez, 
um mar de corrupção. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, deveremos ficar atentos, pois 
no momento em que todos os Srs. Senadores, Govc:rnadores e De
putados estiverem em seus Estados ou percorrendo o País traba
lhando para se reeleger, deveremos ter dezenas, centenas de 
licitações públicas. E, se não prestarmos atenção, teremos tudo 
para que corrupção invada esse final de Gov~mo. _ _ _ 

O SR. ALMIR GABRIEL- Perffiiie-me V. Ex' um apar-
te? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Com prazer, ouço V. 

O SR. ALMIR GABRIEL - Senador Gilberto Miranda, 
todos nós_ somos solidários àS palãvras de V. Ex•, na medida em 
que defende_ a moralidade adminiStrãtiva, a moralidade pública. 
Nenhum de nós pode colocar qualquer reparo em relação a es~a. 
posição de princfpios:-Todavia. gostaria de fazer uma comparação 
entre a vida pregressa do Presidente Itamaf Franco, que, todos nós 
sabemos, é de uma trajetória política e admínistr3tiva de- absoluta 
probidade e absoluta correção. É_ um ho!J1em que, com tantos anos 
de exercício de função pública, Se _POde dizer gue é pobre, sem pa
trimónios maiores e ·que, ao lorigo deSSaS~ funções públ.icas que 
exerceu, também não apadrinhou vantagens especiais para a famí
lia, para pessoas, para grupós eConômicoS._ COlOcO _essé fato e me 
lembro do que aconteceu durante a época Collor. V. EX* a conhece 
bem, esteve bastante próximo de tudo que aconteceu durante na
quela época. O Sr. Fernando Collor de Mello não tinha uma tradi
ção de honradez; colocou entre seus Ministros pessoas que nem 

sempre detinham, também, uma história pregressa de honradez e 
probidade. E, naquela época, vimos a influência de PC Farias, que 
çulminou, inclusive, com a Comissão Parlamentar de Inquérito e 
na determinação de sua prisão, que aconteceu recentemente. En
tão. quero frisar que o apelo de V. Exa chega numa boa hora e cer
tanlente pal-a um Governo ·que tem como ponto básico: a honradez, 
a probidade_ e a _provid~nci;l_ com. relação a esses desvios. Tenho 
certeza de que nunca tivemos, nem mesmo na __ época d~ J~io Qua
dro"s; a possibilidade- e a ;:;egurança até de que, toda vez que se 
conjectura ou se prova a ·desonestidade de quem quer que esteja 
administrando dentro do s'erviço público federal, essa pessoa será 
afastada e punida. Este tem sido não apenas o exemplo do Presi
dente Itamar, mas também as providências de Sua Excelência com 
r_elação a casos ÇQIDO este. E V. Exa tem, repito, bastante condi
ções de comparar o que hoje acontece com o que ocorreu recente
mente. infelizmente, no Brasil, à época de Fernando Collor de 
Mello. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Agradeço as palavras de 
V. Ex•, por quem tenho muito respeito, representante lá do meu 
Estado vizinho, o Pará, grande cirurgião, ótimo Senador. Mas 
gostaria de saber como V, Ex• procederia se fosse Presidente da 
República. Governador de Estado, Prefeito de qualquer cidade ou 
mesmo da capital do seu Estado - corno V. Ex a já o foi -:- e wn Se
cretário de Estado, ou o màrido de uma secretária de Estado, man
dasse_ um bilhete pedindo para encaixar um pagamento? 

O SR. ALMIR GABRIEL -Em primeiro lugar. mandaria 
apurar, porque, entre outras coisas, é possível haver falsificação e 
uma série de c_o.Lsas que tentem implicar uma pessoa. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - E se não houvesse fa!
sific3ção? 

. . O SR. . ALMIR Gi\BRIEL - Calma! Mandaria apurar. 
Uma vez apurada e comprOvada a veracidade dos fatos, o respon
sável ".Seria demitido com a .maior tranqUilidade. Assim o fiz duran
te toda a minha administração. Felizmente, não precisei fazer 
muito, até porque um dos maiores cuidados que ti v e, ao selecionar 
çompanheiros de_ equipe para trabalhar, foi a de ter em conta a 
coiD.Petência, a Capacidade de trabalho e, sobretudo, a honestidade. 
De maneira que esse nunca chegou a ser um problema grave, sé
rio, para ~s gestões ou ad~nlstrações que tive a honra de condu-
zir. 

. O SR. GILBERTO MIRANDA - Mas é isso que esperá
vaitios, Senador Almir Gabriel. 

-. O homem público não precisa ser só sério, não precisa ser 
só direito, nãO precisa ser s6 honesto, não precisa só fazer voto de 
pobreza. O Presidente Itamar Franco teve tempo suficiente para se 
preparar para o cargo durante o período do impeachment; o Presi
dente Itamar não pode deixar de demitir a Ministra, por um capri
cho, após ter feito circular na imprensa tal decisão. O marido da 
Ministra não só deixou claro que o bilhete era dele, como também 
disse que continuará escrevendo bilhetes. EntãoJ pelo qoe me pare
ce. o Ministério do TranspOrte "transfonnar-se-á numa ação entre 
amigos. 

Meu innão ocupou a Secretaria do Desenvolvimento Regio
nal, no Governo Collor. Naquele período, eu estava na SUPRA
MA, . tinha empresas e continuo tendo, e, quando ele chegou à 
Sécretaria, já era industrial Da Zóna Franca, há mais de 18 anos. 
Durante a gestão dele no Gc::werno Collor não apresentei nenhum 
projeto novo à S~A, _dç= fábrica nova, projeto de ampliação 
eic. g, mesmo não tendo escrito qualquer bilhete ou feito qualquer 
pedindo, a irresponsável, a i'ncápaz, a que levou est.@ País prati~
mente ao caos, a ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello'fQi a um jor
nal carioca e disse que meu irmão havia me favorecido. O que 
aconteceu? O Presi~ente mandou apurar, pediu explicações, e prO-
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vou-se que, durante a gestão de Egberto, eu não tinha aprovado 
qualquer e que a Ministra mentíra:. O Presidente Collo~ chegou ao 
ponto de ligar para o jorn-alista que esCreveu a matéria e pefguntar
lhe que lhe havia dado aquela matéria. Ele respoild~u-lhe que a 
MiniStra; em off. O que aconteceu? O Prestd~mte da _Rci,(JõOiiCa de-
mitiu a-toda-poderosa Ministra da EconOmia. -- - -- · 

Agora, por que o Presidente Itamar não demite a MiniStra 
Margarida? O marido confirmOu oS billii:il6S; diSSe~ que vai conti
nuar escrevendo bilhetes. E o Presidente não a demitiu por -capri
cho? Oii- Sérá cíüé~ daqui a pouco, vaiDOs "fiCai'. receófirido" no 
Ministério da Saúde, no MiniS-téiiO da Integração Regional, ou em 
qualquer ministério, pedidos, através de bilhetes, de maridos, da 
mulher do amigo do primo, etc? 

Teremos aqui urria República ou uma republiqueta,_ Senador 
Almir Gabriel? -

O SR. AI.:MIR GABRIEL - Senador Gilberto Miranda, 
queria dizer-lhe, primeiro, que nãci-fiZ ilein trve-a IntenÇão -de esta
belecer nenhuma ilação entre o atual Governo e o Governo Collor, 
com o envolvimento quer seu, quer do seu irmão. Issu ·nã:o entrou, 
em nenhum momento, no meu raciocíniO. Todavia, acho que te
mos duas histórias políticas e duas histórias de vida: uma do Sena
dor, hoje Presidente, Itamar Franco e- outra do ex-Presidente 
Fernando Collor de Mello. Essas duãs histórias sãO intêirameD.te a 
favor do Presidente Itamar Franco quando medidas pela área do 
compromisso socTal, da probidade. Além disso, até aquf tudo que 
sabemos que tem ocorrido na área do Poder Executivo_que resvale 
para alguma dúvida de conduta irregular tem __ sido pr~v~d~~c_i~d? 
pelo Presidente no sentido de conter, inibir, próíliíf, enfim, evitar. 
A prova é que tivemos Ministros da Fazenda sobre os quais não se 
chegou a comprovar qualquer irteg-Ufaridade, mas, por pesar sus
peita pelo fato c apesar de ser amigo do Presidente afastado, isso 
mesmo se repetiu em outras áreas. E quando vemos o que está 
acontecendo em relação à Ministra Margarida - lastimamos o 
acontecimento - não tenho qualquer dúvida de que o Presidente 
Itamar Franco tomará a providência cabível e por isso mesmo não 
me assusta. de forma alguma, a idéia de qué-este Pãís PosSa virar 
um mar de lama. na medida em que tenhamos um Presidente do 
jaez do Presidente Itamar Franco contra outros pr~identes que fo
ram recentemente afastados da Presidência da República, como V. 
Ex3 acompanhou. Creio que a socíedade brasileira e o Congresso 
Nacional hoje estão alerta em relação a isso. Tenho certeza _de que, 
dentro do Poder Executivo, se tomam providências bastante firmes 
nessa direção, tanto que recentemente se constituiu urila c-omisSão 
para acompanhar os possíveis desvios dentro do Poder Executivo 
relacionados à liberação de verbas do Orçamento. De maneira que 
certamente V. Ex" hoje está bem mais tranqútlo que há tempos, 
como nós mesmos e- a própria- soCiedade, em relação às atitudes 
que podemos esperar dp Presidente Itamar Franco no que diz res
peito à sua conduta e à dos seus auxiliares qu~to ~- qu~~~ão da 
probidade e do uso do dinheiro público, feito com honraaez e cor
reção. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senadoi~AliiiiTGabriel, 
não estou tranqUilo com relação ao Governo Itamar Franco". Nin
g~ém pode estar. Quando vemos os preços d.isparru:em seiin o míni
mo controle nos últimos dois meses, e o Governo nada fazer; 
quando vemos, neste final de mês, somarem-se os últimos quatro 
salários para eStãbelecer o salário-_rilíriimo:_d_Q_e_mpregado, c_omo 
posso estar tranqüilo? Nunca se passou tanfa_ fome neste País, 
nunca houve tanto desempregado como no ano que passou, 
nunca hou_v_c tantas morles_em hospitais. O Governo optou por 
pagar ao aposentado, não pagou aos hospitais e não deu dinhei
ro para a saúde. 

Senador Almir Gabriel, V. Ex", como médico, sabe que fal
tou todo tipo de mediCamento, qualquer uni, desde o mais simples 
antibiótico, em todos os hospitais brasileiros. 

Assistimos, no final de semana, no "Fantástico" da Rede 
GlObo, à- vergOriliã âã- Sittiãç[o -da poplllação brasíleira que_ ~orrc_ 
em hospitais por falta de atendimento: O setor de saúde· é um caos 
rieste- País, Senador Almir Gabriel: E V. -Ex a sabe dísso muito me
Ihõf do que--eu-, como grand~-niédiço (j_ue-é. O Pats está abanáóna
do, em tennos de saúde. Tranqüilidade é o que_ não tef!IOS_. O 
pái:Irinho 'da" sra MinfSirá< riãõ _fOi PoTítico_ nenhum; o padrinho da 
Sr' Ministra foi o Sr. Presidente da República Itamar Franco. 

O SR. ALMIR GABRIEL- Permite-me V. Ex• um aparte 
? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Pois não, nobre Sena-
dor. 

O SR. ALMIR GABRIEL - Eu gostaria de voltar ao que 
disse essencialmente o Senador Albano Franco, já que fui citado e 
chamado à colação como testemunha. Eu gostaria de dizer, Sena
dor Gilberto Miranda, que, como médico, como técnico, acostu
mei-me a não Jer as manchetes de jornais e nem a embasar-me 
nessas posições. Leio estatístiCas e íitterpreto-as. Por--cónseguíilte, 
concordo inteiramente com a opiniãO de que a situação da saúde 
nQBra_sil_é_ gra"ve. Entretanto, é muito mais grave pelo fato de que 
se remunera mal o trabalhador ou se desemprega 9 t~<(ba_lhador; de 
que o salário mínimo é iniserável do que pelo fato de que se tenha 
ou não um aparelho de saúde em condições de dar assistência à
população doente. É fundamental que este País passe a se preocu
par menos com doença e mais com saúde. E saúde é dependência 
direta de salário e de emprego. O Governo_ do Sr. Fernando Collor 
de Me1lo foi o ·que mais- desempregou ao longo desses últimos cin
qüenta anos neste País. A gestão do ex-Presidente achatou o salá
rio mínimo. Dessa forma, quem mais teve aesserviço em relação à 
saúde foi o Sr. Fernando Collor de Mello. À medida em que este 
Governo busca a estabilizaÇaO econômica, dá aos empresárioS 
como V. Exa, a condição de um horizonte mais ou menos tranqüi
lo, de perspectivas de estabilidade económica; dá a maior contri
buição possível ao setor de saúde. Quando vejo o setor saúde, não 
vejo o empresário, o dono de hospital; vejo, sim, o povo que preci
sa do salário, do emprego, de condições de habitação e de trans
porte. Isso tudo só é PosSível qtümdo há esfabilidãde- ecoil.ômica 
para que se proporcione _o crescimento do País e a criação de no
vas oportunidades de emprego e de renda. Eu lhe digo com abso
luta trangüilidade: á_-saúde, ao lo~go ~~_sses ú_ltimos anos, ~e_m tido 
utriã: -redução- signíficãtiVa-do volume de recursos. A saúde como 
um todo já absorveu cerca de 14 bilbQe___s__d_e_dQLar_e_s, baixou para 
12; estamos na expectativa de chegar a 9 bilhões de dólares, _mas_o 
Fundo Social de Emergência que- se criou e que se promulgou on
tem garantirá exatamente o supritnehtO das outras necessidades 
para o custeio das ações, quer preventivas, quer curativas de saú
de. Insisto_ em dizer: esses 12 bilhões de_ dólares ou 9 bilhõ_es de_ 
dólares que possam ser colocados no setor saúde terão, de qual
quer maneira.; Um efeito_muitO menõr do qlle_a g~~ntia de um sa
lário_- sem corrosãoc_ ae inflãção, --a ga.t"!.q._tia de llll'_! s~lário das 
pessoas que possam voltar a se empregar, a garantia de UIT_l salário 
mínimo que possa realmente recuperar a condição ao menos míni
ma para a manutenção das famílias. Tenho ouvido com in~i-~tência 
dizerem que a ati v idade econôinica é qUe determina a -informalida
de do mercado. O IBGE já provou mil vezes- que isso é uma tolice! 
QUem detennina a infórmalid8de do mercadO é o ilível do salário 
mínirim. Portanto, quando o· salário mínimo equivalia a 37 dólares, 
estávamos com uma população na infOnnafização brutaL Quem in
forinaliza é exatamerite- O -aumento do salário mínimo. Quanto a 
isso, tenho certeza absoluta de que os senhores empresários brasi-
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leiros, como V. Exa e tantos outros, terão clareza de que é necessá
rio recuperar progressivamente, ao longo de 5 anos, ao longo de 
um período razoável, aquilo que aconteceu na época de Juscelino, 
quando tínhamos_um salário mínimo equivalente a 110 dólares. 

Tenho certeza absoluta de que não será apenas com a ação 
do Governo Itamar ou· do Ministro FernandO Henrique Cardoso 
que o Brasil encontrará seu grande leito de crescimento econôini
co; será também com a participação dos empresários, dos trabalha
dores e do conjunto da sociedade brasileira. O Congresso 
Nacional, os políticos_ deste País deverão dar uma enorme contri
buição para tal. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Senador Almir Gabriel, 
V. Ex" atinge os três pontos básicos da sociedade brasileira. Num 
apanhado rápido e geral, diz exatamente aquilo que a sociedade 
brasileira precisa ouvir. Mas, em nenhum momento, mostra-me 
que o Governo Itamar está fazendo isso pela sociedade brasileira. 

Estamos com -um plano novo, ou um pacotinho novo, ou 
um pacotaço novo,-e V. Exa fala em salário. Se o povo tiver me
lhor salário, V. Ex• diz que os hospitais irã_o _esvaziãr-se.~Mas o 
que está fazendo este Governo? Divide o valor dos últimos quatro 
salários e encontra a média. V. Exn concorda que o Governo está 
causando mais um achatamento salarial. V. Ex• fala em habitação. 
O que o Governo Itamar fez nesse sentido? Passaram-se 14, 15 
meses de gestão. V. Exn fala em oportunidade de emprego. Quan
tos desempregados temos no País? Nove, dez, onze milhões? O 
que se criou em termos de emprego até agora? Quem vai dar em
prego à população com uma taxa de inflação que s6 subiu durante 
o Governo Itamar? Sua Excelência não conseguiu fazer a taxa de 
inflação baixar sequer um ponto! Mais uma vez lança-se um paco
te, mais uma vez tenta-se, através da edição de medida provisória, 
baixar a inflação, porque não se conseguiu fazê-lo naturalmente. 

Lamentavelmente, perdemos o Ministro Eliseu Resende. 
Perdemos também outro Ministro da Fazenda, homem sério, que 
estava fazendo um bom trabalho e que tinha conhecimento do que 
estava fazendo. Assim, por capricho do Presidente da República, 
perdemos dois Ministn:ts da Faze11~~! ,~PC~~ dec n--ªda ter ficado 
provado na Comissão de Economia~ 0- Sr. Minístrcd~1iseu Resen
de, por exemplo, veio depor nesta Casa e todos tivemos oportuni
dade de fazer-lhe perguntas sobre aquela operação. E por capricho, 
repito, dois Ministros da Fazenda foram mandados embora. Toda
via, a Ministra Margarida continua no cargo, apesar-de todos os bi
lhetinhos! Não vi bilhete algum do Ministro Elis"eu~Resende_! É 
iSso -que não entendo, SenadOr AlmirGabriel. Ê inuito difícil de
fender o Governo Itamar no que diz r~pcito-à qücstão de toi)_Iada 
de posiçãO. No que se refere à serledade, à honestidade e à integri
dade do mesmo não tenho dúvida alguma. 

Por outro lado, com relação ao que se passou- no· camarote 
do Rio de Janeiro, tomei conhecimento_do fato pelas fotos dos jor
nais; se amigos ou colaboradores meus estivessem naquela situa
ção, não continuariam trabalhando Comigo nem mais um dia. 
Tenho certeza de que com V. Ex• ocorreria o mesmo. 

Estou cansado de vir a esta tribuna e dizer que o Presidente 
é sério, é honesto, é coJ:reto. O Presidente da República é Presiden
te da República vinte e quatro horas por dia e não apenas oito ho
ras por dia. V. Exn e eu também somos Senadores yinte e. quatro 
horas por dia. 

O País precisa de decisões rápidas. O País precisa ser rede
senhado, fazer mais com menos. o .que não foi feito até agora. 

O Sr. Almir Gabriel -Senador Gilberto Miranda, depois 
do estrago feito pelo Sr. Fernando Collor- ~e_ Meu~. criando a tal 
reforma administrãti v a e patrimonial do ~r~§jl, _y, ~EJ5.-a há_ de con
vir que é extremainente difíCÍl repOr o País-na POSiÇão -cofreta. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Concordo com V. Ex" a 
partir do momento em que dez ministros são trocados em quatro 
ou cinco meses. É impossível mesmo! Põe Ministro, tira Ministro. 
Foi um festival de Ministro. 

V. Exa sabia que há mais de dois meses estamos sem três 
ministros? Acredita V. Exa que o País possa ficar sem ministros ou 
com ministros interinos há mais de três meses? Oficializem esses 
ministros. Estão trabalhando? São ministros-sérios? Mantenha-os. 
Por que não? Não há Ministro! 

O Sr. Almir Gabriel- Gostaria de finalizar o meu aparte, e 
não mais voltar ao discurso de V. Ex8

• começando pelo seguinte: 
não ouvi a voz de V. Exa antes, na época do Presidente Colior, 
quando tantos desmandos foram feitos neste País. Não ouvi a voz 
de V. Exa protestando contra aquilo. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Talvez V. Ex" esteja es
quecido, eu não estava aqui. 

O Sr.._Almir Gabriel -Não precísaiia estar aqui. Como um 
grande administrador que, V. Exa era, e inclusive fazendo parte da 
Administração do Governo,- naquele momento, ... 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Fazendo parte, como? 
O Sr. Almir Gabriel- V. Exa estava na SUFRAMA. 
O SR. GILBERTO MIRANDA - Nunca estive na SU

FRAMA, nunca trabalhei na SUFRAMA Sou industrial, empresá
rio. Pelo contrário, passei por todos os problemas do Governo 
Collor. Tive grandes prejUízos financeiros nas rriinhas empresas 
durante o Governo Collor." 

O Sr. Almir Gabriel- Q~~m pode dizer-se fora do contex
to inteirO do Brasil, especialffiente quando as pessoas exercem 
uma função pública ou priVada da importância da que V. Ex a exer

-cia na produção industrial ~o Amazonas? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - O nosso representante 
no País; Senador Albano Franco, presidente da Confederação Na
cional das Indústrias, é qU:e tem que gritar pelos industriais. Tem 
que vir aqui lutar e defender não só o seu Estado, que tão bem re
presenta. como grande presidente da Confederação Nacional das 
Indústrias. 

O Sr. Albano Franco - Senador, aguardo a oportunidade 
de um aparte. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - O empresário não tem 
condições de se defender. ~ 

-O Sr. Almir-Gabriei..:.. Senador Gilberto Miranda, vou en
cerrar aqui o meu aparte porque estou acostumado a debater e não 
a bater boca. 

- O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Almir Gabriel, 
V. Exn sabe que lhe tenho o maior respeito; em nenhum momento 
desse diálogo estou tentan~o bater boca. Estou lhe dizendo, e _V. 
Exa sabe, como político que é, -que a população, o empresário, o 
industrial e o povo não tênl condições, eni. hipótese nenhuma, de 
gritar porque não Sai uma linha na Imprensa. Se tivesse condições. 
esse pessoal que está na frente do Congresso hoje estaria nas pági~ 
nas dos jornais, amanhã só ~e veria isso- V. Exa sabe. Qu as insti
tuições de classe defendem os empresários, os industriais, os 
empregados, todo mundo, ou o poVo não tem essa defesa, assim 
como o empresário. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço o Senador Albano 
Franco. · 

O Sr. Albano Franco- Nobre Senador Gilberto Miranda, 
somos daqueles que reconhecem que V. Ex• tem tido, no Senado 
Federal, efetiva participaÇãO em tudo que se relaciona com os pro
blemas brasileiros. Mas, não poderia eu, ao ouvir as palavras de V. 
Exa. principalinente no que tange à administração do Presidente 
Itamar Franco, ficar omisso'ou silencioso n"este instante, principal-
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mente porque todo o Brasil sabe_ das qualidades pessoais do Presi
dente Itamar Franco, conhece-as e desconhece-as, especialmente 
no que toca à seriedade, às boas intenções e ao desejo de acertar. 
Tenho certeza de que V. Ex•, com esse __ seu pronunciamento, dese
ja colaborar com o Presidente Itamar Franco. Não é preciso essa 
cobrança para com o Presidente, porque Sua Excelência saberá to
mar atitudes d_e acordo com os seus princípios, com a sua forma
ção e com o que ele significa hoje, em teimes inclusive de 
representatividade, de credibilidade no País. 

Aproveito a oportunidade para relembrar a V. Ex•, nobre 
Senador Gilberto Miranda, que em 1993, ano que foi presidido 
pelo Governo Itamar Franco, com toda essa inflação elevada, o 
nosso País teve condições de ter um PIB positivo de 4,5%; a in
dústria de crescer 9% e o nível de emprego de melhorar, de crescer 
em torno de 1,5%. Isso mostra e demonstra também que, com toda 
essa inflação, o Presidente Itamar Franco, através dia sua equipe 
econômica, teve condições de tomar algumas medidas para ameni
zar as dificuldades que o País vi v e e atraVessa:- COril.Q também V. 
Ex• abordou a questão da saúde, ninguém tem mais autoridade e 
conhecimento aqui para falar do que o meu colega, Senador Almir 
Gabriel. Mas queria lembrar que mesmo na questão da cólera pu
demos verificar o que aconteceu nos últimos meses, _em termos 
não só de abrandamento, mas de conseqüências positjyas para 
aquela que era uma ameaça de epidemia. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Senador. no Ceará. no 
Governo daquele moço que usa brinco, - aquilo é um pavor - há 
dez mil pessoas com cólera! É estado de calamidade, Senador! 

O Sr. Albano Franco- Vou concluir. Não estou dizendo 
que foi eliminada a questão da cólera. Estou diiendo qUe- foi real
mente diminuída, e muito, em termos de números. Mas, quanto à 
questão da seriedade, tudo que gera qualquer dúvida com qualquer 
auxiliar seu, o Presidente Itamar Franco não transigirá, porque o 
conheço, a sociedade brasileira o conhece, esta Casa o conhece. E 
é por isso que não tenho dúvidas de que V. Ex• deseja apenas cola
borar com o Presidente Itamar Franco. Porque não precisa o Presi
dente Itamar Franco ser c_o_brado nes_sa parte de ética e de moral. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Senador Albano Franco. 
acredito que em nenhum momento do meu discurso- se V. Ex• ti
ver a oportunidade de pegar as notas taquigráficas, V. Ex• verá-, 
fiz nenhuma acusação ou nenhuma palavra dura com relação ao 
Senhor Presídente. Só quero que o s-enhor Presidente da República 
tome decisões. Só quero que o Senhor Presidente da República 
não pennita que continue essa história de bilhetinhos nO seu Go
verno, para que isso não se propague. Só quero que o Presidente 
da República preencha os Ministérios vazios. Só quero que o Pre
sidente da República não faça outra vez o Que viffios fazer com a 
emenda Calmon, tirando recursos da educação para zerar no mo
mento crítico. Se não se faz nada para a educação, se se faz pouco 
para a saúde, se não se faz nada para o emprego, o que podemos 
esperar? 

Estou querendo decisões do Govei'no Itamar Frarico. Se_ o 
marido da Ministra cometeu um erro, ponha a Ministra para fora. 
Por mUitO -i:nenos, Sua Excelência mandou embora dois MiníStrõs 
da Fazenda, nobre Senador. 

O Sr. Albano Franco - Nobre Senador Gilberto Miranda, 
faço duas observações para concluir o meu aparte. Primeiro, quan
do V. Ex• se referiu a mais um pacotinho, quero dizer que este 
País é testemunha que nunca houve um plano econômico tão deba
tido, tão discutido como este plano do Ministro Fernando Henri
que Cardoso, que não foi feito· nãS ca13das da rioite, nem p-eTas 
madrugadas; foi amplamente debatido. O próprio Ministro_ veio 
aqui discutir~-debatcr aquelas medidas prelimínares. A imprensa ti
nha conhecimento d_e_ tudo. Quantq cao_,os_eglJn<J:o_ asp_ecto, quero 

também responder a V.Ex•, que citou um Govern<iâoi do meu Par
tido e que é um dos melhores administradores deste País, um jo
vem com liderança emergente, homem sério, que inclusive está 
resolvendo alguns problemas cruci.ãiS do Estado do Ceará- o Go
vernador C iro Gomes. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - S. Ex' realmente dirige
se ao Congresso, aos Senadores, aos partidos políticos; Com-tOdo o 
respeito. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador, permite-me V.Ex• um 
aparte? Peço-lhe que o conceda agora porque V.Ex11 é do Norte; 
quando o Senador é do Sul, pode falar até durante três horas, mas 
quando é do Norte muita gente tem pressa. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- V.Ex' tem toda a razão; 
quando alguns Senadores de primeira classe s_obem à tribuna po
dem falar durante uma semana; se quiserem, duaS, três, quatro ho
ras- não gostaria de citar os nomes. Quanto- aO-NOrte~ já querem 
diminuir a Bancada e também o tempo de discurso. V. Ex• tem 
toda a razão, o Norte está esquecido em tudo. 

Ouço V.Ex• com prazer. -
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Gilberto Miranda, isso 

não é de hoje, vem de muito tempo. Mas sinto-me feliz, Senador. 
Cheguei aqui no final do pronunciamento de V. Ex•. Havia passa
do alguns dias um pouco amargurado, tem::lo lido no jornal uma 
nota dizendo ·que o Presidente Itamar Franco estava procurando al
gUém para dar resposta ao Sr. Antônio Carlos Magalhães, que o 
acusava de certas atitudes, pelo modo grosseiro de se dirigir às 
pessoas. Estava eu fora de Brasília, imaginando: será que não apa
rece ninguém para dar uma resposta tão fácil? E- o que inais me ir
ritava era o fato de a resposta ser fácil. Quando vejo u Sr. Antônio 
Carlos Magalhães acusando alguém por questão de moral, sempre 
penso que é muito fácil responder a esse cidadão, porém não cabe 
mais a mim dar essas respostas. E vejo, com alegria, que teremos 
aqui uma participação mais ativa de pessoas_ interessadas em de
fender o Governo, porque não é difícil fazê..:lo. Mas hoje também 
vejo isso Corri olhos críticos~ Por exemplo, quando vejo no meu 
Partido que se admitem hip6teses de alianças, percebo que não es
tava lutando em vão para mostrar que temos de ter um certo com
promisSo-com o nOsso programa, com nossos estatutos. Temos de 
fazer- com que o nosso Paitido aja dentro de certos prfncfpios éti
cos, morais e políticoS, que, infelizmente, não estão_ ocorrendo. 
Mas a maioria do Partido pensa deste modo, tenho certeza, sem a 
menor dúvída. V.Ex"' está falandO sobre O problema dos salários. 
T6nho tentado entender bem essa -questão da URV, e vejo isso 
com Certa preocupaçãO; pOrqUe ainda não alcancei meu objetivo. 
A entrada do salário nessa transformação cria algumas dúvidas na 
minhã:- mente. PensandO-se de" agora em diante, acredito que a in
dexação diária é muito mais do que o pleiteado anteriormente, que 
era a indexação mensal. Agora passaremos a ter uma indexação 
diária, o que garantirá o salário daqui para a frente, quanto ao índi
ce inflacionário. Mas a entrada do salário nessa transformação é 
que pode ser o problema, o "x" da questão. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Esse é o problema. 
O Sr. Jutahy Magalhães - Então, é preciso" que tOnlemos 

cuidado com essa colocação e que tenhamos condições de diálogo 
para fazer com que esse prejuízo não seja mais- um além daqueles 
84%, daqueles problemas todos que vieram do passado e que estão 
sendo recuperados lentamente na Justiça. Penso que é válida essa 
discussão. Não coloco em termos pessoais quando V. Ex• fala do 
problema do bilhetinho. O Presidente Itamar Franco pode ser até 
responsável, mas não por fazer vista grossa -a essàs QUestões. Pode
ria _dizer que Sua Excelência deveria ter maior preocupação em 
prestigíar seus Ministros, mas i~§9 _ _é outra coisa. É o que não há. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Nunca houve. 
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O Sr. Jutahy Magalhães - Mas penso que é necessário O SR. ESPERlD)ÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a pala-
não se fazer a mistura das coisas. Se Suã Excelência entender que vra pela ordem. 
há qualquer problema de ordem moral, de ordem ética, c_om certe- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
za afastará o responsável, pois a sua consciência não permite que palaVfa ao nobre Senado~;yela ordem. 
questões como essas fiquem sem uma conseqüênCia. Eu, por O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPR-SC. Pela ordem)- Sr. 
exemplo, acredito que foi muito mais um ato de ingenuidade do Presidente, é só para diúr que a latitude sul, que não tinha partici
que qualquer outra coisa. Pode ser um simbolismo: "Bom, houve o pado do discurso, não irá fazê-lo. 
bilhete, então afasta!" Mas é muito mais uma questão de ingenui- O SR. PliESIDÉNTE (Chagas Rodrigues) --Pediria ao 
dade, ao escrever o bilhete, deixando transparente o que desejava. ilustre orador que concluj'sse seu discurso. 
Porque há telefonemas para outros Ministros pedindo a liberação O SR.. GILBER'rO MIRANDA --Em resposta a V. Ex•, 
das verbas. Quantas personalidades de prestígio não telefonaram Senador Jutahy Magalhã~s, durante sete ou dez dias, o Governador 
para Ministros pedindo paraliberarem recursos? - da Bahia f~z t9do tipo de brincadeira com relação ao camarote pre-

0 SR. GILBERTO MIRANDA - De"putadôs, Senadores. sidencial, e não ouvi nenhuma resposta. Mas esse é problema do 
O Sr. Jutahy _Magalhães- E quantos outros também não Governador, do Presiden~e da República e da equjpe presidencial, 

fizeram esses pedidos por- escrito? Não é qUe eu esteja aqui defen- não diz respeito nem a m~m e nem ao meu partido. 
dendo a correção desse fato, desse episódio; mas entendo que, aci- . Com relação às perdas salariais, as categorias que tem ven-
ma de tudo, é muito mais ingenuidade do que qualquer outra_coisa. cimento nos meses de março, abril, maio, fora a média dos 4 me-
É o lobby indevido, é o pedido indevido, que pode merecer as ses, perderão 4%, 8%, 12% reais nos salários. 
conseqüências. Por isso não penso que se deVa criticar o Governo 
do Presidente Itamar Franco por esse lado. Sei que o Presidente 
tem muitas qualidades, po·is conheço-o há muitos anos. Acredito 
que haja um erro, não apehas de· Sua Excelência, mas de circuns
tâncias, de momento. _A minha _gl-ande expeCtativa era -~e Que hou
vesse uma transformação da elite dirigente_ deste País, mas _O_§_ 

fatos, ínfelizmente. leVaram aqueles- que foram derrotados pelo 
impeachment a recuperarem as suas forças e ficarem ao redor do 
Governo. Confessoo que é:Sta éi:i'lillrih3. decepção, pOrque a minha 
grande esperança era de que houvesse a transformação da elite que 
vem comandando este País há várias décadas e que o levou a essa 
situação de miséria em cjue se enCOntra até hoje! Esta mesma elite 
dirigente que, por oportunismo, sempre se cerca do poder e está 
novamente ao lado do poder! Por isso, Sr. Senaa·or, qUérla dar esse 
aparte a V. Ex•, para também dizer o que penso, mésffio que esúda 
um pouco fora _do contexto do pronunciamento de V. _EXa. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Jutahy Maga
lhães, agradeço o s_eu aparte e gostaria de dizer que tenho o maior 
respeito por V. Exa, com quem muito tenho aprendido nesta Casa. 
O meu Partido nada tem a ver com isso, mas durante uma semana 
diverti-me com as piadas em todos os jornais, com as brincadeiras, 
com as chacotas ... 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Senador Gil
berto Miranda, pediria a- V. Ex·- que encerrasse o seu pronuncia
mento e aos nobres Senadores que não solicitassem maís apãiteS,
porque a Mesa está sendo cobrada nesse sentido. Há __ ç_~a49!e§jn:s
critos e o orador já excedeu de muito o seu prazo .. E ffi<liS 1- Os 
membros da Mesa estão agora clispostos._po!que estã~ sendo criti
cados, a pedir a colaboração dos SenadOres em matéria de tempo. 
Ainda ontem, uma nobre Senadora, que integra a Mesa._ s_aiu abor
recida porque não teve a oj:lortunídade de falar. Ontem, não estive 
presi_dindo a sessão porque_ participei de uma reunião da Comissão 
Diretora, mas õs Senadores e as Senadoras e"stãO Se maiiife"struldo. 
contrariamente a essa sltuã.Ção. · · , · -

Estamos numa situação- difícil, porque Queremos Cumprir 
o Regimento; às vezes toleramos um excesso de cinco, dez mi
nutos, mas sem a colaboração dos Srs. Senadores é_ Impossível 
cumpri-lo. 

O Regimento diz que para apartear o Senador disporá de 
dois minutos. Aqui ninguém aparteia em -dois minutos, levam. às 
vezes, vinte minutos. Na Câmara dos ComUns, na Inglaterrã,- um 
deputado que quiser apartear se levanta. Aqui, um Parlamentar 
aparteia sentado. O que já é um convite para se estender. 

Apelo, mais uma vez, aos Senadores que colaborem com a 
Mesa. 

Quanto ao assunto __ da Noronha Enge_Qharia, Senador, o caso 
do bilhetinho do marido _da Sr" Ministra Margarida, é lamentável 
que não saia a CPI das empreiteiras. É lamentávefque, mais uffia 
vez, o Congresso Nacional Se cale. É lamentável que, semanal-

· mente, se prorrogue para·outra semana, e, na última reunião de 1í
deres, se prorrogou por 30 dias, a abertura dessa CPI. Será com a 
instalação dessa CPI que descobriremos a vergonha do setor que 
mais roubou esta Nação, juntamente com o setor bancário e finan
ceiro. Entretanto, parece que ninguém tem interesse em abrir :fCPI 
das empreiteiras. Uns, pcirque i:êrõ. problemas, outros, põr medo e 
ainda Qutros porque têm interesse nas eleições~ que se aproximam. 

Solicito ao Senador Humberto Lucena. o mais rápido possí
vel, que dê início à CPI dag ~mpreíteiras, comf? ~C?~t~. e_ qualquer 
outra CPI. assim como as·'que foram propOstaS pelos SenadOres 
Esperidião Amin e Edl_l?fçlo Suplicy_. Çontudo,~yan10~i'iDstafa_.r essa 
CPj, porque, só assim, vamos mudar este País, vamos colocá-lo 
mais transparente. · 

- Sr. -Presidente, ten~o apeil_as quatro páginas. usaria ~gu_I!S. 
minutos para concluir. Gósto dt! ler. No :Nordeste nós quãse nunca 
lemos, no Norte também não, mas ... 

··O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Eu pediria a 
V~ Exa que colaborasse, que desse o seu discurso _como encerrado. 
v_.Ex_-~ão teve .. oportunidadé de conclui-lo porque tratou de mui
tos assuntos, é um direito do Orador. Como outros oradores estão 
inscritos, pediria a V. Ex a que concluísse e o desse -pÕr encerrado, 
is.to é, que foss.e_ publicada a parte restante, ou então _que lesse a 
parte final do discurso, porque a Mesa está sendo cobrada e criti
cada. 

Peço um pouco de compreensão porque nós somOs critica
dos pelos Srs. Senadores. A nossa situação é difícil. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, vou 
aproveitar para mandar uma_cópia para a Sr" MiriiStfa e·pãra·o--Pre
sidente da República do pronunciamento que ora finalizo. Se eles 
tiverem um tempinho, penso que dará para ler e tomar conheci
mento do que falamos na manhã de hoje. 

Espero que quando alguns mitos do Senado Federal vierem 
aqui usar da palavra, V. ~xn lhes conceda, também, somente qua
renta minutos. __ 

O SR • .l'RESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Para mim, V. 
Exa é um dÕs grandes mitos. 

Não está_aqui o Pi"e$idente do Senado, que é o Presidente do 
Congressq. maS __ as Iid_era~ças sugeriram que as Comissões Parla
mentares _de Inquérito só funcionassem a partir de trinta dias, le
vando em conta que estamos vivenciando o processo de Revisão 
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Constitucional. O PresideOte chegou ã"t{ a designar os membros da 
Comissão, mas as lideranças entenderam que, dentro de um crité
rio de prioridade, se deveria adiar um pouco essas ComisSões Par-
lamentares de Inquérito. -

O SR. GILBERTO MIRANDA -Sr. Presidente, concluo. 
As manobras articuladas pelo Senhor Siqueira paiecem não ter 
fim, enquanto não se abrirem todos os canais que possibilitem o 
fluxo que lhe garanta o domíniO co-mpleto das Hberações de verbas 
por parte do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 

Os primeiros pasSos -estão sendo dados e, diga-se de passa
gem, s_em encontrar maiores obstáculos. Se o Governo Itamar 
Franco não agir com firmeza no sentido de iritefroiDper essa cami
nhada para a corrupçãcr escancarada, estará ele se atolando na lama 
que proporcionou a sua instalação no Palácio do Planalto. 

Segp.indo a t:rj.lha _da ação nefa~ta do marido da Minir$tra_ 
Margarida Coimbra, registre-se que, ainda com base nas denúncias 
formuladas perante a Secretaria de Administração Federal, consta 
que meno.s de um mês após ter se negado a liberar verba pleiteada 
pelo preposto da Noronha Engenharia, o Senho.r Aristides Carva
lho foi afasta"do do cargo de chefe do Serviço de Engenharia do 7° 
Distrito do DNER. 

Para que tal fato não fosse conSiderado uma "perseguição 
funCional", a saíd~ foi' promovei- o servidor a C?efe d~ Distrito do 
Pst?do do Espírito Santo.- -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os-fatos ora narrados eviden
ciam·a existência de graves irregularidades no âmbito do Ministé
rio dos Transportes, irregularidades essas caracterizadas pela 
c_omprovação de tráfico de influências, que tomam insusténtável a 
pennanência da Ministra à frente daquele importante Ministério. 

A cobrança de faturas venéida:s ou vincendas não se faz por 
meio de bilhetes a funcionários, mas mediante expedientes ofiCiais 
que devem percorrer os trâmites regulares. 

A situação s~ ~grava e se torna ainda mais dramátjqa_ em 
face das declarações arrogantes ,e desc3rã.das do agente infrator 
que, em entrevista à imprensa afinnou: - - - · -

"Sempre escrevi bilhetes. É uma forma dé_ transfofrnár os 
pedidos indelévefs e transparentes. Ontem méSi:nb ·escrêVi dois 
para os diretores Miguel e Dirceu, do DNE:R_. Se precisar,_naPró-
xima segunda-feira farei outros para o DNÊR~" - -· 

E mais adiante consigna: 
"Sou maridoda Margarida em casa. NÕ trabp.Iho, ela.é M.i

nistra e eU furiciOnárlo há 22 anos da Noronha. Não há como mis
turar as coisas". 

Ora, Sis. Senã:dores, tãi.s palavras deixam tranSPaiece'i- a fir
me intenção do Senhor Siqueira em continUai a exerCer o tráfiCO 
de influência no DNER que, cm última illstãncia, é ó:i-iãó vinclll.a
do ao Ministério dos Transportes. 

É óbvio que qualquer funcíonário subordi:;;.adO à -Mínistra, 
ao receber um bilhete ou mesmo um pedido verbal por parte do 
cônjuge daquela que é titular da· Pàsta, haverá, de_ se: senti( cons
trangido e até mesmo induzido a atender ao pleito formulado, ain
da que indevida ou irregular a pretensão. 

. ' . 
Nesse caso não há como separar as atividad'es públicas -do 

relacionamento familiar. Os fatos ora descritoS- -re-velam, sem 
maiores aprofundamentos de natureza jurídico-admlnistrati v a, a 
prática de tráfico de influência coin <i objetivo de benefício daque
le que c_onstrange o agente público ao-atendimento de seus pleitos 
perante a administração pública. 

Na realidade, tal conduta, se comprovada -a obtenção de 
vantagem ou promessa de vantagem por parte do agente, poderá ti
pificar o crime de ex-ploração de pre&tígio, previsto Do artigo 332 
do Código Penal. 

A atitude: adotada pelo marido da Ministra é, pelo menos, 
aética e deve ser objeto de apuração por parte das autoridades go
vernamentais. 

Mas o que mais surpreende neste triste episódio, é a atitude 
da Ministra que, por ingenuidade ou quem sabe por não querer ad
mitir a imperti'nênçia dos a tos praticados por .seu marido, afirmou à 
Revista IstoÉ, que "não vê problema, pois ele faz isso há muitos 
ãnos, é o trabalho dele','. 

Tal visãÓ dos fatos não condiz com a relevância do cargo 
que exerce S._Exa, que parece insensível aos princípios éticos que 
devem f~ger as ati v idade~ públicas. 

Não "importa que as liberações tenham deixado de ser aten
didas. As simples investidas e solicitações por parte d~ quem se 
ach~ vinculado por laços_ familiares a ge,stores Qa coisa pública, 
por-si só, já constituem.ações que devem ser evitad(;l.s por. contra
riarem os princfpios básicos que presidem as ações dos administra-
dores públicos. ' 

Ou o Presidente Itamar Franco, de uma vez por todas, coíbe 
. a prática desse tipo de irregularidade no seio do seu governo, ou 
fica definitivamente decretado o desmoronamento da "república de 
Juiz de Fora". 

se nada for feito para acabar com essa "panelinha familiar" 
num dos Ministérios mais imPortantes pã.ra o país, ou seja, a(j_ucile 
que tem a responsabilidade de proporcionar os meios materiais nê
Cessári:Os ao deslocamento de pessoas e cargos no territõi"IO nacib-
I_lal, fi_cará evidenciada. ã falta de· çritérios étÍcos dÓ gÓverno. . 

__ Enquanto as estradas brasileiras acham-se em estado precá
rio para uti1izaÇão", coristituindo-se- na CaUsa de tantos acidentes e 

. . . . - . ' l 

pr~vo~do ,eno~es prejuízos.v.ara a ec:on~tpia naciopal, 9 _Mip.Is
tério dos Transportes fica à mercê de orde(ls e col)t:r~-orden~ de 
pessoas alheias a seu~ quadros e.que_bu~cam.. ~tr(J.v_és do tr,áfico de 
influência e da .exploração- de prestígio,· a obterição de vantagens 
para emprêiteita que anteriortriehte· e'm~regahi a àtual.Ministra: 1 

. , ·,A 'denúncia já formUlada e os fatOS-il~dos ~~la hnprensa, 
os quais rião foram até- agora desmentidos, são gr~víssimo~ e 111:ais 
do que spflcientes para detennin?f q ~med.iato afas~amento da Mi
nistra Margarida Coimbra:, por absoluta.falta çle postura_ética, ao 
permitir a .interferência e a,C:ondutá imprópria dé Seu marido junto 
ao órgão que dirige. 

A prObid<ide e a austeridade dO GOVerno Itamar Franco so
rriente se consolidarão perante a nação, se as providêncta .d~temli
nidas -pelo PieSiderite da República se voltarem cOntra _esse_ 
"esquema" que está sendo moil.tado em torno da titular do Minist~
rio'doS-TrànSporteS. _ 

- Era: o <i_ue tinha a dizer. 
COMPARECEM MAiS OS SR$.: 
-A\exandre C.!)sta - Almir Gabriel - Amir L~ndç. - Antonio 

Mariz- Beni V eras- Carlos Patrocínio- César Dias- Cid Saboia 
de Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu CarneirO
Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Flaviano Mdo'- FrancisCo 
Rollemberg- Garibaldi-Alves Fi_lho- Gerson Camata- Guiiherme 
Palmeira - He.nrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lu
c_ena - Iram Sm:aiva- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passaiiriho -
JOão Calmon ~Jonas Pinheiro- Jônice Tristão- Jose Fogaça- Jú-
lio Campos...:. Júni3. Marise- Jutahy Magalhães-_ . _ · . 

Lavoisier Maia: - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha
Lucíclio Po~ella -Magno Baceiar - !ylansueto de Lavor - Márcio 
Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Meira Filho -Moisés 
Abrão --Nabor Júnior -Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Pedro 
Simon - Pedro Teixeira - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão -
Ronan Tito- Ruy Bacelar- Teotônio Vilela Filho- Va1mir Cam
pelo- Wilson Martins. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra a V. Ex• _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, lamento, Senador Júlio 
Campos,- sei que V. Ex• tem um pronunciamento da maior importânCia 
para fazer neste instante, mas, se me permitir, usarei apenas -uni. tniÍluto. 

Sr. Presidente, V. Ex• disse que a Mesa está preocupada 
com o horário concedido aos oradores - realmerite deve haver essa 
preocupação -, porque· a Ordem do Dia deveria começar uma hora 
após o início da sessão, sem ·protelação, interrompendo; inclusive, 
o orador que estivesse na tribuna. No dia em que a Mesa conseguir 
cumprir essa: determinação, teremos condições de realizar á Otdem do 
Dia com a -preSença de maiS Senadores nesta Casã. Sei qUe V. Ex• tem 
esse interesse e se conseguir' que a Mesa haja corri détemunação para 
que a Ordem do Dia se inicie de acordo com o que o Regimento de~ 
termina. estarei aplaudindo com todo entusiasmÕ e5ta Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'- V. Ex' tem 
toda razão, nobre Senador Jutahy Magalhães. 

Entretanto, para iniciarmos a Ordem do Dia precisaríamos 
ter número _suficient~ para aprovar ,aS _inatérias e V. Ex~ verifica 
que não há número em plenáriO.' Não sou o mais assíduo, entretan
to, me considero entre os _que mais comparecem aqui, mas noto 
que não há quorum para aprovação. Quando há nú'mero na Casa, 
lamentavelmente, não há no plenário. M;as V. Ex• tem razã_o~-. . 

Nós não poderíamos íiiterromper O riObie- õfador para dar
mos iníCiO à Ordem do Dia. Indo ao encontro de V. EX.-, já que re
cebO a comunicaÇão- quê eXistem· 45 ·srS.· SeriadôreS nã.' Cã.Sa, 
4aremós iníciç à Ordem pà Di~. S~ 'n-ãÓ p~der:rp.OS Votjrr, retOmçJe-
mos à lista,de or~dores~ . . . , . . . . . . 

O sg;·PRESIDENTE (Chagas Rodrigúes).:. Srs. Sénado· 
res, o senhor PteSidente da República eilitoú a Medida Provisória 
no 4J3~ --de 26 de feVereirO de 1994, 'que 'conCede abOnO espeéial 
aos servidores públicos, civis e militares da AdffiiriistraÇ-ão Federal 
Direta, Autárquica e Fundacional, e dá outras providências. 

De aCordo coril as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e 5° do art. zo 0a Resolução n° 1/89-CN,-ficii aSSim cOns
tituída a Comissãô Mista 'incumbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: -~ -"'õ='~~ ,o-o- -

'Titulares 

I. Cid Sabóia de Carvalho 
2. João Calmon 

3. Júlio Cárnpos 

.;1-. Epitácio Cafeteira 

5. Mário Covas 

6. Meiia Filho 

7. José Eduardo 

Titulares 

1. Luís Eduardo 

Senadores 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

PP 

PTB 

Suplentes· 

I. Wilson M:artillS 
2. ~Gefson Cã.mata 

3.'CarloS PatrocíniO 

4. Lucídio. Portella 

5.Ahnir Gabriel 

6. João França 

___ 7._ValmirCampelo 

Deputados 
Suplentes 

BLOCO 
I. Sarney Filho 

2. José Múcio Monteiro 2.José Carlos Aleluia 

PMDB 
3. Fernando Diniz 3. M~uri Sérgio · 

PPR 
4. Pedro Pavão 4. Jair Bolsonaro 

PSDB 
5. Jo:sé.Serra · 5. Geraldo A. Filho 

PP 
6. João Maia 6. Costa Ferreira 

Pro na 
7. Regina Gordilho 7. . . . 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fiei!- estabe-
'lécido o seguinte calendáriO ·pal-a a tramitaÇão -da 11laiéria: -

pia 02103/94 - I?~~igl)~Ç~Õ Çia Comi~são Mista;' 
Dia 03/03/94 • Instalação da Comissão Mista; 
Até 05/03/94 - Prazo para recebimento de emendas. 
Prazo para a ComisSão" Mista emitir- d j:miecer ·sObre a ad-

missibilidade; , · _ 
Até 15/03/94 - Prazo final da Comissão MiStâ; 

· Até 30/03/94 • Prazo no Congresso Nacional. . . 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor Pte· 

sidente da República editou a Medida ProVisória no' 434~ de ~7 de 
fevereiro de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização 
Eçoqô,míca;- o SIStema· !yiÇ>_l).et<}rio ~)tci9pal, i1_1s_ti.tui. a _l,Jqiçlade 
-Reai de Valor --URV~ e dá OQtras pl-ovic;lências. , , 
- _ -- De acOrdo coffi as indicações das Lideranç-as, e_ nos termos 
dOs·§§ 4° e 5° do-art. :2o'Cfa.Resolução fio· Í/89-CN,_ fica assim cons
t_itu{dà. a Comissão -Mista ~n.CJ,Jmbida de emitir paie'éer sobre a mà-

.t~.ria:, ··~-~·~h ... 
Senadores 

Titulares Suplentes 

PMDB 
I. Mauro Benevides !. José Fogaça 

-i. Garibaldi Alves Filho ~: J.l.onan"tito: 

PFL 
3: 9dilcir SOares '3; João ROCha_ • 

PPR 
4: Epitác_io cafeteira 4. MoiSés-Abrão 

PSDB 
?-.Mátio Cov~s ~- Almir Gabriel· 

· ·PSB 
6. José Paulo Bisol 6. 

PT 
7. Eduardo Suplicy 7: 

Députados 
suPI~ntes TitUlares 

BLOCO 
I. Luís Eduardo L Nelson Marquezelli 
2. Arolde de ,Oliveira 2:Car!os Kayath 

' PMDB 
3. Gonzaga Mota 3; Neuto de Conto 

,~, "PPR 
4. Francisco Domelles 4. José Lourenço 

' PSDB 
5. José Serra 5. Geraldo A. Filho 

PDT 
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6. Márcia CibilíS Viana- 6. Cãrlos A. Campista 

PT 
7. José Fortumi.ti 7. Waldonllro'E'.ioravãnte 

De acordo com a Resolução no l, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matériii: 

Dia 02/03/94 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 03/03/94- Instalaçãõ (fã-Comissão Mista; 
Até 05/03/94 - Prazo para· recebimento de emendaS. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admisSibilidade; 
Até 15/03/94 - Prazo final da Comissão Mista; · 
Até 30/03!94- Prazo no Congresso Nacional. _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado o 

tempo destinado ao Expediente._ ·-
Presentes na Casa 69 Srs:·se-naôoies. 
Passa-se à 

ORDEM DO OlA 

A Presidêticia 'retira da Ordem do 'bià ·aa presente sessão 
as matérias constantes-nos itens l, 3; 5, 7, 9, 10, II e i2;-nos ter
mos do art. 175, letra e, do Regimento Interno. 

São os segilíntes os itens fe'tirados: . . 

-1~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de D~re_to _ 
Legislativo n°l ;de 1994 (no 390/94, na Câmara dos De
putados), que submete à condição suspensiva a renúncia 
de parlamentar contrao·qual pende procedimento funda
do nos inCísOs I e TI dO-art~ :S:S da COnstituição e' dá. oti~ 
tras providê'n.cias, tendo ' · -

Parec_er, proferido em Plenário, Reliúor: Senador Pedro Si
mon, em substituição à Comis.Sãõ-ae Constituição., Justiça e Ci
dadania, favorável ao Projeto e à Emenda n° 3 e contrário às 
Emendas n°s 1 e 2, de Plenário. -

-3-

Discussão, em tunlo único, do PrOjeto de Lei di 
Câmara n° 59, de 1991 (n° 265/87, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a comprOvação de habilitação profis:. 
sional dos responsáveis pelos balanços e déinonsti-ações 
técnico-contábeis apresentados ao Tribunal de Contas da 
União. (Dependendo de parecer da Comissão_de Assun-
tos Sociais} · · 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos t~rmos do art. 
5" da Resolução D 0 110, de 1993) '· 

Discussão, em -turno-úfliCo, dO Projeto de-Lei da Câmara n° 
167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa de origem), que cria -cargos do 
Grupo Processamento de Dados n·o Quadro Peánariente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região, e dá 
outras providências. (Dependendo_ de Pareceres da~ ComissõeS de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos) 

-7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W :iS: DE 1993 

(Incluído em Ordem do DI3 ii"õs "t~fmos do art. 
3" da Resolução D 0 110, de 1993) · 

Discussão, em turno único, do Projeto de úecreto Legislati
vo n° 38, de !993 (n' 270/93, na Câmara dos Deputados), que 

aprova os textos das Resoluções nos 267 (E-V), 268 (Xll) da Con
ferência Gera1 do Organismo para a Proscrição das Armas Nuclea
res na América Latina e no Caribe (OPANAL), que alteram, 
respectivamente, a denominação legal do Tratado para a Proscri
ção das Armas Nucleares na América Latina e o parágrafo 2° de 
seu artigo 25, bem como· o texto emendado do referido Tratado. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores -e 
Defesa Nacional) 

-9-

PROJETO DE LEI DO SENADO W 80, DE 1993 

(lnCIÚído eln OrdeiÍI do Dia nos tenDÕs dÕ -art. 
___ 3° d'a Resol~ção·no UO,_de 1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de 
Lei do Senado D0

S 97 e 106, de 1993) 

... DiScussãO, em turiiO= ónico, do PrOjeto de Lei âO Senado -no 
SÇ .. Qe ___ l9~3. de-autoria -do ;senadOr JarbaS -Passarinho, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da adição de micrónutrientes aos-produtos 
de alimentação_ que especifica,- e~dá-ouira_s_ providências. (Depen
dendo de parecer da Coniissão de Assuntos Soclais} - -

--lO-

PROJETO DE LETDO SENAQO N" 97, Dj:: 1993 

, _'==C (Incluído em Ordem do _Dia nos termos do art. 
3? da Resolução D0 110, de 1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de 
Lei do Senado D0 S 80 e 106, de 1993) 

DiscuSsão, em tuffiO único, do-Pfojeto de Lei do Senado n° 
97, de 1993, de autoria ·do Senador Júlio CitmpoS; -que--dispõe SO
bre a obrigatoriedade de fortifiCaÇãó ·dos alimentOs ·oasiCos e dá 
outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Sociais) 

-H-

PROJETO DE LEI DO SENADO W IOÓ,DE1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art • 
. 3° da Resolução D0 110, de 1993) · 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de 
Lei do Senado D0

S 80 e 97, de 1993) 

Projeto de Lei do Senado no 106. de 1993, de autoria do Se
nador Marco Maciel, que dispõe so.b~e a obrigatori~51fle da ~dição 
de niiêrOirUfrieOtês 3_ós-prOdutos--de alimentação que especifica. 
(DependendO de parecer da Coin.issão de Assuntos Sociais) 

,-12-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 125, DE I 993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3° da Resolução D0 110, de 1993) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto de Lei do Senado n° 
125, de 1993, de autoria dó Senador Mário Covas, que dispõe so
bre número de candidatos pelo sistema proporcional nas eleições 
de I 994. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidndania) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.Item 2: 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 17, que 

aprova o texto de acordo sobre o funcionamento do escritório da 
Secretaria-Geral da Organização dos Estadqs AmericaQos.- Su3s 
obrigações. privilégios e imUnidades, celebrãàO entre o governo da 
República Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organiza-



Março de 1994 DIÁRIODOCONGRESSONAC!ONAL(Seçãoll) Quinta-feira3 979 

ção dos Estados Americanos cm Brasília, em 23 de fevereiro de O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Para proferir parecer.) 
88. _ - Sr. Presidente, Srs. Sená.dores, chega à apreciação o_ Projeto de 

Em discussão a redação final. (Pausa.) Lei da Câmara rio 107, de i992, que trata da definiçãO da atividade 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. de _cabel~ireiro _profissiorial autônomo e dá outras providências. A 
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas, a re~ prop()sição é do DeputadO Victor Faccioni que, em sua juStifica-

dação final é considerada definitivamente-aprOvada, noS termos do Ção~ afifma: "A lmportânci.a dO CabeleireirO ·na- SOciedade atual 
disposto no art. 234, do Regini6nto Iritemo. pode ser medida pelo número de estabelecimentos do ramo exis-

A matéria vai à promulgação. tentes em todo o país. É jÚsto, portanto, disc-iplinar-se o exercício 
É a seguinte a redação final aprovada: dessa profissão, de nl.odo- a proteger os usuários e assegurar aos 

participantes desta -ãtividade o amparo indispensável ao tranqüilo 
desempenho de suas funções". Mais adiânte acrescenta: "A medi
da ora preconizada atende a um justo ansei9 dos "integrantes desta 
classe profissional, que visa disciplinar os direitos e deveres de 
uma das mais antigas profissões da humanidade ... " 

PARECER N" 65, DE 1994 

(Da COmiSsãO Ditetora) 

, , Rcdação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 17, de 1993 (R0 139, de 1991, na Câmara dos 
Deputados) 

A Comissão Diretóra apresenta "a redação finafd6--:Pfojetó 
de Decreto Legislativo n" 17, de 1993 (n" [39; de 1991, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o Financia
mento do Escritório da Secretária-Geral da OrganiZação -doS Esta- · 
dos Americanos,· suas "Obrigações, 'Privilégios e -Imunidades, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Secretaria-Geral da Organização -dos Estados Ariieriános, em 
Brasília 2:3 de· feVerCiro cte t988: · · ' · ' ' · - · ' ' · 

Sala de Reunião das Comissão, em 28 de fevereíi6 de 1994. 
Humberto Lucena, PreSidente Chagas Rodrigues, Relator Beni 
V eras. 

ANEXO AO PARECER N" 65,,DE 1994 
Faço ~abt;:r que o CogrC$SO NacioqaJ. aprovou, e f1U,, , 

Presidente do ;Senado Federal, nos _termos do_art. 48, item 28, do 
~-e?mento In~~m~~ promulgo o seguinte , 

, , ·DECRETOLEGISLATIVO 

N" DE 1993 

Aprova o texto do acordo sobre funcionamento 
do EscritóriO da "Secretaria-Geral à Orgaruzaçao dos 
~tadps A~criç'!nos,_ s~as ~br.i~ç~, privilégios e 
imunidades, celebrado ep.tre o, Go'-:erno d~ República 
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organi
taçãó dos Estados Americanos, em Brasília, em 23 de 
fevereiro de 1988. · · 

O CCn}gresso Nacional-dCcreta: 

Art.' -I o É aprovada -o texto do acordá Sobfe o JunciÜn'alnento 
do Escritório a Secretaria-Geral da Organização çl9s Estados_ Ame
ricanos, suas obrigações, privilégios e immiídades. celetirado entre 
o Governo da República FederatiVá do Brasa- ea-Secrcitaria-Geral 
da Organização das Estados Americanos, em Brasília, em 23 de 
fevereiro de 1988. - - - - -

Parágrafo úhico. São sUjeitos à aprOVaÇão_ do Congresso 
Nacional quaisquer ajuteS -cOmplemei:Itafes que, nos termos do art. 
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargoS ou cOmpromis
sos gravosos ao patrimôriio- nadoiial. 

Art. 2"0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação". - - - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 04: 
Discussão _em turno único, do Projek(deLei _da Câmara n° 

107, de 1992, que define a atividade ·de cabeleireiro, profissional 
autónomo, e dá outras providências. 

Nos termos do art. 5, da Resolução no 110, de 1993, desig
no o nobre Senador César Dias, para proferir parecer ein substitui
ção à Comissão de Assuntos Sociais. 

Na Câmara dos Deputados, a propoSta recebeu aprovação 
unânime da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com pa
recer pela constituciona1idade, juridicidade e técnica legü;lativa. A 
Comissão _de Trabalho, de Administração e Serviço Público, tam
bém, manifestou-se pela aprovação. Em plenário a medida foi 
aprovada, com redação !mal oferecida pelo relator. 

É o relatório. . . ,· _ 

II - Voto do Relator 

O Projeto de Lei do' ilustre Deputado pretende corrigir uma 
injUStiça que se abate sobre a classe dos cabeleireiros, eis que es
quecid<;>s pela legislação tfab~hista. São dezenas ou centenas de 
profissionais, hoje indispensáveis na vida civilizada, que estão ex
ciUídos de regulamentação prófissional . Pretende-se, com a apro
vaÇãO_- àesta medída, periri.ifu que estes tiabalhadores posSam 
melhor organizar-Se como;cfasse; PeJ1enC~r_·a_-um sindícat9 especí
fico da categoria, conhecer-os seus deveres ~_lutar pelos_ seus direi
tos: Além cli~so, --~ regulamentação pr9pida qúe exerçam a 
profissão aperia_s_ Os habilitadOS, senl a invasão de profissionais im
provisados. 

Por estas razões,_ e_ cOnsiderando que os requisitos -de consti
tucionalidade, juridicidade e té_c_nica legislativa estão pre_sentes, 
opinamos pela aprovação deste Projeto. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conc:;J9-i favorave~mente à ma_téria: . 

A Presidência esclare,ce ao .Plenário que, durante a discus-
são, poderão ser 9ferecidas emendas. 

. Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores -que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) . 
Aprovado. 
AprovadO o projet<;>.~ fiÇ~ pfejudicad.O o Requerimento no 

1.272, de 1993. . . . 
· O projetO vai à sanção. 

: ? o segui~te ~PrOjeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N" 107, DE 1992 

, ,,(J'" 7.601/~6,, na Casa de origem) 

Define a atividade de cabeleireiro profissional 
autô~omo e dá Out~ providências. 

O Congresso Nacioria1 decreta: 
Art. 1° 'C'onsidera-se cab~leireiro prOfissional autônomo a 

pessoa física, sem vínculo empregatício~ devidamente cadastrado 
em 6rgão disciplinar comPetente, que presta serviço profissional 
de cabeleireiro,.em caráter'eventual ou continuado, em estabeleci-
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mento do ramo de cabeleireiros ou diretamente cOrri os Usuários 
desse serviço. 

Art. 2° A prestação de serviços de que trata o artigo anterior 
compreende o corte de cabelo e tratamento do mesmo, pelo con-
tratado. -

Art. 3° Esta lei entra em vigor ·na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrií,rio. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 6: 

PROJETO DE DECRETO LEdiSLATNo N" 36, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3• da Resolução n•no, de 1993) 

Discussão, em turno único;âo-PfOjetO_dê·necreto Legislati
vo n• 36, de 1993 (n• 256/93, mt Câmara dos Deputados), que 
aprova· o texto do acordo_entre o_Governo da República Federativa 
do Brasil e a Agêriciã.Brasiléiro-Argeníina- de Co.D.tabilidade· e 
Controle de Materiais Nucleares (ABAC) sobre suas obrigações, 
privil~gioS e imunidades, firmado eni Brasfl.ia, em 27 de ffiarço de 
1992, tendo -

Parecei' favoráVel, sob ·no 7, de 1994, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
DiScuSSãO dO :Pfõjêto em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação~ - -
Os Srs. Senadores que o aprOvarii"qUeira!n Permanecer sen

tados. 
O SR. ESPERIDIÃO AM!N- Sr. Presidente, peço à paÍa

vra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTIC(CiiàgasRodrigiiesT- Cóneedo a 

palavra ao-nobre Senador EsperidiãO Amin: -- - -- -- -- ~ 

o·sR. Es-pElUDIAO AM:!N (PPR.:. SC. Pela ord'ení: Sem 
revisão dO, orador.)- Sr. Presidente, e"stou aqui procurando, u~ eS
clarecimento- estou solicitando ao nobre Senador Dirceu Carnei
ro, que foi o relator do Acordo que é a geratriz- da atitude ·brasileira 
em matéria de controle de materiaiS- iuicleafeS; iriduSive cõm uma 
controvertida questão relacionada à inspeção - se esse Acordo 
abre. alguma nova modalidade_ de inspeção internacional. · 

O Sr. Dirceu Carneiro -Sr. Presidente, n"ão sei se é permi
tido aparte neste momento. Eu gOstaria de esclarecer as_dúvidas do 
nobre Senador Esperidião Amin. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex' falará 
em seguida para atender à solicitação do nobre Lidei'. 

O SR. ESPElUDIÃO AMIN- O meu pedido é no sentido 
de que o assunto seja esclarecido. A Exposição cte Motivos diz: 

"2. O documento prevê, em seu Artigo XV, um Acordo de 
sede entre a ABACC e o Governo braslleiro. SeU Ártigo XVII es
tabele-ce que os privilégios e as imunidades da ABACC e de seus 
funciOnários cOnstarao do Acordo de Sede e de um Protocolo Adi
cional, este já Celebrado, aprovado pelo CongresSo Nacional e rati
ficado, simultaneamente com o mencionado Acordo de 
Guadalajara. 

3. Em cumprimento ao acima exposto, foi ·assinado, em 27 
de março de 1992, em Brasília, o-ã.neXo Acordo_entr_e a República 
Federativa do Brasíl e a Agência ·:arasileíro-Argeiítina de Controle 
de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) so
bre suas obrigações, privilégios e imunidades" ... 

Eu deduzo, portanto, depois dessa rápida leitura, que o 
Acordo não aCresCenta nadã.- em matériã. de inspeçãO. Todavia, dei
xo a pergunta registrada. Talvez o Senador Dirccil Carneiro tenha 
condições de esclarecer o assunto. Isso porque meu voto está con
dicionado a esse esclarecimento a respeito do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala
vra o nobre Relator. 

O SR.DIRClW CARNEIRO (PSDB- SC. P.;aum es
clarecimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, este aSsun
to faz parte de uma questão bem mais complexa que trata das 
salvaguardas nucleares e de um difícil acordo já ratificado pelo 
Congresso com a Agê!J.cia ~ntemacional de Energia Atômica. 

O assunto a ser deliberado J?elo Senado, hoje, trata da parte 
menos complexa desse conjunto. E um acordo bilateral entre Bra
sil e Argentina para a criação de uma agência bilateral de contabi
lidade e controle dos materiais nucleares, bastante assemelhada à 
agência euróPéJ3,'Cliá.fuada-EuratOm, que é a sOlução de um me
canismo regional criada para que este assunto tão delicado fique 
mais no âmbito interno dos países- aqui, particularmente, no caso 
dos dois países, que têm problemas nucleares bastante semelhan
tes, mais ou menos no mesmo estágio- e_ não fiquem _à mercê, úni
ca e exclusivamente, das inspeções da Agência Internacional que, 
por sua vez, tem sutílezas e delicadezas que sempre são assuntos 
controvertidos. 

N_essa circunstãnci'a, o o que se est~ deliber~ndo, ag"ora, já não 
-e mais o Acordo em si, rilas apenas uma definição de sede que, 
como foi acordado entre os dois países, deveria ser no Rio de Ja-
neiro. - - -

Portanto, essa resolução; que Ora o Senado deliberará, trata 
-qriase que com exclusividade d3. Sede. -

Por outro' lado, aS quesiõeS cte imunidades Ou priVilégiOs di
plomáticos dos participantes é algo pertinente, dado ao fato de qÚe 

_as _i_nspeções mútuas realizadas nos nossos paíSes serãÕ feitas -do 
segUirite modo: as inspeções nas instálaÇões argentinas serão feitas 
por brasileiros, e as nas instalações brasíleiras serão -realizadas pÔr 
argentinos. Dentro desse Acordo, que já estáe.m. -vígór, aS ifispriçõ
es têm sido feitas constantemente, em pJena atividade, com resUl
tados bastante satisfatórios. 

EStá Agência já cOnseguiú um· bom nível de credibilidade 
internacional, tanto é que ela hoje já faz parte do Acordo- Interna
cional Quadripartite, sobre o ·qual esta Casa de~iberOu há algumas 
semanro;. Ela é o organismo intermediário entre a atividade cientí
-~~3:da área_ n~cle_~ brasil~i!~ _f? arge!Jti_I:ta e _a _Agêricia' Internacio
nal. Todas as informações que a Agêrlcia Internacional receberá 
serão elaboradas através de relatórios-e dados realizados pela 
ABA-cC. . . 

ne modo que o -que se delibefa hÕje fião cO-ritém nada mais 
nada menos do que a definiç.ãó de sede. --- --

-Muito obrigado. · 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN :.._sr. Presidente, estou satis· 

feito; inclusive pude compulsar aqui o voto apresentado na -Comis
são de Relações Exteriores e_ Defesa Nacional, e o meu voto é 
,;sim''. - ---

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua em 
discussão a matéria.(Patisa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o Projeto de DecretO Legislativo. -
Os Srs. Senadores que- o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
À Comissão Diretora para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

redação finif oferecida pela Comissã"o Direiofa que será lida pelo 
Sr. 1 o Secretário_. 

É lida a seguinte 

PARECERN"66,DE 1994 

DA COMISSÃO DIRETORA 

Redação .final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 36, de 1993 (n° 256, de 1993, na origem). 
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A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo no 36, de 1993 (no 25_6193, na _origem), que 
aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Agência Brasileiro-Argentina d~ Contabilidade e 
Controle de Materiais Nucleares (ABA CC) sobre suas obrigações, 
privilégios e imunidades, ftrmado em Brasília, em 27 de março de 
1992 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de março de 1994. -
Humberto Lucena - Presidente, Jú1io Campos, Nabor Júnior -
Relator, Beoi V eras. 

ANEXO AO PARECER N° 66, DE 1994-
Faço satier que o CongresSO Naciõnal aprov-Ou, e eu, Presi

dente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Reg-i~ 
mente Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO W , DE 1994 
Aprova o texto do acordo entre o Governo da RepúbliCa 

Federativa do Brasil e aagência Brasileiro-Argentina Contabi
lidade e Controle de Materiais Nucleares (ABA CC) sobre suas 
obrigações, privilégios e imunidades, firmado em Brasília, em 
27 de março de 1992, 

Art. 1 o É aprovado o texto do acordo e~tte o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Agê.ncia Brasíleiro _- Argenti~a 
de Contabilidade e Controle de Materi~is Nucleares (ABA CC) _s_o..._ 
bre suas obrigações, privilégios -e imunidades, firmado em Brasí-
lia, em 27 de março de 1992, ~ 

Parágrafo único. São sujeitos à ~proVãÇãô- do Cong.res-so 
NaCional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referi
do Acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art._ 49, I, 
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. z-o Este Decreto Legislativo _entra em_ vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as_ disposições em cOntráriO. 
O SR, PRESIDENTE (Chaga& Rodrigues) -Em discussão 

a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é_dada como definitiva

mente aprovada, independentemente de votação, nos termos do 
art. r da Resolução no 110, de 1993, 

A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE(Chagas Rodrigues) -Jtem 8: 

PROJETO DE LEI DO SENADO~W 71, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolu

ção n° 110, de 1993. DiSCUssão em turno único do Projeto de Lei 
do Senado n° 71, de 1993, de autoria do Senador_ Ney Maranhão, 
que cria o Programa de Crédito Rural Equivalência-Produto. (De-
pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

O Sr. Chagas RodrigUes, r Viá~PreSldente, dei
xa a cadeira da presidênCia, que é- Oi:!ijjadã -pelo -sr. 
Levy Dias, zu Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nos termos. do art. s•, 
da Resolução n° 11 O, de 1992, designo o nobre Senador Magno 
Bacelar para proferir parecer sobre o projeto e as emendas em 
substituição à Comissão de Assuntos Económicos. · 

O SR, MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para proferir pa- . 
recer.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
trata-se de proposição de autoria do nobre Senador Ney Maranhão, 
apresentada a esta Casa em 2 de julho_ pr6xirilo passado. Com de
cisão regimental terminativa na CoffiísSão de Assuntos Econômi
cos, a Presidência daquela Comissão achou_ por bem submetê-la ao 
Plenário. 

O autor argumenta que a defasagem constante entre os pre
ços dos produtos dos agricultores e os juros dos empréstimos a 
eles concedidos tennina por inviabilizar a expansão da agricultura 
nacional. 

Tanto esse projeto quanto os seus congêneres respondem, 
em síntese, a uma aspiraÇão antiga de agricultores brasileiros que 
vêem na implantação do instituto da equivalência-produto meca
nismo poderoso para se defenderem das altaS taxas de juros e de 
inflação embutida n-Os índices de atualização monetária dos contra
tos de crédito rural. 

Pela proposta do autor, o débito do produtor no momento 
da contratação seria calculado em quantidade de produto, à base 
do preço mínimo vigente, a ser entregue ao banco credor no mo
mento da liquidação do contrato do crédito rural, acrescido dos ju
ros ·e taxas legais devidas. No caso de o acerto ser gravoso ao 
agricultor a diferença seria coberta co:m re_cursos dO -Tesouro Na
cional·. 

Para não tornar excessivamente genérica a proposta, o autor 
restringe a aplicação do mecanismo de equivalência-prodUto às 
operações de custeio aos produtos amparados pela pauta de preços 
mínimos. 

Tem razão o autor ao deiXar claro que haverá vezes em que 
o subsídio governamental estará presente._ Is~o. entretanto, não 
deve ser motivo -para viabiliiãr a- aplicaçãO -dO ·meCaniSmO, já' que 
todas as nações do mundo desenvolvido destinam orçamentaria
mente subsídios significativos para seus produtos agrícolas, com 
apoio do seguimento urbano de seus países. 

Tendo em viSta que_a Lei no 8.174/91; rio SeU ait. 4°: prevê a 
prática do citado mecanismo de defesa dos agricultores e não ha
vendo óbice de natureza constitucional, resolvemos alterar o proje
to em seus aspectos normais, de maneira a lhe_conferir mais rigor 
de- natureza legal e de técnlcá feiiSiativa cOnl O -que sdffiOS favorá
veis à matéria na forma do substitutivo que apresentamos. -

Sr. Presídente, é o Pare_cet. 

SUBSTITUTIVO AO PLS N' 71, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 
Projeto de Lei do Senado Federal n° 71, de 1993, que 
"cria o Programa de Crédito Rural Equivalência 
Produto''. 

O CongreSso Nacional decretã: 
Art. 1°- À Lei 8.174 de 30 de janeiro ficam acresCidos os 

art. 4°, 5°, ()0, 7°, _8°, _9° w·e 11, a.seguir discriminadoS: 
Art. 4°- Ê criado o Programa Rural Equivalência Produto. 
Art. S'- Os recursós do ~rograma de Crédito Rural Equiva

lência-Produto destinam::-se a financiar, exclusivamete, o custeio 
das lavouras ele'_ produtos contemplados pela Política de Garantia 
de Preços Mínimos, independentemente do porte do agricu,tor. _ 

Art. 6°-_Os montantes dos_ empréstimos contraídos no âm
bito do Programa de Crédito Rural Equivalência-Produto, incluí
das as despesas relativas ao adicional do Proagro e ao custo da 
assistência técnica; serão transformados em quantidade do produto 
financiado, caJsulada na unidade convencional, à base do preço 
mínimo vigente, nas datas das liberações das parcelas. 

Art. 7o - A liquidação dos débitos assumidos pelo agricul
tor, neste Proirama, far-se-á mediante a entrega ao banco credor 
da quantidade,de produto equivalente ao montante_ da divida no 
momento da cpntratação do empréstimo, acrescido dos juros e ta
xas legais corr.~spondentes, ou de seu correspodente monetário, 
calculado à base do preço mfnimo vigente. -

Art. 8°,~=Sempre que a diferença entre o preço mínimo vi
gente no mom~to da liquidação do,~mpréstimõ e no moniento da 
contratação for inferior à atualização ~iilon~ oconlçla no perfo-
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do, que não poderá ser superior à proporcionada para aplicação do 
Índice de Preços Recebidos pelo Produtor - IPR, calculado e di
vulgado pelo Fundação Getúlio Vargas, caberá a União ressarcir-a 
diferença ao banco credor. 

Art. go - As quantidades de produto equivalente entregues 
em pagamento dos débitos pelos agricultores serão transferidas pe
Jos bancos credores à responsabilidade da União. 

Art. 10- A destinação da quantidade excedente ao equiva
lente ao débito do agricultor será de sua própria responsabilidade. 

Art. 11 - Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 dias 
após sua publicação. -

Art. Z'- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revoga-se o art. 4° da Lei na 8.174, de 30 de janei~ 

ro de l991, e demais disposições em contrário~ 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias r- O parecer conchii fa

voravelmente à proposição, na forma do substitutivo que apresen
ta. 

Completada a fase de instrução, passa~se· à -discussão do 
projeto e do substitutivo em turno único. -

O Sr. Car]os Patrocínio - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a Paiavra a 
V. Ex11 para discutir. ,. _ . 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL-TO. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" Senadora, Srs. Sena~ 
dores, sob todos os aspectos é muito oportuna a aprovaçãO ctes:se 
projeto de lei da lavra do ilustre colega Ney Maranhão. Como 
membros do Senado Federal, que deveremos aPreciar, em breves 
dias, o Decreto Legislativo n° 383, oriundo da Câmara dos Depu~ 
tados,- devemos ter consciência de que é chegada a hora, de uma 
vez por todas, de implantarmos e implementarmos uma política 
agrícola efetiva, adequada às reais necessidades do homem do 
campo do nosso País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero louvar a iníciativa do 
nobre Senador Ney Maranhão relativamente a esse projeto de lei 
que diz respeito à equivalência entre- tínancia.ffiento 'e produto agrí
cola. Outros projetes dessa natureza também estão em tramitação~ 

Por oportuno, Sr. Presidente. também quero-aplaudir a deli
beração da Câmara· dos Deputados com relaçãO ao Decreto LegiS~ 
Iativo n° 383, embora ísso tenhii SldO comentado como um ato de 
irresponsabilidade dos Srs. Deputados. Creio que a Câmara dos 
Deputados aprovou o referido decreto no intuito de,- uma vez por 
todas, mostrar ao Governo Federal que é chegada a hora de im
plantar definitivamente a política de subsídio à agriCUltura. 

Concliúno os ilustres pares, o eminente Senador Alfredo 
Campos, que deverá ser -o Relator desse decreto no âmbito da Co
missão de ConstitUição, Justiça e Cidadania, do Senado Federal, 
para que fi(Jui:mos atentos aos clamores da sociedade rural brasi
leira. A nossa palavra é de aplauso pela feliz inki<ltivã-do eminen~ 
te Senador Ney Mru:anhão. 

Encaminhamos favoravelmente à aprovação desse projeto 
de lei. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -:- Encerrada a discus-
são. 

Sobre a mesa, requerimento de preferência de votação do 
substitutivo que será lido pelo Sr. 1° SecictafíO~ - -:-· 

É lido o .seguinte 

REQUERIMENTO N" 108, DE 1994. 
Nos termos do art. 311, alfnea d, do Regimento Interno, re

queiro preferência para o $Ubstitu"tivo ao Projeto dê'tei do Senado 
n° 71, de 1993, a fim de ser submetido à apreciaÇ_ão do Plenário 
antes do Projeto. -

Sala das Sessões, 2 de março de 1994.- Magno Bacelar. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Em votação o reque

rimento. 
Os Srs. S_enãdOres que o aprovam queiram permariecei sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o substitutivo, em turno único. 
O Sr. Gerson Calnata- Sr. Presidente, peço a palavra para 

encaininhar. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao 

nobre Senador Gersor,t Çamata. 
O SR. GERSON CAMA TA- (PPR-ES. Para encaminhar. 

Sem revisão do oradorJ - Sr. ~r~sidente, Srs. Senadores, preocu~ 
pa-me a votação desse substitut!~~. com relação ~o momento polí~ 
tico que estamos vivendo. 

Em píirrieiro- fuga:r, sou favõrávfd a ·-uma pÜiít"ica agrícola 
que possa fazer com que os lavradores voltem a plantar amparados 
financeiramente pelos órgãos de crédito. 

O estabelecimento desse princípio di equivalênda~produto, 
tenho certeza, aumentaria a produção brasileira de alimentos em 
30% a 40% em um ano e a faria dobrar em ditco anos. 

-- - No Espírito Santo, o Governo do Estado imP1aTitou, no ban
co do_ estado, esse programa do produto-equivalência. CrioU tain~ 
bém um fundo para ressarcimento do banco sempre que o preço do 
prodUto entregue pelo távrador fosse menor do que a correção no 
período. Só que, até hoje, o Governo não pagou ao banco o fundo, 
o--que implicará na quebra do banco. 

O Governo do Estado alega, agora, que não há_re_Cursos no 
Tesouro para suprir' o fundo- e devolver o dinheiro ao ban~o .. Mas o _ 
banco já está ein díficuldades Com o Bruíco Ceri.tral, pela falta de 
reposição do dinheiro_ tomado. 

Se houvesse no Brasil um programa efetívo de combate à 
inflação não haveria necessídade de uma lei como essa. Se tivésse
mos uma inflação de 4% aO ano 'e juios a 3%, corri~ nos· Estados 
Unidos, serja uma beleza! O lavrador tomaria emprestado os re~ 
cursos de que necessitasse, plantaria, venderia e não teria proble~ 
maãlgum. 

O preço-equivalência é exatamente para suprir o crédito 
agrícola n~ma época de penúria como esta, em que só um doído 
toma dinheiro empiestado çom ,essa taXa- de correção e jl!ros para 
aplicar em lavoura. Dizem que, ç:om esses_juros e ~ssa correç~o. 
até comercianâo cocaína o produtor quebraria. 

M~. Sr. Presidente, no ~. 8~, vemos o s_e_guinte: 

"Sempre-que a dífefeilça entre o preçO mínimo vi
gente no momento da liquidação do empréstimo e no 

· inoménto da contratação for inferior à atualização mOne·~ 
tária ocorrida no período, que não poderá ser superior à 
proporcionada pela aplicação do índice de preços recebi
do pelo produtor, calculado e divulgado pela Fundação 
Getúlio V argas, caberá à União ressarcir a diferença ao 
banco credor." 

Como quê?" 

A Constituição diz que seinpre que se criar uma despesa, a 
ela deverá corresponder uma receita. 

Então a União ifá suprir com Que recursos? Acho que há 
uma neCessidade de se colocar aqui, nessa despesa que está sendo 
criada, a fonte através da qual a União vai tirar esse iecurso para 
jogar nesse fundo. Se não for feito assim, o substitutiVo que vamos 
aprovar será inconstitucional. 

Até apresentei, na Revisão ConstituCional,- dUas propostas 
um tanto exóticas sobre esse processo da criação de despesa sem a 
respectiva fonte de custeio. Quase sempre o povo, mas muitas v e-
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zes o legislador tem na cabeça o Governo como sendo a famosa 
vaca que come capim no céu c dá leite na Terra. SO-qUe ã. vã.Ca não 
come capim no céu, a vaca do Governo· Conle capirri 'aqui -mesino -
na Terra e dá leite aqui; aqui, estamos saiigrando O úbere' "da- vaca,· 
mas não estamos lhe dando o capim, portanto, vai faltar leite para 
alguém. 

Apresentei duas propostas: primeira - daqui a alguns dias, 
elas deverão vir a plenário p<ira discussão, já v~·~-pectir destaque e 
apoio dos nobres Colegas- toda a ~ez que,_a_q_ çhegar o dia 31 de 
dezembro, a inflação ti ver passado de mais de I 0% ao ano, convo
cam-se eleições gerais. Todo mundo Perde o mandiitO, -do Presi
dente da República ao Vereador. 

Se aprovarem· essa proposta de emenda à Constituição a in
flação no Brasil acaba, porque o Governo, o vereador, o prefeito, 
todo mundo vai vígiar para não criar deSpesas-acima daquilo que é 
arrecadado. Vamos ouvir um vereador dizer: "CuidadO, Seriadof, 
toma conta lá, que já está eni 4%, já esfãffios em junho, corre o ris
co de chegar em I 0%" 

A outra refere-se à perda de mandato do parlamentar que 
apresentar qualquer proposta que crie despesa, sem a respectiva 
fonte de arrecadação. Assim, todo mundo, de Presidente a verea
dor, vai cuidar para que a inflação nunca passe de_ 10% ao ano. Se 
a inflação for supericif a 10%, o Governo deverá ser substituído 
por outro. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, acredito que, para votar esse_ 
substitutivo, temos que colocar: 

"Caberá à União ressarcir -a diferença ao _banco credor com 
recursos arrecadados no tributo ... " 

E instituir um tributo, porque seria incOD.Stitricional ciiar-se 
despesas sem as respectivas fontes -de recursos. Portanto, sou favo
rável ao substitutivo, pois tenho certeza de que a instituição do 
crédito-equivalência vai dobrar a produção de comida no Brasil 
em três , quatro anos. 

Entendo que a lei é inóCua- qUando manda a União cobrir o 
rombo _e não diz como. 

O Sr. 1\fagno Bacelar - Concede-me V.Exa um aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA - OuÇo Ó liustre Senador 
Maguo Bacelar. · 

O Sr: MagnO :BaCel3r - Sr. Presidente, na realidade o no- -
bre Senador Ge"rson Camata está coberto_ de rã.Zão, a p<.iri:ír do mo~ · 
mento que disse que só mesmo lou_co, neste País, poderá se 
dedicar à agricultura com jurns tão caros. O. qu~ estamos. vendo 
como resultado da atual conjuntura económica ·é o êxodo rural, o 
abandono das terras produtivas e a aplicação dos re_cursos, obtidos 
com a finalidade de aplicar na ciranda financeira, não produzirem 
o alimento que o povo está a reclamar. Caímos também na segun
da afirmativa do nobre Senador Gerson Camata: "Alguém tem que 
dar capim à vaca'', e o produtor, com esse·s juros tão elevados, ter
mina refletindo nã inflação a que Se refere e que tanto preocupa o 
nobre Senador, a ponto de propor a idéia de que se chegasse a in
flação a 10%, todos perderiam ... _ 

O SR. GERSON CAMA TA -·Ao ano: 
O Sr. Magno Bacelar- Isso seria uma piada de um progra

ma humorfstico, que diz qUe isso só acontece na França, porque, 
aqui. temos 10% de inflação de 5 em 5 dias: Assim, mântenho o 
parecer, porque infeliz é o país que não tenha recuiSos-para dotar a 
produção agrícola de seu povo. 

O Sr. Pedro SiniOri- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. GERSON CAMA TA- Concedo a palavra ao nobre 

Senador Pedro Simon. 
O Sr. Pedro Simon- Senador Gerson Camata, não há dú

vida de que a matéria ora em debate é da maiot importância, e, in-

clusive, vem criando muita polêroica no Congresso Nacional. Co
meçou com o projeto do S~nador Arnin, do qual inclusive fui Re
lator; continuou com este p'rojetS~ de resolução que foi aprovado na 
Câmara e que tramita agora no Senado, e agora com este projeto 
que _estamos discutindo. Não há como deixar de reconhecer que 
esta matéria tem de ser debatida e aprofundada. Lamentavelmente 
ainda não conseguimos en~ontrar um~ solução, um ~qua.cionamen
to para o problema inflacionário. Com todo respeito ao projeto, es
tou apresentando uma solicitação para que este vá à Comissão de 
Economia, que está estudando essa matéria _e_ já fez a ane;x_ação
votamos, na última sessão do Senado - do projeto de resolução que 
veio da Câmara com o projeto de resolução do Senador Amin. V. 
Ex11 disse, com muita clareza, que para apresentarmos um projeto, 
em que se faz equiparação _equivalência-produto, o pagamento dos 
impostos s.erá feito com equivalência. Agora, quando faltar dinhêi
ro, o Governo dará. Mas como é que será feito isso? [sso tem de 
ser analisado- criterioSamente, pois, caso contrário, é uma lei inó
cua. É uma lei que o próprio Executivo poderá vetar, ou a1guém 
que vá ao JudiciáriO e íhtétferir. Esse projeto é sério demais, é im
portante demais. Ele realmente terri significado de que a1gPiria coi
sa deva ser feita. Só penso que, ao invés de aprovar um projeto 
aqui, enviá-lo à Câmara e lá estacionar, com ·toda sinceridade, se
ria mais interessante, ao inVés_de pedir o artigo do Regimento que 
permita - e é normal que se permita que essa matéria venha ao ple
nário, índependente de parécer, e seja votada co:m_ parecer do ple
nário - o argumento levantàdo por V. Ex.a com relação à fonte dos 
recursos já é uma determinação importante. SOlicitamos a ida des
se projeto à Comissão de EConomia, porque lá o debate está sendo 
feito~ Veio o Presidente do ·sanco do Brasil, parece que não agra
dou; veio o Ministro da Agricultura, do Abastecimento e __ da Refor
ma Agrária, foi-lhe dada uma. solicitação no sentido de que o 
Ministro da Fazenda e o Presidente do Banco do Brasil trouxes
sem uma idéia do Governo, ou seja, como o GoVernO p'ensá a res
peito dessa matéria. creio que ela tem de ser estudada, 
aprofundada, debatida. Temos de apresentar uma proposta que 
seja palatável, por isso é que dou a maior importância a esse proje
to e reconheço o seu significado. Penso que, lamentavelmente, 
dessa matéria -temoS fugido ao d.ebate. -Este País, aõ loógo da suã 
hi.5t9iia, na ~.-erda,de: nunca teve __ · uma pOlitica agrícola. A história -
da.. agricultura brasileira é d{amáti~a. porque sempre se deu força à 
produção agrícola d.estinada à. exportação. Repare g.u~ __ existia o 
Instituto do Café para exportar o café; o Instituto do Alcool e Aç~
car tinha a finalidade de exportar o açúcar; o Instituto do Cacau, 
para exportar o ~cau, mas nunca houve um instituto, um órgão 
preocupado com a produção de feijão, nem de mandioca, nem do 
leite, que são produtos bási.Ços da alimentação do povo brasileiro. 
N ;:t ~erd?_de_. isso. ao)Q~go çlo te_mpo, tem sido UPl erro permanen
te, constante. Esse projeto até tem um lado positivo, porque fala 
em equi'{alência!produto dos produtos que sejam considerados bá
sicos: Nesse poitto, fecho com o projeto porque· o considero im
portante. E o mal que estamos vivendo, volto a repetir, coro todo o 
respeito i todos os colegas do Senado, o mal que estaffios vivendo 
no Senado é que não conhecemos meio termo: ou o projeto fica na 
gaveta, ou vem para ser votado em regime de urgência no Plená
rio. Não há meio termo! Não aprendemos- perdoem-me a sinceri
dade --:- a trabalhar em conjunto, em equipe, a dar prioridade a 
determinados trabalhos. Dada a prioridade, vamos fazer, vamos 
aprofundar o estudo. O que fazemos é gu~ar o nosso trabalho no 
Senado, perdoem~ me a franqueza, pelas manchetes dos jornais. Se 
um projeto foi "Õtado na Câmara dos Deputados e saiu nas man
chetes, já nos ré{iriirilos na Comissão de EConOin"ia, já Chamamos o 
Presidente do Banco do Brasil, já chamamos o Ministro da Agri
cultura Se o as"S'Unto saiu das manchetes. nós Paramos! Fica um 
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projeto parado na gaveta. Aí vem o Senador - a meu ver, isso é 
correto - e entra com um artigo do Regimento que permite que, 
passado determinado tempo, o projeto venha diretamente ao Ple
nário. Penso que temos que aprender isto: tomar nossas decisões, 
no ·sentido de debater se a questão é prio-ritáfii e fazer um estudo 
de como deve ser realizado. Neste momento, devemos eleger a 
prioridade deste assunto, ver que os estudos feitos na Comissão d_e 
Economia sejam aprofundados e que·; junto ao projeto do Senador 
Amin e ao projeto de resolução vindo da Câmara, seja anexado 
esse projeto e esse estudo com o devido debate, com as devidas in
formações, com as emendas de V. Ex•, indusive, veDha para um 
debate profundo dentro do plenário. É por essa razão que, com o 
maior respeito que tenha pelos ilustres membros, pelos autores e 
relatores desse projeto, estou pedindo seja enviada à Comissão de 
Economia para, junto com as outras matérias, lá seja apreciada. 
Muito obrigado. 

O Sr. Magno Bacelar- Senador Gerson Camata, por gen
tileza, peço um aparte para prestar um esclarecimento ao Senador 
Pedro Simon. · · · --

O SR. GERSON CAMA TA- Pois não. 

O Sr. MagOO -Bacelar- Solici!o que volte _à Comissão de 
Economia tamberri in loco, p-orque-de lá é que veio, e eu o relatei 
como membro daquela Comissão. Quanto ao aspecto inconStitu
cional, a solicitação deveria ser dirigida à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania para-se manifestar. Agora, com relação ao 
que se estuda e se debate hoje, produto da especulação das man
chetes, como salientou o nobre Senador, há o problema do endi Vi
damento agrícola, resultante de um projeto da Câmara, e não o
estudo de uma política agrícola para o nosscr País. Obrigado a V. 
Ex11 pela oportunidade de esclarecer. 

OS~ GERSON CAMÂTÁ __:Senador Pedro Simon, tal 
qual V. Ex11

, sou favorável ao proj~to _e_çlisse aqui: em três ãD.os ~le 
dobra a produção de alimentos no Brasil, se for iiTIPlantado. _ 

Seria ffiuito ·maJ:~dmportante. á ímpialltãÇão- do qU-e:-~Sie pro~ 
jeto deseja do que tod!i essa campanha contr<l: a fom~, po!9_ue do
braria a produçãO de alimentos. MaS, quimd.O se cria a despesa, a 
ConstitUiÇão oâiZ- -que -toda ela tem que ter a fonte arrecadadora. 
Aqui diz que a UniãO paga, mas com o quê? êre"iO-que para tràfls: 
formá-la em constitucional, temos que criar uma fonte da qmi.l a 
União possa tirar o dinheiro para fazer esse c~!~ã_, do qual sairão 
esses recursos~ 

Há muita fonte dentre aS ciiiaíS-os CõnlbUSüVeiS:PfiOcipal-
mente o álcool e a gasolina. que o pessoal usa na cidade para pas
sear. Deveria haver uma pequena sobretaxa ·para suqsidiar o 
alimento dos mais pobres, da cesta básiCa, cOrD.o pretéride O PrOje
to. Se colocá.c:;semos uma alíquota de 5% nesses combustíveis, ma
taria a fOme de todoS os brasileiros que nãO iêln carro, nem 
bicicleta, nem emprego. 

Creio qUe a volta dele à ComiSsãO ·ae· COriStTtiriçãõ,)ust1Ça ·e~ 
Cidadai1iil ou-àiimã comíssão téCnica, Para fclzer uma fUSão com·o 
prOjeto do Senador Esperidião Amín, poderia propórcionar a: cria
tividade de se tirar de alguma fonte, porque Senão- ele seria inócuo. 
O Executivo" "não é-õ0ffgad6 a cumpilf qüã.ndo nãO se diz de onde 
tirar. Aí, ele n-ão cumpre. TemOs que:- tomar decisõeS efetivas, cum
príveis, exeqüívels;-e não criar :rio~lavr~dor a fantasia de que pode
rá contar com_ aquilo ':)Ue aca~ará não t~ndo. _M~~ uma vez se 
frustrariam as -esperanças. --·- ,. · · 

O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA -Ouço o ap-ã\'ie do nobre Se-
nadorEsperiaiãOAffiin:- ... - ---r·- ----- . ~ . 

O Sr. Esperidião Amin- Desejo associar-·me a esSa dis
cussão, em primeiro -lUgar~ para dizer que não é _possíVel que al
guém seja mais ·ehtl-Isi<i.Sta do que e-u en-i" felação a essa m-atéria. É 
impossível, pois tive a honra de vê-la funcionar. Adotarnos por lei 
em Santa Catarina: Financiamos terra, fizemos um programa de 
crédito fundiário que este País, infelizmente, não tem e sem poder 
fazer desapropriações. Finariciamos a Compra de sementes, de má
quinas e a construção de armazéns; financiamos tainbém_mobflia 
para apiário, p3.ra a pfodução de mel. Enfim, fizemos toda a sorte 
de. incursões nesse campo, no meu Estado, com o objetivo de aten
der ao pequeno produtor, às associações de pequenos produtores. 
Foram realizadas mais de 250 mil operações, n"a base do que cha~ 
mávamos de troca-troca, que é a equivalência preço/produto. As
sim, é impossível alguéni -Sé mais entus-iasta do que -eu a respeito 
do assunto.' Por isso meu voto teria qut! Ser ~brig~tõriamente a fa
vor. EsSa questão está embutida,_ como disse o Senador Pedro Si
mon, nó Projeto de Decreto Legislativo n° 50/92. Issº é também o 
qu_e pr_~~-~n~~- ~ pecreto L~gislat!_vo que_ v~io ~a Çâmara. 

Todavia diz o ditado que do coro sai a correia. Da forma 
como está redigido o art. 5°-- "Caberá à União rissarcir a diferen
ça ao banco credor" - sem especificar de onde veio o coro para se 
fazer a correia, fica 86 um enunciado de intenção - não gostaria 
que a palavra fosse considerada, especialmente pelo meu amigo, 
Senador Magno Bacelar, como ofensiva- um texto inconseqüente. 
Ou seja, não há como produzir conseqüência. Gostaria de ver esse 
projeto, que é de autoria do Senador Ney Maranhão, transformar
se em algo conseqüente, por isso é que ine associo ao movimento 
para que ele passe a incorporar esse estudo na Comissão de Assun
tos Económicos e na Comissão de Constituição Justiça e Cid~da:
nia, se possível em conjunto as duas comissões-- por que não? Já 
sugeri isso- uma sessão conjunta, ou sessões conjuntas: abrangen
do tudo o que diz respeito à agricultura, prestando, assim, um ser
viço ao País. Repito , é um serviço que vamõs presfar. E quero 
dizer mais: é uma rara conjunção astral. O Líder do Governo foi 
Ministro da Agricultura - ter;n sensibilídade para o assunto; ado
teu, quando Governador do Rio Grailde _do Sul; o programa equi
valência preço/produto. O Ministro da Agricultura, d9 
Abastecimento e da Refoi:ma Agrária é urri homem que já manifes
tou o seu desejo de chegar a urDa composição, tanto na questão do 
decreto legislativo quanto na adoção da equivalência Preço/produ
to, desde que se tenha um fundo. E terei oportu(1idade, Senador 
Pedro Simon, de propor um tratamento sirhilar, para__i~tq aqui, aÇl 
do PROEX. Se o Governo tem dinheiro para subsidiar o compra
dor estrangeiro de serviç-os e bens produzidos no nosso Pais, por 
que não subsidiar a diferença quando caiu o preço do alimento en~ 
tre o valor financiado e o alimento que vai para a mesa do povo? 
Isso nunca será inflacionãfio; su'bSidiar a dlfefençá a menor do 
preço da comida, quer dizer o seguinte: estamos produzindo mui
to, muito mais. do que produzíamos, logo, temos riqueza para emi-
tir moeda. Muito obrigado. · -

O SR. GERSON CAMA TA -Sr. Presidente, com as pala
vras do Senador Esperidião Amin, tenho que dizer, apenas, Roma 
locuta, causa finita. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Peço a V. Ex' que 
aguarde, Pois vamos lei o requerimento que está sobre a mesa exa-
tamente sobre a matéria. - - -

-~obre a mesa,_requ~rimer1to qu_e será lido pelo $r. 1° _Secre
tário. 

É lido o seguirite 
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REQUERIMENTO N" 109, DE 1994 
Nos termos do art. 315, combinado cànf a alínea b do art. 

279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votãçao do Pro
jeto de Lei do Senado no 71, de 1993 a fim de que seja encaminha
do ao reexame da Comissão de Assuntos Econôrriícos. 

Sala da Comissão, 2 de março de 1994, - Senador Pedro 
Simon. - - --

0 SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Em votação o reqÚe· 
rimento. - --

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennãrieCer se-n--
tados. (Pausa) · 

Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a delibcraçiío do Plenário. 
O Sr. Dirceu -Caineii'o ~-Sr. -Presidente, IúiVia pedido ·a pã--

lavra para discutir. - - -
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- V. Ex' quer falar so-

bre o requerimento anterior? ----
0 Sr. Dirceu Carneiro~ EX:atamen-te, -sr-:l'reSidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)'::: A matéria já teve sua 

apreciação adiada e volta para a Comissão'de AsSuntos Econômi-
cCJif~ Mesmo assim v. Ex· deseja Jazer uso-:çT;t PãfãY_ra1 --

O Sr. Dirceu -carneiro- Dispenso, Sr. Presidente. Da pró
xima vez, procurarei fazer com antecipaçãO, para ·que V. Ex• i-iOte 
a minha solicitação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 13: 
DiscUssâo, eril ti:imO- único, do ProJeto -de-:ReSoftiÇão n° %, 

de 1993, de autOria dO Sénãdor PediO-Simon;-qUe dispõe sObre a
publicação dos Perfis Parlamentares dos ex-Senadores, tendo 

Parecer sob 0° 34, de 1994, da Comissão 
- Diretora, favorável, com emendas de I a 3. 
A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discussão 

poderão ser oferecidas emendaS à proposição. - -- -
Em discussão o projeto e as Emendas n°s I a 3 CDR(Pau-

sa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Votação do projeto, em turno único, sein prejuíZo d<is 

emendas. 
Os Srs. Senadores que o· aprov-am queiram penminecer Sen--

tados. (Pausa.)_ 
Aprovado. 
Votação em grupo das Emendas de noS 1 a 3. 

O SR. GERSON CAMA TA -Sr. Presidente, peço a pala
Vra, pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias) - Conc~;do_ a_ palavra, 
pela ordem, ao nobre Senador Gerson Camata. 

· .. · O SR. GERSON CAMA TA (PPR- ES.Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores, é precíso -S'<i
ber se a publicação desses Perfis cria despesa. Qual a despesa que 
cria? Talvez fosse melhor deixarmos para quando a inflação aca
bar, para quando o País melhorar- quem sabe! É a minha opinião~ 
sem ficar contra a proposição do ilustre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ..: Penso que o nosso 
CEGRAF administra tranqUilamente o p-roblema, pOfque se não ti
ver dinheiro, não tem como publicar. 

Votação em grupo das Emendas de 0°S 1 a 3. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram pefmanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretóra· para a-iCdação final. 
Sobre a mesa, redação final, oferecida pela ComisSão Dire-

tora, que será lida pelo Sr.l0 Secretário. - -- -- - . - ----- -
É lida a seguinte 

PARECER N" 67, DE 1994 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n" 96, de 
1993. 

_A_ Comissão DiretOra apresenta a redação final do Prõ]eto 
de Resolução 0° 96, de 1993, que dispõe sobre a publicação dos 
Perfis Parlaineritar_ÇS dos ex-Senadores._ 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de março de 1994. -Júlio 
Campos, Presidente-::. Júnia Marise, Relator- Carlos Patrocínio 
- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N" 67, DE 1994 
Faço saber que o Senado Federal aprOvou, e eu, Presidente, 

nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

.. RPSOLUÇÃON" ,DEI994 

Dispõe sobre a publicação dos Perfis Parla
mentares dos ex-Senadores. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o O Senado Federill fará publicai- o Perfil Parlainentar 

dOs éX~SenadoreS qrie, no- desenipenho dÕ mãnda"to, tenham se 
destacado como personalidades marcantes da nossa história cultu-
ral e política. -

Parágrafo único. Os Perfis Parlamentares dos ex-Senadores 
formarão série seqüenciai; de caráter permanente, que será enri
quecida, a cada ano, pelas novas edições autorizadas na forma des
ta Resolução. 

Art. 2" A publicação do Perfil Parlamentar se dará post 
mortem, como homenagem e agradecimento do Senado Federal 
ao parlamentar, pelo esforço despendido em favor da democracia 
e, particularmente, do Podér Legisl_ativo. _ _ _ -_ - , _ 

.A.rt. 3° A escolha dos homenageados 1;e fará mediante pro
posta de qualquer um dos membros do Senado Federal e decisão
pela maioria dos integrantes da Mesa Diretora. 

.A.rt. 4o A honraria será conferida a, no máximo, três ex-Se
nadores, a cada ano, a fim de preservar seu caráter de distinção. 

Parágrafo_único. Nos dois primeiros anos da série serão edi
tados cinco perfis adicionais, em cada--aiio, para homenagear os 
ex-,Senadores que mais se destacaram em defesa da democracia e 
da Instituição Padamentar, no período compreendido entre a pro
mulgação da Constituição de 1946 e a de 1988, tendo corilo pri
meiro homenageado o ex-Senador Teotónio Vilela. 

ArL 5o A publicação deverá conter as proposições e os dis
cursos mais representativos da atuação do parlamentar homena-
geado. _ _ 

Art. 6° Dá publicaÇão Constará uma-introdução contendo 
dados biográficos da vida pública e particular do perfilado; que o 
situem nos contextos histórico, político, "social e cultural de_seu 
terrtpo, e informe sobre sua formação acadêmica, a partir dos pri
meiros estudos. __ 

§ 1 o O teXto será apresentado em linguagem clara e ~limples, 
de forma a favorecer e motivar a leitura. 

§ 2° Os_ &idos e ínfoimações serão dispostos em Ordem cro
nológica dos fatos da vida do perfilado e incluirão sua atuação pú
blica nos três níveis administrativos e nos Três Poderes, se for o 
caso. ··-· --· . -- -· . 

§ 3o A bibliografia consultada para elaboração da introdu
ção será relacionada logo após a bibliografia do perfilado, obede
cendo ao número de ordem de citação no texto. 

_ § 4° A fa_mília do pertiladO será convidada a indicar uln de 
seus_ membros -para rever o texto da introdução e se, por qualquer 
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motivo, deixar de fazê-lo, será substituída por Senador designado · 
pela Comissão Diretora: - -- -- - -- - -

Art. 7° Entrevistas, reportagens, artigos jornalísticos e ou
tros documentos de relevância e ilustração da-3tuação do perfilado 
poderão ser mencionados, com indicação das respectivas fonteS e 
datas. 

Art. 8" Obras literárias ou técnicas de aUtofi3. dO -hOmena
geado, quando houver, serão destacadas, log~ ag~s _a in_trodução. 

Art. 9o O material selecionado para integrar a obra deverá 
ser ídentifiCado, atraves -de títUlo expressivo de seu conteúdo e in
dicação de datas e fontes. - -- -- ----- -

Art. 10. As publicações dos perfis parlamentares obedece
rão, no que couber, às n·ormas sobre publicação técnicas e serão 
coordenadas pela Subscretaria de Edições Técnicas do Senado Fe~ 
dera!. 

Art. ll. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 12. Revogam-se as dísposições em c6fitrário. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em discussão a reda

ção final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como definitiva

mente aprovada, independentemente de votação, nos termos do 
art. 7° da Resolução n° 110, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidência convo
ca sessão extraordinária a realiZar-se hoJe, em s_eguida -à presente, 
destinada à apreciação do OfíciO n° S/37, de 1994, e de mensagens 
relativas à escolha de autoridades. 

Volta-se à lista de oradores. _ _ ·' -
A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente; peço a palavra, 

para uma breve comunicação. · 

O SR. PRESIDENTE TLévy Dias) :_o Concedo a palavra, 
para uma breve comunicação, à nobre Senadora J únia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. Para um~ breve 
comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. PreSidente, Srs. Se
nadores, há alguns dias venho tentando abordar, n_o plenário desta 
Casa, mais uma vez, a questão de uma grande mobilização que 
tem ocorrido no Brasil inteiro por parte de setores responsáveis e 
voltados exatamente para a soberania de nosso P.afs_e para a salva~ 
guarda da nossa Nação. _ . : . 

Pela segunda vez, trago este assunto porque, neste processo 
de Revisão Constitucional, ternos observado que, existem aqueles 
estão trabalhando em sentido contrário àqueles que querem que~ 
brar o monopólio estatal do petróleo e o monopólio das telecom~-
nicações. __ - - · _ 

Quero dizer ainda que, nesta Serllana, ·uma grande moblliza
ção ocorreu em Belo Horizonte, coordenada inclUsive pelo PDT, 
por todas as forças políticas, pela sociedade e pelaS lideranças dos 
trabalhadores, voltada exatamente para essa questão que envolve 
hoje uma discussão nacional. 

A defesa dos interesses nacionais cOnStitui a razãO de ser da 
representação política. A defesa dos interesses nacionais é um im
perativo de todos quantos dignificam a soberania _qª-_Pátria na pre
servação do seu patrimônio, não apenas de- sua honra mas 
sobretudo de sua ética. · 

Estivemos nestã-ú1óüiú1; em agosto do ano passadO, repre
sentando contra aqueles que querem privatizar g-; Petrobrás. Na 
ocasião veiculavam declarações de autoridades públicas--e do em~ 
presariado que pressionavam para inclUir a Petrobi-ás no Programa 
Nacional de Desestatização. Essa investida não foi aâiante, frustra
da, em grande parte, pela reação-do Congresso Nacional e da opi-

_ nião públíca. :eª'ssaram, entãQ, a defender que pelo menos a BR 
Distribuidora deveria ser privatizada. Ora, todos sabemos que a 
BR Distri~uidora, Presente em todas as regiões _do País, das mais 
prósperas às mais carentes, constitui uma fonte de lucratividad~ 
importantíssima para a Petrobrá&. Subtrair à Petrobrás a BR Distri
buidora poderia comprometer a saúde financ_eira da estaia], se essa 
·se viSSe de_ uma hora para outra impedida de atuar no setor de dis
tribuição de combustíveis, que tantos lucros tem revertido para as 
multinacionais que operam no Brasil. Mais uma vez, a proposta 
não vingou. 

- Agora, com a Revisão Constitucional, esses grupos, ávidos 
pela abertura do mercado brasileiro de prospecção, exploração, 
produção, refino e transporte de petróleo, voltam à carga outra 
vez, com a _esperança de conseguirem quebrar o eixo dorsal da 
bem-sucedida política da sociedade brasileira no se_n.tido da auto
nomia na produção e no abastecimento interno .de petróleo, políti
ca que, há 40 anos, tem sido um fator ful),d,am~n(al para a impulsão 
do desenvolvimento da economia brasileira. 

Na ocasião de nosso discurso anterior, fizemos considera
ções sobre a eficiência da Petrobrás e sobre_ o setor petrolífero em 
relação à econonlla n~cional. - -

O SR. GERSON CAMATA - Pennite~me V. Ex• um 
aparte? _ __ -- ------- - -------- -- --

A SRA. JÚNIA MARISE - Com prazer ouço V. Ex', no
bre Senador .. 

O SR. GERSON CAMA TA- Ilustre Senadorá.Júnia Ma
rise, V. Ex11 já antecipa o grande debate que -vamoS ier aqui no 
Congresso Revisor. _Certamente esse assunto vai ser muitas vezes 
debatido, rediscutido, __ ~aquele _plenário. Entre~anto, é necessário" 
dizer que principalmêó.te o Problema da Petrobrás tem que ser ce-
discutido no Brasil. Venho acompanhando, refletindo, e vejo que' 
precisamos, por exemplo, saber por que o Brasil tem a pior e a 
mais cara gasolina do_m_!.mdO._Por _que o Brasil. em 40 anos, não 
conseguiu a auto-suficiência ein petróleo? Por que a Petrobrás, a 
maior compradora de petróleo do_ mundo, tem se ·envolvido em 
tantos escânda1Õs, tantas negociatas? Pof que as eiupreiteiras- da 
Petrobrás estão pagando a campanha contra o Congresso Nacional 
para garantir esse monopólio? Quanto a Petrobrás es.tá pagando 
aos artistas, atores e cantores, para fazerem uma campanha contra 
o Congresso Nacional? Será mesmo que isso int~res~a ao BraSil? 
Acredito que o fim - não da Petrobrás, mã.s do moflopóliÕ - não· 
interessa à Shell, à Esso e_ outras multinacionais, mas interessa aÔ 
Brasil. Ou, se não interessa, vamos discUti! iSso; eles querem que 
isso ··seja uma cláusula pétre_a, que_ nã_o pode ser discutida; porém 
acredito que temos o direito de discutir essa questãO. E vou dizer a 
V. Ex• duas coisas interessantes, ilustre Senadora Júnia Marise: na 
CP! do PP remeti dez pedidos de i~formação à Petrobrás, que
constám da Ata da Comissão. Sabe qual foi a resposta rcce.bida T 
Que o ássunto efa tão sigiloso que nem o Congresso Nacional po~ 
dia dele tomar conhecimento. E era aquele problema escandaloso 
da compra das plataformas, o qual não se permitiu que o Congres
so apurasse nà CPI. Ou seja, a empresa está acima do Congresso 
Nacional, acima do Presidente da Repú6Ilca e acima do povo bra~ 
sileiro. O Presidente da Petrobrás não obedece ao Ministro de Mi
nas e Energia. Está na hora de discutinTios esses fatos. HouVe-; 
também, um outro: com relação àquela lei que a ex-Prefeita Luiza 
Enmdina instituiu em São Paulo, obrigandO o uso de 22% de ál
cool nos combustíveis para reduzir 70% da poluição, a Petrobr~s 
disse que não iria cumpri~la, e não o fez- uma lei municipal, vota~ 
da pela Câmara e sancionada pela Prefeita. E, recentemente. quan
do propusemos aqueles 22% que os ecologistas pediram para o 
álcool, a Petrobrás trouxe o seu lobby para afrontar o Congresso. 
Tivemos que dizer a eles que não é a Petrobrás que impõe ao Con-
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gresso brasileiro o combustível que deseja; é o Congresso· que, em 
nome da sociedade bra~ileira, deve dizer à Petrobrás qual o com
bustível que a nossa população quer: o menos poluente possível. 
Esses fatos devem ser rediscutidos. Há um enclave mais po_d_eroso, 
financeiramente e burocraticamente, dO qUi o Bras-il, o Governo 
brasileiro, o povo brasileiro, que, democraticamente e abertamen
te, deve ser discutido. Podemos chegar à conclusão de que o mo
nopólio deve ser até ampliado, acabando-se com as distribuidoras 
estrangeiras, colocando todo mundo para fora; e podemos chegai à 
conclusão de que talvez o rompimento do monopólio possa favo
recer o povo brasileiro como um todo e não apenas dez ou quinze 
mil funcionáriOS" da Petrobrás. Penso que está na hora de se discu
tir "isso. E a campanha que a Petrobrás fãz, paga com dinheiro nos-
so, contra o Congresso NáciQilal .... -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Senador Ger
son Camata, a Presidência solicita de V. Exa- qüe ·c6riclua o seu 
aparte, mesmo porque se trata de uma breve comunicação da Se-
nadora J únia Marise. · 

O Sr. GerSon Camata - Sr. Presidente, desculpe-me, não 
havia notado. Não farei ri13is isso.· _ __ _ · --- · · 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, em razão do 
aparte do nobre Senador Gerson Camata, gostaria apenas de dizer 
que também considero que é preciso repensar na questão da efi
ciência, repensar erri outras questões que diiem respeito não ape
nas à Petrobrás, mas inclusive aos interesses do nosso País· em_ 
relação ao petróleo brasileiro. 

Confesso a V. Ex• que não conheço empresa alguma que 
esteja patrocinando ou incentivando qualquer lobby em defesa da 
Petrobrás. Aqui o faço na condição de_ cidadã, de Senadora, ciun
prindo, mais uma vez, este papel histórico da vida do povo brasi- · 
I e iro. 

Na semana passada, coordenado pelo PDT, em Belo Hori
zonte, o Brasil inteiro assistiU a uni dos maiores atos ·pí:iblicos iiã
quela cidade, ao qual compareceram cerca. de 20 mil pessoas, da 
população mais simples ao trabalhador, às lideranças municipaiS, 
prefeitos, que defendiam a soberania do nosso País. · -

Portanto, Senador Gerson Camata, acredito que_ o apoio, as 
manifestações ·é as preOCupações de v: Ex• são também funda
mentais e importantes neste momento, o que rião signlfica que em 
razão desta ou daquelas questões possamos entregar a Petrobrás às 
mãos de quem não conhecemos, pois não sabemos o que poderão 
fazer com oS destinos deste patrimônio nadóilal. 

Continuando, Sr. Prési(h~rite, quêro dizei- o -Seiuinie: 
Procuramos mostrar que não pode pairar· nenhuma dúvida 

sobre ser a Petrobrás uma empresa altamente eficiente. Não pode
ria ser diverso com relação a uma empresa com capacidade tecno
lógica suficiente para arrebatar o prêmiO hi.teriia:ciôriál- -mais 
importante da indústria petrolífera. alcunhado de prêmio nobel do 
petróleo, conferido à Petrobrás pela Offshore Technology Confe
rence, em cerimônia realizada emm 1992, en-i" Hoúston, na meca 
da indústria petrolífera norte-americana. O Sr. DenniS'Gregg, pre
sidente daquela enti~ade, em seu discurso no dia da . entrega do 
prêmio à PetrobráS, jUStificou a oferta da cOri:terlda; dizendo ter 
sido a Petrobrás "a sociedade que mais contribuiu, no mundo 
todo, para o avanço tecnológico ilo Setõr de atiVidades_ petrolífe
ras." 

Uma das bíblias da iniciãtiVa privada norte-americana, are
vista Forbes, publicou uma entusiasta reportagem intitulada PE
TROBRÁS: Tecnologia Brasileira para o Mundo, afirmando 
que "A companhia de petróleo do Brasil está fortalecendo sua po-
sição no cen~o iriternaciomi[" _ _--- --- ___ _ 

É importante ressaltar qUe, para o BraSH. um Pâ.fs impOrta~ 
dor de tecnologia avançada, que muitas vezes a reçebe na fo_rma de 

verdadeiras caixas-pretas, o valor d_e uma empresa que produz tec
nologia de ponta num setor altamente ()Omplex.o __ e sofisticado, 
como é o setor petrolífero, é inestimável. A Petrobrás des_envolve e 
exporta essa tecnologia, utilizando-se de técnicos e de engenheiros 
brasileiros e comprando ·componentes das indústrias nacionais. 
Aliás, a Petrobrás, que responde por 10% do Produto Industrial do 
País, destina 85% de suas compras às empresas brasileiras. E seus 
lucros? Onde será que a Petrobrás investe seus lucros? No Brasil, 
promovendo nosso desenvolvimento e crescimento econônUCo e 
social. 

O SR NELSON WEDEKIN- Permite-me V.Ex" um apar
te, nobre Senadora? 

A SR" JÚNIA MA RIS E - Com prazer ouço V. Ex", nobre 
Senador Nelsán Wedekin, c_om anuência da Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Gostaria de 
alertar a e"minente Senadoi:-a de que se trata de uma breve comuni
cação, onde não é permitido o aparte. 

O Sr. Nelson WedCkin- Sr. Presidente, fico em dúvida se 
dey? continuar o aparte; n:tas C_()mO já o iniciei~ V. Ex• vai me per
mitir que o faça de forma bastante breve. _ 

A SRA. JÚNIA MARISE - Dependendo da liberalidade 
da Pfesidêrlcia, agora ocupada com muita honra pelo nobre Sena
dor Carlos Patrocínio, agUardo a decisão de S. Ex" para ouvir o 
aparte do nobre Senador Nelson Wedek.in. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)~ A Presidência 
não quer ser rigorosa; ãpénas alerta que existem vários oradores 
inScritOs e impacientes. Mas V.Ex:a- está _com ·a palavra. 

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, serei muito _breve. 
Apenas quero cumprimentar V. Exa, Senadora Júriía Marise, pelo 
seu pronunciamento. Quer9 ser integralmente solidário com os tt~r
mos que V. Ex" colocou no seu discurso. E dizer que tenho muitas 
dúvidas sobre algumas coisas que se propalam. Entre elas, em pri
meiro lugar, não sei se a gasolina da Petrobrás é a pior do mundo. · 
Não sei qual o critério usàdo para qUe se possa dizer que a gasoli
na brasileira é a pior do rilundO. Sinceramente, não creio que al
guém tenha conhecimento de causa suficienle para fazer afii'ffiação
tão incisiva. EID segundo JUgã.r, 6 que não se pode" dlzer é Que a 
gasolina brasileira é a miis cara do mundo, porque em todos os 
países que conheço as gas~linas ·são mais caras, o dobro, do que a 
gasolina brasileiia. E há outro poitto que também queria enfatizar: 
não vejo nenhuma pressão da Petrobrás sobre o Congresso Nacio
nal. A pressão que se fa~ sobre este Congresso Nacional é pela 
quebra-do monOpóiki da Petrci6rás e das ielecoiri.unicaçOés, PorqUé 
toda a mídia, toda a grande i_mprensa deste País faz, sem nenh\Jm 
tipo de consideração até pelo CongresSõ .. NadOnal,__ sem nenhurri 
constrimgimeniO, uma pre~são brutal pela quebra desseS-dois mo- -
nopólios. O" desrespeito qUe se Comete contra esta Casa, contra o 
CongresSo NaCiOnal, inclusive ria Revisão, decididamente não é 
feito pela Petrobrás senãO, vOito a dizer, pela grande imprensa, 
pela grande midiri, pelos grandes interesses, pelos gra!l_des conglo
merados, pelas teses neoliberais que est50 af, qUe muitas peSsoas 
repetem sem de fato conhecer que interesses estão por detrás de 
cada uma delas. Por isso, Senadora Júnia Marise, para ser breve, o 
que queria mesmo era ser absoluta e integralmente solidário com o 
pronunciamento-que V. Ex• está fazendo neste momento, 

-'- 1 

A SRA. JÚNIA MARISE - O aparte de V. Ex", Senador 
Nelson Wedekin, enriquece o riosso pronunciamento. 

É por isso que nós podemos enfatizar que sem o petróleo, o 
Brasil pára de funcionar. · 

O abastecimento interno de petróleo, para a Petrobrás, não é 
apenas um meio de exercer sua atividade empresarial, é, antes de 
tudo, missão dessa empresa e sua razão de existir. - ---- --
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Uma vez que, hoje, o debate (}l}_e -~_impõe ao Congresso e à 
Revisão Constitucional diz respeito à manutenção ou não do mo~ 
nopólio estatal do petróleo, centraremos nosso arrazoado nessa 
questão. 

O melhor argumento a favor do monopólio estatal do petró
leo talvez fosse fazer um paralelo com-aquela velha conhecid~ má
xima do futebol, que afirma: "não se mexe em time que está 
ganhando". Assim, a melhor prova do_ ~Xi~o- de um empreendi
mento bem-sucedido é seu próprio êxito. Confiram o que repre
sentou e representa, para o Pafs, o monoP-~iO estatal do petróleo, 
criado por lei há 40 anos. 

A Petrobrás representa a empresa mais avançada do mundo 
em tecnologia de prospecção e de produçã_o ~e p~_~leo na área 
mais sofisticada do setor, que é a de águas profundas. Em qu_al ou
tro setor avançado pode o Brasil reivindicar {>ossUTd:eciiólogia de 
ponta, desenvolvida em nosso- território? Quantas vezes foi inter
rompido o abastecimento interno de combustíveis derivados do 
petróleo desde a criação do monopólio há 40 anos? Nunca, nem 
uma úniCa-vez. AnteS do monopólio, o Brasil produzia apenas 
2.700 barris por dia; hoje produz 700.000 e resl'o_nde por 60% da 
demanda interna. O cresdmento da Petr9brás, à sombra do mono
pólio estatal, proVocou impacto positiVo sobre a expansão do prO
duto brasileiro, repreSentando I 0% do Produto Industrial brasileiro 
e destina 85% de seus investimentos a fornecedores nacionais, 
propiciaiido milhares de empregos incliretos no mercado inte;no. 

Na tradicional publicação ·da revista Fortune a respelto_das 
500 maiores corporações do mundo figura a Petrobrás, como única 
empresa brasileira. -

No entanto, apesar de multiplicarem-se tantas evidências 
sobre o acerto da política de monopólio estata~ 4~- petróleo e da 
constituição da Petrobrás como empresa sob a direção do ~tacto, 
há em curso umS:·carripãnha sistemãtiCa contra o-monopólio e con-
tra a Petrobrás. - · 

A esse respeito, é ilustrativa a entrevista que a revista Veja __ 
traz em suas páginas amarelas na sua edição do dia 2 ge ~evereir_o., 
O entrevistado, Daniel Y ergin, WÍ1 P!O~e~s~r no~-~~~~~~an.~! 
aconselha o Governo brasileiro a privatizar a Petrob_rás e desman
telar o monopólio estatal do petróleo, ar~me!lf.a:_ndo que o. Gover.~ 
no brasileiro_ passaria_ a __ arrecadar impostos das empresas 
petrolíferas priVãdas. Ê- inadmissiv~I co~sta~, comO uma ~s~oa 
apresentada como- autoridade no assunto pode 1gnorar que cerca de 
um terço do preço final dos derivados vendidos pela Petrobrás são 
compostos de impostos pagos a:o Esta5fo? Assim, _es-sa mentira des
lavada, erigida erQ. verdade absoluta, está seD4_o difuJld_ida !Ja_tenta
tiva insólita de desnacionalizar o patl·fmônio do_l?_()VO brasileiro. 

A Petrobrás garante a cobrança de preços _uf.L~formes em 
todo o território naCiOnal. Em relãção ao desequi!_f_!l~io regioil~ 
brasileiro, cabe ressaltar que a empresa, qua~do planeja s~_us _in
vestimentos em gasodutos, oleodutos e refmariaS, ·lião leva em 
conta apenas aspectos de rentabilidade, mas, so~retl_l~~· _privil~_g_ia_ 
o impacto desses projetes no cresciment6_de regiões menos desen
volvidas. A localização das refinarias d~ ~in~~ Gerais,~_do Ri~ 
Grande do Sul e dO Paraná~ bem cõmo o :Pólo Petroquímíco de Ca
maçari, obedeceu a critérios de dese~v:olvi~ento ~gional. Outro 
exemplo, entre vários, seria o gasOduto deno_minad<? ~ordestão~ 
que une o Riõ Grande do Norte a Pernambuco, contrtbumdo para 
o suprimento energético de uma regi~o_carente, mas_ qu_e jamais se
ria construído se tivesse nas mãos das multinacionais, que visam 
apenas a Iucratividade do capital. -

Em todo o mundo, inclusive em economias-'·iliUito maiores 
do que a nossa, a estrutura do mercado petrolífero é oljgopolizada. 
Em outras palavras, poucas einpresãnitu-am combinadas no mer
cado, ditando as regras de comercialização que lhes ·convêm e fi-

xando preços por acordo entre as partes. Não há concorrência. Há 
domínio do mercado por poucas empresas, como o chamado car
tel das sete innãs do petróleo. 

A-- âefesa que faZemoS da __ }>~ti-~b_ráS ~do mo~opólto_ da 
União no setor petrolífero não implica que achemos que tu~? está 
bom corno está e que nada é passív-el de a.J?frfeiç~ament~. ~eº-sa
mos, ao contráriO,-que não somente o relacionamento entre o Go
verno e a Petrobrás mas também entre o Goyemo e ;,t_s dE;:mais 
estatais comportã aj~stes e írlais eficiênCia. É eXtremanleiite louvá
vel o contrato de gestão assinado, recentemente, entre o Governo e 
a· Petrobrás, a exemplo da Vale do Rio Doce. --

Encerramos este pronunciamento ~~m _f!C:D~!Jma ~x_grtação _ 
inflamada de cunho nacionaliSta.- Quefernos ser ouvidã em razão 
dos argumentos apresentados e dos raciocfnios desenvolvidos, sem 
recurso qualquer a paixões que nada contribuem. Queremos t~
bém deixar claro que a privatização e a maior abertura_ ao capital e 
à concorrência estrangeiras podem ser benéfiCas ao País, em mui
tos casos e em algumas condições. No caso específico do setor pe
trolífero, não o é pelas razões que defendemos. 

Temo~_a grande_ responsabilidade de nos indignarmos dian
te-das aÇões manipuladoras de alguns que desejam- impor· ao País 
as colldições de dependente do mundo desenvolvido. __ 

Defeitder nossos recUrsos minerais, o desenvol~i_mento da 
ciênCia e _da tecnologia, i melhoria d3 qUalidade de vida do nosso 
poVO, -melhor educação e saúde pública _é Un:t_ ill!perativ~, bus~ando 
substituir a política de distribuição de esmolas e alimentos por 
uma política de crescimento e __ valorização humana._~a ge:~ção de 
empregos, melhor distribuição da renda nacional, e o controle ~o
bre as multinacionais e os cartéis e oligopólios de nossa economia. 

A soberania nacional corre risco, se não nos unírmOs e nos 
mobilizarmos. para enfrentar e repUdiar as tentativas e propostas ~e 
entregar __ às mª-os dos ~trangeiros o monopólio estatal do petróleo, 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. JÚ
NIA MAR/SE EM SEU DISCURSO: 

DENUNCIA PROPOSTAS DE PRIVATIZAÇÃO 

DA PETROBRÁS 

--A soberania nacional corre risco com as propos
tas na revisão constitucional de entregar o monopólio es
tatal_~o petról~o aos estrangeiros. 

-A Petrobrás representa o setor estratégico para o 
Btasil. 

Senhor Presidente, 
Senhores Senadores: 
A defesa dos interesses nacionais constitui a razão de ser da 

representação polftica. A defesa dos -interesses nacionai~ é- urit -~JE._:- _ 
perativo· de todos quantos dignifiCam a sOberania da Pátria na pre
servação de seu patrirnônio, de sua honra e de sua ética. 

Estivemos nesta tribuna, em agosto do ano passado, repre
sentando contra aqueles que_ querem privatizar a Petrobrás. Na 
ocasiãO veiculavam declarações de autoridades públicas e do em
presariado que pressionavam para incluir a Petrobrás no Programa 
Nacional de Desestatização. Essa investida não foi adiante, frustra
da, em grande parte, pela reação do CongreSso Nacional e da opi
nião pública. Passaram, então, a defend~r que pelo meno!',_ ~_BR 
Distribuidora deveria ser privatizada. Ora, todos sabemos que a 
BR Distribuídora, presente em todas as regiões ~o_ ~31ís, d~s mais_ 
prósperas às mais carentes, constiuti U:I!ia fõnie de lucrativi?a~e 
importantíssima para a Petrobrás. Subtrrur à Petrobrás a BR Distri
buidora poderia comprometer a saúde financeira da estatal, se essa 
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se visse de uma hora para outra impedida de atuar no setor de dis
tribuição de combustíveis, que tantos lucros tem revertido para as 
multinacionais que operam no Brasil. Mais uma vez, a proposta 
não vingou. 

Agora, com a Revisão Constitucional, esses grupos, ávidos 
pela abertura do mercado brasileiro de prospecção, exploração, 
produção, refino e tr.imsporte de petróleo, voltam à carga outra 
vez, c_om a esperança de conseguirem quebrar o eixo dorsal da 
bem-sucedida política da sociedade brasileira no sentido da auto
nomia na produção e_ no abastecimento interno de petróleo, políti
ca que, há 40 anos; tem sido um fator fundamental para a impulsão 
do desenvolvimento da economia brasileira. 

Na ocasião de nosso discurso anterior, fiZemos considera
ções sobre a eficiência da Petrobrás e sobre_ o setor petrolífero em 
relação à economia nacipnal. Pr.ocuramo_s }?l9~trar qu_e nã~ pode 
pairar nenhuma dUvida sobre ser a Petrobrás _uma_ ~mpresa alta
mente eficiente. Não poderia ser diverso com relação a uma em
presa com capacidade tecnológica suficiente para áf!'eb~tar o 
prêmio internacíOnal maiS ímpoítante da iD.dústrià petrolífera, al
cunhado de prêmio nobel do petróleo, conferido à Petrobrás pela 
Offshore Technology Cqnfereºce, __ ~!D _ceriniônia r~ali~~da _em 
1992. em Houston, na meca da indústria petrolífera norte-america
na. O Sr. Dennis Gl:'egg, presfclente daquela entidade. e!ll seu ~i~
curso no dia da entrega do prêmio Petrobrás,_j~stificoq. a oferta da 
comenda, dizendo ter sido a Petrobrás "a sociedade que mais con
tribuiu, no mundo todo, para o avanço -tecnológico no setor de ati
vidades petrolíferas." 

Uma das bíblias da iniciativa Privada norte-americana, are
vista Forbes, publicou então uma entusiãS"til reportagem intitüiada 
"Petrobrás: Tecrtblogia BraSileira para o Mundo", afirmando que: 
"A cumpanhia de petróleo do Brasil está fortalecendo sua _posição 
no cenário internacional. O reconhecimento pela Offshore Techno
logy Conference da_ ~ecnologia de águas: profundas da Petrobrás 
habilita a companhia a expandir seus negócios_ pelo mundo e a si
tua no grupo principal da indústria internal:?_i~:mãi do petról~o". 

E. importante ressaltar que, para o Brasil, um país tmporta
dor de tecnologia avançada que muitas vezes a recebe na forma de 
verdadeiras caixas-pretas, o valor de uma empresa que produz tec
nologia de ponta num setor altamente complexo e sofisticado, 
como é o setor petrolífero, é inesmtimável. A Petrobrás desenvol
ve e exporta essa tecnologia, utilizando-se de técnicos e· de enge
nheiros brasileiros, e comprando componentes das indútiias 
nacionais. Aliás, a Petrobrás, que responde por 10% do Produto 
Industrial do País, destina 85% do total de suas compras a empre
sas braileiras. E seus lucros? Onde será que a Petrobrás investe 
seus lucros? No_ Brasil, promovendo nosso desenv:olvimento __ e 
crescimento econômico e sociaL 

Igualmente procuramos mostrar, que o setor petrolífero con
tinua a constituir, nos dias de hoje, um setor estratégico para o 
País. 

Sem o petróleo, o Brasil pára de funcioriar, 
O abastecimento interno de petióleo, para a Petrobrás, não é 

apenas um meio de exercer sua atividade empresarial, é antes de 
tudo missão dessa empresa e sua razão de existir. 

Senhor Presidente e Senhores Senadores: 
Uma vez que, hoje, o debate. que se impõe ao COngresso e à 

Revisão Constituciànal diz respeito à manutenção ou nãO:_ do m(_)
nopólio estatal do petróleo, -centraremos nOSS.?- arrazoado nessa 
questãõ_. - - -

O melhor argumento a favor do monopólio estatal do pe
tróleo, talvez fosse fazer um paralelo com aquela velha conhecida 
máxima do futebol que afirma que não se mexe em time que está 
ganhando. Assim, a melhor prova do êxito de um empreendimento 

bem-sucedido é seu próprio êxito. Confiram o que representou e 
representa, para o País, O monopólio estatal do petróleo, criado por 
lei há 40 anos. · 

A Petrobrás representa a empresa mais avançada do mundo 
em tecnologia de prospecção e de produção de petróleo na área 
mais sofisticada do setor, que é a de águas profundas. Em qual ou
tro setor avançàdo pode o Brasil reivindicar possuir .tecnologia de 
ponta, desenvolvida em nosso território? Qriaiitãs vezes foiTn-tá
rompido o abastecimento interno de combustível derivados do pe
tróleo desde a criação do monopóçio há 40 anos? Nunca~ nem uma 
única vez. Antes do monopólio, o Brasil produzia apenas 2. 700 
banis por dia; hohe produz 700.00()_ e ~p()~de j:>o~_ ~9% ~-~ ~~
manda interna. O CresciinentO da Petrobrás, à sombra do monopó
lio estatal, provocou impacto positiVo soóie" a-eXpanSãO do produto 
brasileiro, representando 10% do produto industrial brasileiro e 
destina 85% de seus investimentos ·a fornecedoreS-nacionais, pro
piciando mí_lhares de empregos índíretos no mercado it:J.t~rno. 

Na tradicional publicação da revista Fortune a respeito das 
500 maiores corporaçõ"es do mundo figura a Petrobrás, como única 
empresa brasileira. ' ____ _ 

- No entanto, apesar de muftiplicarem~se tantas evidências 
sobre o acerto da política de monopólio _estatal do pettóle~ e __ da 
constituíÇãO da PetrobfáS como" empresa sOb a direção dõ Estado, 
há em curso uma campanha sistemática, COntra O- monopólio e 
contra a Petrobrás. 

A esse respeito é-ilustrativa a entrevista que a revista Veja 
traZ em suas páginas amarelas na sua edição do dia 2 de fevereiro. 
O entrevistadO, Daniel' Yergin, um professor norte_-americano 
aconselha o Governo brasileiro a privatizar a Petrobrás e desman
telar o monopólio estatal do petróleo, argumentan_do que o 9?ver
no brasileiro passaria· a arrecadar impostos das empresas 
petrolfferas privadas. É inadmissíVel cOnstatãr comõ uma pessoa, 
apresentada como autoridade no assunto, pode ignorar que cerca 
de um terço do preço final dos derivados vendidos pela Petrobrás 
são compostos de impoStos pagos ao Estado? Assim, essa mentira 
deslavada, erigida em verdade absoluta, está sendo clifundid~ na 
tentativa insólita de desnacionalizar o patrimônio do povO brasilei-
ro. 

A Petrobrás garante a cobrança de,pr~ços uniformes ~em 
todo território nacional. Em relação a:o deSecjuilíbrio regional bra
sileiro, cabe ressaltar que a empresa, quando planeja seus investi
mentos em gasodutos, oleodutos e refinarias, não leva em conta 
apenas aspectos de rentabilidade, mas sobretudo privilegia o im
pacto desses projetas no crescimento de regiões menos desenvol
vidas. A lo_calização das refinarias de Minas Gerais. do Rio 
Grande do Sul e do Paraná, bem como o pólo petroquímica de Ca
maçari, obeàe.ceu a critérios de _desenvolvimento regionã1. Outro 
exemplo, entre vários, seria o gasoduto denominado Nordestão. 
que une o Rio Grande do Norte e Pernambuco, contribuindo. pa,ra 

-o suprimento energético de uma região carente, mas qUe jamais se
ria construído se tivesse nas mãos das multinacionais, que visam 
apenas a lucratividade do capital. 

Senhor Presidente: 
Em to.d.o o mundo, inclusive em economias muito maiores 

do que a nossa, a estrutura do mercadO-petrolíferO é oligopólizada. 
Em outras palavras, poucas empresas atuam combinadas no mer
cado ditando: as regras de comercialização que lhes convêm e fi
xando preços por acordo entre as partes. Não há concorrência. Há 
domínio do mercado por poucas empresas, como o chamado cartel 
das sete irmãs_do petróleo. 

A defesa que fazemos da Petrobrás e do monopólio da 
União no setor petrolífero não implica que achemos que tudo está 



990 Quinta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1994 

bom como está e que nada é possível de aperfeiçoamento. Peflsa
mos. ao contrário, que não somente o relacionamento entre o Go
verno e a Petrobrás, mas também entre o Governo e as demais 
estatais, comporta ajustes e mais eficíênCía:-g-extremamente lou
vável o contrato de gestão assil:tado recentemente entre o Go...:erno 
e a Petr_obrás, a_exemplo da Vale do Rio Doce. 

Encerrainos este pronunciamento SeDi nenhunia exortação 
iriflarnada de cunho nacionalista. Queremos ser ouvidos em razão 
dos__argumentos apresentados e dos raciocínios desenvolvidos, sem 
recurso qualquer a paixões que nada contribuem. QuereiDos tam
bém deixar claro que a privatizaçãO e"-ã._maior abertura- ao capJtãl e 
à concorrência CstrangeíiiS podem-sei benéficâs ao P.aís; ~m mui
tos casos e em algumas_condições. No caso específico do setor pe-
trolífero, não o é pelas razões que defendemos. ___ ~ _ _ _ _ _ _ 

Temos a grande responSabilidade de nos indgnanTios diante 
das ações manipuladOras de alguõs que deSejaiTilffiPor ao Pais as 
condições de dependente do mundo desenvolvido. 

Defender nossos recursos minerais, o desenvolvimerito da 
ciênCia- e dã TeCnologia, a melhOria da qualidade de vida-do nosso 
povo, melhor educação e saúde pública é um imp_erªti v o, bus~n9o 
substituir a política de distribuição de esmol<ls e alimentos por 
uma política de crescimento e valorização hú"inina, na geÍ'ação de 
empregos, melhor distribuição da renda nacional, e o controü: so~ 
bre as multinacionais e os cartéis e oligopóllos dé noSSa economia. 

A soberania nacional corTe risco, se não nos unirmos e mo
bilizarmos para enfrentar e repudiar as tentativas e pi-opÕsias 'cié 
entregar às mãos-dos estrangeiros o monopólio estatal do petróleo~ 

Era o que tinha a dizer. 
DURANTE O DISCURSO DA SRA. JúNlA MARISE O 

SR. LEVY DIAS 2• VICE-PRESIDENTE, DEIXA A CADEIRA 
DA PRESÊNCIA, QUE É Oc'OPADA PELO sit CARLOS PA-
TROCÍNIO, SUPLENTE DE SECRETÂRIÚ. . . . . . . 

.o SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)-·concedo a pa: 
lavra o nobre ~enador Lourival Baptista~ (pausa) ___ _ 

Concedo a -parãVra ãõ nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso, sem revisão do orador.) -Sr. PresidentC, · Srs. Senado~ 
res, em primeiro lugar, quero lavrar o meu protesto pela maneira 
como a Mesa vem conduzindo esta sessão. Há vários dias este Se
nador se inscreve, é. incluído na lista de oradores e não _consegue 
fazer o seu pronunciamento. Por quê? Porque a atual Mesa Di;eto
ra, da qual eu faço parte, infelizmente, não está cumprindo o Regi
mento desta Casa no que tange à lista de oradores. 

Há determinados cidadãos que se intitulam Senador de Pri
meiro Mundo, que acham que são donos da tribuna, do Senado e 
da verdade; só. eles querem falar, só eles querem discursar. Há de
terminados Colegas Senadores que nem sequer perCebem que o 
orador está fazendo uma peqUena _comunicação de liderança ou de 
ordem pessoal e ficam dando aparte..~õ de mais de uma hora. 

Ontem, assistimos aqui a Senadoi-a Júnia Madse, eminente_ 
Secretária desta Casa, fiCar quatro_ hofas sentada eS-Perando a sua 
vez de falar; não teve chance de falar, embora__estivesose- inscrita e 
estivesse vindo no ho~d.rio normaL Hoje, já estoll"há três horas 
aqui nesta Casa, Já disc1.1rsaram e dfScutiram inúmerOiParlamenta:' 
res e não tenho condição de falar. Por quê? Não se cutnpre o Regi
mento. Há determinados oradores que vêm para a tribuna com dez 
minutos de prazo e ficam uma bora e trinta. Outros -d~o um_ aparte 
de dois minutos e fazem um discurso paralelo, coma se esta Casa 
não tivesse comando. EntãO, neste inscinte, basta:Ote aborrecido 
pela descortesia_ com que fomos tratados na nlailhã _ d_e hoj~. pela 
descortesia com que a Mesa Diretora conduz Os trãbhliios, eu vou 
me recusar a fazer o meu discufso e o dard como lidO.' O Senãdof 

Albano Franco também está aqui há quatro horas, esperando a 
oportunidade de falar. 

O Sr. Albanº FJ1lllco-: Permite-me V. Exa um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço o aparte do nobre Sena· 

dor Albano Franco. 
O Sr. Albano Fr3i1Co - Desde as 9 horas e 4 minutos, esta

mos aqui no plenário do Senado, aguardando nossa vez de falar. O 
que V. Exa diz é verdade. O que temos que solicitar à Mesa é que 
seja cumprido fielmente, democraticamente, o Regimento, porque 
isso tranqUiliza e, mais do _que isso, estabelece critério. Na demo
cracia, temos de defender a igualdade de critérios. 

O SR. JÚLIO CA.MPOS- Muito obrigado. 
Considero lido o meu discurso e deixo aqui os meus protes

tOs. Na reunião da Mesa Diretora de amanhã, vou fazer questão de 
exigir que se cumpra o Regimento ou se acabe com essa convetpa 
fiada de ter RegimentO nesta Casa. Está hãvendo uma descortesia 
muito grande com o Senador que prepara o seu pronunciamento, 
se inscreve, dentro da lei e da ordem, e depois não consegue fazer 
o seu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores: 
Ao contrário do que pregam alguns_ defensores _do unicame

ralismo, baseados, na maior parte das vezes, na constatação de que 
países desenvolvidos e democráticos o pratiCam com s·ucesso, -con~ 
sidero o bicameralismo fundamental para a organização e fullció
name-nto dá Poder Legislativo brasileiro e para a consolidação da 
democracia. Julgo oportuno e necessário reafirmá-lo neste mo
mento, para ressaltar, às vésperas de iniciarmos a revisão constiiu~ 
cióllal,- O relevante papel que o Senado brasileiro desempenha 
nesSe processo, não apenas na proteção dos interesses democráti
-cos, como na construção e garantia de pennanência do federalis
mo em nosso País. 

Reconheço que é difícil apontar sistemas perfeitOs, situa
ções ideais do ponto _de vista institucionaL A experiência de cada 
país é que irá definir sua organização política e sua opção em ter
mos de poder legislativo, pelo unicameralismo, bicameralismo ou 
até pluricameralismo. Isto porque a forma como se estrutura e ins
titucionaliza uma sociedade é sempre conseqüência de suas carac
terísticas sociais, económicas, _culturais e até mesmo religiosas. 
Em que pese essas ressalvas, não posso deixar de externar o meu 
entusiasmo pelo federalismo, forma que considero mais elaborada 
e democrática de divisão e organização do poder num Estado, 
mormente se tiver a dimensão do Brasil. 

Numa estrutura de poder federalista, as unidades regionais, 
embora unidas politicamente a uma entidade superior, o Estado fe
deial,' s-ão ãutônomas e portanto detêm amplos poderes de organi
zação administrativa, política e económica. Essa organização, ao 
tempo ein que possibilita uma repartição de competências entre o 
poder central e os entes políticos regionais, facilita a participação 
dos cidadãos no processo decisórío. Além disso, ela transpõe, para 
o plano geográfico, a tripartição horizontal de poderes defendida 
por Montesquieu, baseada no mesmo princípiO de qUe o poder re
PartidO está menos afeito a casuísmos, arbitrariedades e outros ex~ 
cessas de natureza autoritária. _ 

Nossa federação origina-se--da necesSidade d~ m~-nteT a uni
dade regional, extremamente ameaçada, durante o período do Im
pério, por movimentos de cunho separatista._Difereriças regionais,_ 
de ordem física, ecOnómiCa e· Sõdal, demandavam uma orgiuliza
ção política que as superasse e ao mesmo tempo respeitasse as ca
racterísticas de cada região. A primeira ConStituiçãO~!epiiblicana, 
de 1891, conflrm()~ o federalismo -que h a via sido adotado desde a 
proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Também 
instituü.i o regime- presidencialista e o bicameralismo. As antigas 
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províncias se tornaram Estados-membros. Ao contrário do federa
lismo americano, o federalismo brasileiro nasceu da divisão de um 
governo unitário, 3tribllindo-se poder às antigas províncias, de 
modo a que, independentes, se mantivessem unidas. A fórmula 
deu bons resultados. Tarito é- que o federa!i"Smo constitui, jUnto 
co-m dutros princípioS fundamentais, uma das dáusulas pétreas da 
nossa COnstituição, isto" _é, uma instituição in'alter"'ãVei. 

E por que falar em federalismo, se o tema deste pronuncia
mento é dar relevância ao papel do Senado? ]!J:stamep.te porque o 
Senado constitui, no ãrilbito da divisão e organização dos poderes, 
a casa onde se representam e defendem os interesses da federação. 
Nascido ainda durante o Império, a 6 de maio de 1826, o Senado 
brasileiro destacou-se, na política nacional, pela defesa do federa
lismo que seria -implantado anos depois com a Répúbiica. Sobres
saiu-se ainda, ao longo de seus 67 anos de existência, pela çlefesa 
de importantes e avançadas posições, como a abolição da escrava
tura. proposta por José Boriifácio já na Constituíllte, e_-o monop6~ 
Iio estatal do petróleo, dentre outros fatos relevantes da história 
política do País. 

Casa de Rui Barbosa, de Joaquim N abuco, de Prudente de 
Morais, de Júlio de Castilhos, de GetúliO \f_arg~, de Lu_iz Carlos 
Prestes, de Alberto Pasqualiní,-de Juscelino Kubitschek, de Tao
credo Neves, para citar alguns dos s_eus mais ilQstres representan
tes, o Senado participou, com inusitado denodo e grande brilho, de 
todas as lutas, de todos os debates, de todas as_ reformas que alte
raram positivamente a fisionomia-da NãçãO-bra.Sileira. 

Mais recentemente, destacou-se, no cenário nacional, _como 
guardião da ética e das insiitulçõe8 denioCrátfciS, ao- realizar o Pro~ 
cesso--e o julgamento do Presidente da República, -acusado por cri
me de responsabilidade. DesnecessáriO -retenibrar a forma como se 
desenvolveu o julgamento, pois seus resultad_os, que falam mais 
alto, ainda estão presentes nas-mentes de todos nós. 

Ao contrário do que muitos afinnain, O Se-riado _braSileiro 
não nasceu de um transplante de instituições fOiâlleas, como a ex
periência inglesa ou americana. Foi, antes de tudo, uma conquista 
do Estado que se formava, após- muitas lutas, vencendo os inimi
gos estrangeiros e as tendências sepãratistas. Foi também uma 
conquista do Federalismo, forma de organização âo Estado emer
gente, caracterizada pelo respeito às múltiplas formaç_õ_e~ sociaiS, 
culturais e políticas de um território quase continental. 

Ao tempo do Império, o Senado reunia representantes vita
lícios, por um processo de escolha que começava pela indicação,_ 
por eleitores de freguesia e paróquia, de nomes -que integrariam 
listas tríplíces, a serem encaminhadas para a decisão fiiia1 do Im
perador. Em razão da garantia da vitalicíeâaâe, 6- Poder Modera
dor, exercido pelo Imperador, não tinha poder para dissolver o 
Senado, o que lhe garantia uma_atuaç_ão rel'!-tivamente independen
te. Cumpriu, ao longo da históri-a" PolítiCo-'iiiSiitudoflal 'do Páís, re
levante missão, como tribuna _popular, escola democrática e de 
ética, resistência federalista, depositáriO: do eg_uilíbrio, da pondera-
ção, da prudência, da sabedoria. - -

John Stuart Mill, um dos mais brilhantes defensores do _sis
tema representativo e do bicameralismo, apont3, como principal 
vantagem da existênciâ das du3.s casas- no Pã.rlamento, "o efeito 
nocivo que se produz na mente de qualquer detentor do poder! seja 
um indivíduo, seja uma assembléia, quando ele tim a consciênCia 
de que é o único a ser consultado." E acrescenta: "É importante 
que nenhum grupo de homens possa, mesmo temporariamente, fa
zer prevalecer seu sic volo, sem pedir o _consenti~I~:en_to_ de nin
guém. Uma maioria numa assembléíã úiikà, Q_Uando houver 
assumido um caráter permanente - ou seja, quando for composta 
pelas mesmas pessoas agindo habitualmente juntas e sempre certas 

da vitória- facilmente se tornará despótica e arrogante se for dis
pensada da necessidade de examinar se seus atos serão aprovados 
por alguma outra autoridade constituída: 7( mesma razão que le
vou os romanos a terem dois cônsules torna desejável ter duas câ
maras: que nem uma nerri outra possam ser expostas à influência 
corruptora do poder absoluto", mesmo por um curto período. "Um 
dos requisitos mais indisp~nsáveis _fiara a direção dos n_egócios pú
blicos é a conciliação; a presteza para transigir;· a disposição para 
fazer concessões aos adversários e para tornar as boas medidas o 
nienos Ofensivas posSível para as pessoas de opinião contrária. ce~ 
der de um lado, exigir de outro, tal como se pratica entre as duas 
câmaras, é uma escola permanente deste hábito salutar, uma escola 
útil até mesmo hoje em dia, e cuja utilidade seria provavelmente 
ainda mais notada em uma constituição mais ·democrática do legis
lativo." 

Foi com essa reflexão e ainda inspirado na Clássica divisão 
de poderes concebida por Montesquieu que James Madison, con
siderado o pai da Constituição ameriCana, defendeu a introdução 
do Senado no processo legislativo dos Esta4os Unidos. O bicame
riHISinO -americano, surgidO com a Convenção de Filadélfia, carac
teriza-se atualmente pela pMidade legislativa das duas câmaras. Já 
na França o bicameralismo surgiu no terceiro ano da Revolução, 
com o objetivo de conter o~ excessos da Comuna de Paris. 

O senado brasileiro, ao tempo do Império, possuía não só 
atribuiçõe_s_ de câmara revisora, cOmo possui hoje, mas outrãs de 
natureza privativa, como_.cgrte de justiça. Detinha poder -também 
para· cOnVocar a Assembléia Geral, isto é_, as duas câmaras, em çie
t~tminadas situações, ocasião em que se igllaiaVa em poder ã~ pró-
prio Imperador. Todavia, apesar de certas prerrogativas co_mo a 
vitaliciedade e de _certos Jimites, como a escolha pelo Imperador, e 
ainda pela presença, entre seus membros, de detentores de títulos 
nobiliárquicos, o Senado não se viu impedido de abraçai idéias e_ 
causas progressistas, tampoUco de partic!p_ar de gr~.des reformas 
nacionais, como fi_zt:r.am- hçmens do porte morai e intelectual de 
Vergueiro, Nabllco e o Maiquês de Caravelas. Foi com as qualida
des de homens sábios, criativos, conciliadores e corajosos que o 
Senado do Império garantiu as regências, promovc;u uma experiên
cia parJamentarista, impulsiOnou a abolição e ajudou a implantar a 
República. 

O primeiro Senado da República era composto por 63 
membros, eleitos por voto direto, e teve como Presidente Joaquim 
Felício dos Santos. A vitaliciedade foi substituída pela dinâmica 
eleitoral, a -partir de mandatos de nove anos, com renovação de um 
terço trianualmente. · 

As vozes que ameaçam o Senado, argumentando com as fa
cilidades do unicameralismo. e aditando exemplos de países unica
meralistas bem-sucedidos . não só desconhe<:em .a Histórja 
brasileira e a participação do Senado na construção e consolidação 
do federalismo, çomo desconhecem a história da civílíZ-aÇão oci
dental, em que o senado, em várias épocas, constituiU-se em insti
tuição de relevante papel pqlítico. Na Grécia _como em Roma, -o 
Senado cumpriu importante papel de moderador de discussões, de 
cons_ultor para de~isões polít(cas. relevantes._ 

A experiêilcía brasileira, por sua vez, recomenda que se 
mantenham as duas casas, atuando separada e integradamente, oU 
constituirido uma-Unidade, Das situações em que a Constituiçãô 
exige a deliberaÇã9 conjunta~ ou seja,_do Congr~sso Nac_ional. Por 
outro_ lado, há fiiriÇões específicas do Senado, que_não ~e_vem ser 
tratadas por um?,_ câmara úfi{c<i: revisar o texto de prÕjeto de lei; 
adotar procedimentos de tribunal político; dar referendo a atos de 
nomeação para certos cargos púb~icos de gr~de re_levân_cia; .auto
riz-ar empréstimos~·externos; ·ratificar "tratados ou acordos interna-
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cionais; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declara
da inconstitucional por decisão definitiYã. do Supremo; aprovar, 
por maioria absoluta e. por voto secreto, a exoneração, de ofício, 
do Procurador-Geral da República antes do término do seu manda
to. 

Exemplos históricos cOnfiimam que, quando_ se extingue o 
Senado, é preciso criar-lhe sucedâneo, na maior parte das vezes 
sem o mesmo grau de independência, sem o nlesmo pesó pólftico, 
sem a mesma importância. Foi aSsim na Constituição de 1937, que 
manteve o _bicameralismo, porém substituindo o Senado por um 
estranho corpo legislativo - o Conselho Federal -, composto , 
além de representantes dos Estados, de dez membros nomeados 
pelo Presidente da República. Eleitos pelas Assembléias Legislati~ 
vas de seus Estados, os representantes poderiam ainda ser vetados 
pelo Governador. Dentre as funções desse Conselho, destacavam
se muitas de nítida feição senatorial, como aprovar acordos entre 
os Estad_os, aprovar nomeações de Ministros do Supremo Tribu
nal Federal e do_ Tribunal de Contas e dos representantes diplomá
ticos, além de dar início ao processO legislativo em matérias que 
versassem sobre tratados e convenções internacioriais; comércio 
intemacional e interestadual; regimes de portos e navegação de 
cabotagem. _ 

Com o restabelecimento da dempcracia no País, o Senado 
recuperou importantes funções, de legislador a tribunal político, de 
referendário da indicação de irriportantes funciOnários do governo 
a fiscalizador dos atos e contas do Executivo. Por isso é que de
fendo, não apenas a preservação do Senado, com suas atribuições 
e prerrogativas atuaiS, mas a -rua iiiã..ióiVãlOrlzã.ção, em_ rilzão- de 
todas as características apontadas, conquistadas ao longo de uma 
história de lutas, de coragem, de ponderação, de conciliação. Não 
podemos perrnitii-o apeCJ.Uenariiento do Senado, retirando-lhe fun
ções ou transformando-o em mero homologador de decisões toma
das na Câmara dos Deputados. Comó -ensina- o -cOnstitucionalíSta 
Paulo Bonavides, o bicameralismo só se realiza completamente 
quando as duas casas possuem igualdade de competências, eXerci
das mediantes decisões de conciliação, obtida pelo respeito e eqrii-
líbrio entre posições- inUiúiS- vezes- cOnflitantes. 

Juntamente com a Câmara dos Deputados, o Senado tem 
garantido a permanência de uma das mais prósperas tradições de 
vida democrática do País, mediante importante contribuição inte
lectual, política, étiCa. Nenhum argumento, por mais bem elabora
do que seja, por mais que se fundamente em razões teóricas, 
científicas ou de outra ordem, consegue justificar a sua extinção. 
Mesmo assim, não seria demais enumerar as vantagens do bicame
ralismo: 

1. A primeira delas é a possibilidade que abre à representa
ção de diferentes grupos ou regiões, conforme salienta O pensador 
político Norb_erto_B_obbio em seu DicionáriQ_Qe Política: " ... a es
colha do bicameralismo, quando não frimada na tradição, corres
ponde à intenção de conferir eficiênCia autónoma -a grupos 
sociais heterogêneos, de modo que, enquanto uma câmara repre
senta o_ povo, entendido como totalidade indistintamente eleita 
pelo conjunto dos cidadãos. a outra tende a _oferecer particular tu
tela, ou· a diversas categorias de interesses (culturais, econômicos, 
etc) ou a entidades descentralizadas, sejam elas EStados-membros 
do Estado federal ou realidades territoriaiS-cOrri aUtonomia gàranti
da em Estados que, não se ajustando à tipologia do Estado _federal, 
assentam nos princípios da descentralização." 

2. A assembléia únlcã. - corre_ u-m sério risco de s~ tornar 
auto-suficiente, autoritária: e- até despótica, como atestam exemplos 
histõrico~f cóilhecidos. A existência de uma segunda câmara, além 
de minimizar ou- mesmo excluir essa possibilidade. contribui tam
bém para suavizar conflitos, evitando o confronto entre inte-resses 

ou poderes que se posicionem em lados opostos ou mesmo anta
gônicos. 

3. O bicameralismo, ao dividir entre_as duas casas o assédio 
dos grupos de pressão, assegura ao Parlamento uma posição de 
maiQ:r distanciamento eril relação aos fatos, possibilitando o ama
durecimento e a reflexão em torno dos mesmos. Por outro lado, di
ferenças de composição, forma de eleição, procedimentos 
legislativos contnlmem para assegurar ·a dinãinica do funciona
mento do Congresso . 

4. Já o Senado, por sua cOmposição, pelo mandato mais de
morado de seus representantes e pelo significado de cunho federa
lista de sua representação, tende a conter os impulsos que levam a 
posicionamentos apressados, prematuros e algumas vezes de resul
tados indesejados. 

5. A existência de duas câmaras fav9rece o equiHbfiO entre 
posições divergentes, facilita a reViSã-O- e-a conseqüente_ pondera
ção nas decisões legislativas, porque, sendo os projetaS apreCiados 
e votados, como regra geral, duas vezes, a possibilidade de preva
lecer uma opinião única ou de se cometerem falhas fica bastante 
reduzida. 

Do ponto de vista do processo legislativo, há. ilo Brasil, se
melhanças e ~lift?rençils e1~tre o Senado e a Câmara dos-Deputados. 
A competêrida das duaS CasaS é ColiCoiTelife quantO· ao proceSSo 
legislativo, pois ambas têm a iniCiativã das leis, com as restrições 
previstas na ConstituiÇão. A diferença fesii:le apenas nos projetes 
de iniCiativa do Executivo, em que o Senado atua como casa revi
sora. É de competência exc1usiva do Senado Federal a aprovação 
da escolha. pelo Presidente da República, de nomes para diversos 
cargos do Judiciário e_ da administração, o que o toma participe ria 
formação do Poder JudiCiário" ·e na condução da polítiCa externa; 
pela homologação dos embaix..adores:. __ Constitui ainda sua.compe
tência exclusiva a incumbência de suspender a execução das leis 
ou atos do POder Público; que forem declarados incons.titucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa atribuição, integra-se o Se
nado numa tarefa _comum com o Supremo, equivalente à da Alta 
Corte. Constitucional da Áustria, do Tribunal Constitu~ional Ale
mão e da Corte Constitucional Italiana. Competente para julgar a 
inconstitucionalidade de leis ou atos, emitindo a decisão declarató
ria _median_t.e quorum qualificado, o Supremo não ·esgota sua atua
ção nesse assunto com a decisão. Aí reside _uma fonte de 
importância do Senado, pois é_ele que decide se a execução de leis 
ou atos _d_ec_lar_ados inconstitudonais dev.e ser .suspensa ou não, 
cori:J. base em avaliação das conveniêndàs políticas, para a Nação, 
de uma ou outra solução. ~ - __ ·-

Além da difeiença -de funções, já assinalada, o Senado se 
distingue da Câmara pelo procedimento de es_c_olb_a de_s_eus_rePre-
sentantes, desde o momento da indicação do nome do candidato 
dq_ partido. Como tOdos sabemos, é necessário que o candidato 
consiga o apoio da maiOria na convenção partidária, para o que ne
cessita de grande prestígio junt(! a seus correligionários._ Como a 
eleição é majoritária, o candidato deve tentar obter o apoio dÕ elei
torado do Estado, o _que força a sua desvinculação em relação a 
grupos ou regiões. Configura-se, princiPalmente, corrio represen
tante do partido e, se eleito, do Estado. Essa autoridade política 
obtí_d,a por cada Senador nu~ pleito majoritário e direto, transfere

. se pa:ra o Senado como--iilSfituiÇãó, tornando-o prestigii:tdo e res-
peitado. O tempo de duração do mandato, equivalente a duas 
legislaturas, afasta do horizonte das discussões a preocupação 
com iQter~sses _el~jtoreirQS _imeQiatos e:_a s_eduç_ão 4as soluções de
magógiC-as, ~m _ di~so, a exigênci? de _idade míriii.Tia de 35 anos 
para o exercício de um mandato_ senatorial çontribui para dotar 
essa Casa de homens experie"ntes, ponderados, mais afeitos à refle
xão. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Por todas as razões qáe apieseiJ.tei, considero que o respeito 

ao Senado significa o respeito à FedÚação e à dem9cracia, valores 
maioteS que sUstentam nossa Nação. Permitam-me ainda recorrer 
às lúcidas palavras do estadista inglês Winston Churchi1 parã con-
cluir: -

"Ninguém pretende que a democracia seja perfei
ta ou sem defeito. Tem-se ditO que a democracia é a piof 
forma de governo, salvo as demais formas que têm sido 
experimentadas de tempos- em tempos." 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroélnío)- Eminente Se· 
nador JúJio Calnpos, a Mesa comungã:cúm a.revolta de V._ Ex• e 
crê que o Regimento Interno deve ser seguid~ com o maior rigor. 
V. Ex• será atendido em suas reivindicaÇões. --

Concedo a palavra ao eminente Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCQ (PSDB - SR Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, o Brasil entra na segunda fase de um plano que visa 
estabilizar sua moeda. A trajet6riã não será simples. Há muitas di· 
ficuldades pela frente. A travessia dessa ponte e a chegada à ter
ceira fase depende fundamentalffiente __ ae nós - parlamentares, 
empresários e governQ. . ., -.; .. <-·-.:. ,- -:" 

É imperioso destacar a coragem cívica -e Ó senso de respon
sabilidade que orientaram a decisão do Presidente Itamar e de seu 
Ministério. Seria n1ais -cômodo pa_r;:t_ <?l~s simplesmente se entrega:
rem à administração do cotidiano, deixando a recuperação da moe
da para o próximo GOverno. O Presidente Itamar Fiancà 
demonstrou, mais uma vez, a sua alta sensibilidade humana. Afi
nal, nada mais do que a inflação é responsável pelo estado de mi
séria e dilaceração socíal ã. que estão submetidas imensas parcelas 
do povo brasileiro. 

Abandonando o comodismo pessoal e as conveniênciaS po
líticas, o Presidente Itamar e o Mínistro Fernando_Henrique Cardo
so decidiram enfrentar o problema, nest~ final _de m~ndato, e 
correr os riscos inerentes a um plano de esli-tbiiização. 

Ten:ios diante de nós um Plano democrático. Ele vinha sen
do gestado há vários meses, sem segredos, sem suspenses. Na rea
lidade, o Plano foi antecipado no dia 7 de dezembro de 1993, 
através da EXposição de Motivos n° 395, na qual o Ministro Fer
nando Henrique C3rdoso, didaticamente. aprêsentou o ~eu "Pro
grama de Estabilização". Logo em seguida. ele cqmpareceu a" esta 
Casa para explicações complementares. _Na op_q!!_l,l_J].idade, s~bi à 
tribuna para classifiCar a proposta do Ministro como um Plano rea
lista que objetiVava resolver os problemas do presente _e do futuro. 

Desde -o início, o Plano foi lançado em três _est_á~o_s enca
deados, cujo_ objeti\lo final-era o de .extermin<!-f a inflação -_dentro 
do mais rigoroso res-peíto às garantias cOnStituCiOriaiS e "àOs Cõnira~ 
tos voluntários. Assim foi feito: Á pala via do Mülfstro fo( cumpri
da, 

O Congresso Nacional deu sua resp_osta-. DemoCratica!llen
te, examinamos a arquitetura do Plano. Mudamos algurpas coisas. 
Introduzimos aperfeiçOamentos. Mas, no.firial,_ preservª-mos a sua 
lógica interna. COncordamos cbm os ceifes õrçamen~ãrios. Apro
vamos o Fundo Social de Emergência. Garantimos o firtf do déficit 
públíco. E, agora, continuamos a nossa superior tarefa de reaiizar 
as reformas estruturais conStantes da referida Exp-osição de Moti
vos, em especial, a consolidação do realismo orçamentaria, a im
plantação de uma mudança da Previdê!:lcia, o ãpoio à reforma 
adminístrãtiva e -ã modenllZã.-ção da economia. 

- De nada adiantarão os novos sacrifícios, se tudo issO signi
ficar apenas a redução temporária da inflação. PrecisamoS .. dcbelar 
esse mal para sempre. A criação da UR V é a preparação da nova 
moeda - uma moeda saudável. 

O SR. GERSON{;AMATA- Permite V, Ex' um aparte? 
O SR. ALBANO FRANCO- Pois não. 
O Sr. Gerson Cama ta - Senador Albano Franco, venho 

acompanhando os pronunciamentos de V. Ex•. Pelo cargo que V. 
Exa exerce na iniciativa priVada, honro.so para qualquer cidadão 
brasileiro, com a responsabilidade desse cargo, V. Ex a vem, de 
fato, há vários meses, mesmo antes do Plano, reclamando do Go
verno uma ação contra <!- inflação. E este é o grande reclamo da 
população brasileira. Já cheguei a dizer aqui, digo continuamente, 
que não se resolverá nenhum problema do Brasil enquanto não se 
resolver o problema da inflaçãO. É uma grande vergonha para os 
brasileiros diante do mundo, principalmente quando vemos que 
países como a Bolívia c a Argentina conseguiram superar essa fase 
primiü V a da sua economia. debelando o processo inflacionário. 
Estou torcendo, rezando, como brasileiro, para que este Plano- o 
primeiro no Brasil feito àS claras, sem pacote, sem feriado bancá
rio -dê certo. Tão simpleS que na entrevista coletiva que o Minis
tro deu à -ini.prensa anteontem, os jornalistas estavam-fepetindo as 
mesmas perguntas, porque: não havia mais o que perguntar. E aqui 
faço uma autocrítica: o Congresso Nacional demorou, hesitou um 
pouco na aprovação das medidas e provocou uma excitação espe
culativa. Mas a primeira onda passou. Neste momento, temos al
guns obstáculos, que acredito serem da preocupação de V. Ex• e 
de todos nós, brasileiros. Numa leitura rápida dos jolnais de hoje 
já se vê que há-no Congresso uma corrente para mutilar O Plano, 
para destruí-lo, com um monte de emendas, as mais estapafúrdias, 
em cima das medidas provisórias que o --consubstanciam. Temos 
que estar vigilantes, a população brasileira tem que estar vigilante. 
para que não se mutile o Plano. Não podemos deixar que a hesita
ção Poder Legislativo provoque na opinião pública up1_ certo temor 

_de retrocesso naquilo que já se conseguiu avançar. Um outro ponto 
que também gera preocupações é que nem houve tempo para a 
produção de resultados, e. a ação política já se começa a sentir 
isso; como os partidos políticos estão enfiados dentro das centrais 
de trabalhadores - de um lado, há uma candidatura a Presidente da 
República, e, de outro, uma candidatura a Senador-, já estão pro
metendo greve contra algo que ainda nem produziu resultados. É 
pr.eciso aguardar uril pouco fiais. No entanto, não se sabe o que 
vai acontecer e já dizem qúe não é bom. Há uma t~ntativa_de uso 
político de qualquer dificuldade que possa surgir. O terceiro obstá
culo, a terceira pedra no ca~inho, que eu temo, é o Poder Judiciá
rio. Com esta Constituição, o Brasil é ingovernável. O Collor disse 
isso, o ex-Presidente José Samey disse isso, e o Presidente Itamar 
Franco, outro dia, disse, vagamente, que é difícil governar com 
esta Constituição. Unl juiz .lá do fnterior, com uma ação popular, 
pode acabar com o Plano. Essa vacilação do Poder Judiciário, essa 
disparidade de sentenças, oi-a para um lado, ora para outro, e tudo 
baseado na lei -'pOrtanto, tem que mudar a lei -, isso me deixa te
meroso, porque qualquer sentença de um juiz pode acabar com 
tudo. Precisava -haver uma Conscientização, uma sintonia dos três 
Poderes que formam o Governo com os anseios que a população 
brasileira tem de acabar com essa vergçmha nacional que é a infla
ção brasileira, que rouba, que toma daqueles que não têm defesa 
nenhuma contra ela. Ao louvar a preocupação de V. Ex·~ que é 
mais antiga do que o Plano·, porque eu tenho acompanhado a sua 
atuação e a ênfase que dá, na sua atuação parlamentar, ao proble
ma da inflação, e por isso junto as minhas preocupações às suas, e 
talvez até as exagere um poUco, da minha parte, mas louvo a coe~ 
rência da atuação de V. Ex". V. Ex• já vinha, antes mesmo da im-



994 Quinta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Ml!fço de 19.94 

plantação do Plano, tocando no assunto, traz_endo suas preocupa
ções, cobrando-as do Governo, como vem apoiando a medida ago
ra instituída. Também é desejo de V. Exa e do povo brasileiro que 
todos colaborem para que o Governo_c_onsiga acertar plenamente 
desta vez. Obrigado a V. Exa. 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Gerson Ca
mata, com sua lucidez, sua sensibilidade, seu espúito público e sua 
responsabilidade política, através das suas palavras, vem engran
decer o nosso pronunciamento, principalmente quando estamos 
pensando da mesma forma, já que temos compromisso com oBra
sil. V. Ex• vive o Legislativo, já viveu o Executivoe foi um bo_m 
executivo, conseguiu desenvolver o seu Estado em. época de difi
culdades com austeridade, administrando e ordenando o seu Esta
do. Sou testemunha dis!õo porque, tendo em _vista as _minhas 
funções, visitei várias vezes o seu Estado e ouvi isso dos diversos. 
segmentos sociais do Espírito Santo. Agradeço o seu aparte e tam
bém sinto as preocupações que V._Ex• acabade_ref.erir.~ 

Enalteço, ao mesmo tempo, o que V. Ex• elevou: Nunca um 
Plano foi tã_o discutido, tão debatido; nada nesse Plano do_ Ministro 
Fernando Henrique Caidoso foi feito nas caladas da noite Oll pelas 
madrugadas_. Mas se não houver cooperação da sociedade __ como_ 
um todo, o Plano terá. dificuldades para atravessar a sua_trajetória. 
A sua preocupação com o Judiciário e principalmente com as mu
tilações que ele poderá sofrer aqui no Congresso são realmente 
muito válidas e oportunas. Senador Gerson Camata. Não tenho dú
vida de que o País precisa e necessita dessa compreensão por parte 
do Poder Legislativo. Não podemos_ pensar, _neste momento, nas 
eleições de 3 de outubro, mas sim 110 Brasil, porque através desse 
Plano poderemos eliminar o maior _adversário da Nação brasil~ira, 
a inflação, que inclusive está colaborando e contribuindo para de
teriorar os nossos costumes, aumentando a corrupção, o desânimO 
e a descrença da nossa sociedade nas elites políticas. Agradeço O 
aparte de V. Ex a .. 

O SR. BENI VERAS -Permita-me V. Ex• um aparte? 

O SR.ALBANO FRANCO- OuçoY_.fu"_com.muita sa
tisfaçãO. 

O Sr. Beni_Veras- Nobre Senador Albano Franco, tenho 
assistido a vários pronunciamentos de V. Exa·aqui no Senado e te
nho observado que V. Exn coloca o espírito público acima dos in
teresses particulares de sua categoria. Como Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria, o nobre Senador tem tido ati-: 
tudes de independência que revelam uma preocupação maior com 
a Nação, como ocorre no presente momento. Há um esforço nacio
nal muito grande já feito para combater a inflação; sabemos que 
ela é o mal maior que a Nação sofrC no presente momento e não 
podemos desperdiçar essa oportunidade. O sacrifício já feito deve 
ser aproveitado para concluirmos, de maneira feliz, essa luta anti
inflacionária que afinal não seria tão .difícil assim s_e houvesse, por 
parte das categorias profissfonã.is no País, o sentimento de respon
sabilidade que V. Ex• revela como Presidente da Confederação 
Nacional da Indústria. Parabenizo-o e confio que juntos podere
mos vencer a inflação neste momento. 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Beni V eras, 
agradeço o aparte de V. Exn, que com competência, compreensão 
dos problemas vem valorizar o no_sso pronunciamento. Aproveito, 
inclusive, a colocação que fez no seu aparte para dizer que ontem, 
durante todo o dia, ti vemos entendimentos, não só pessoalmente 
mas também via telefone, com quase todos os Presidentes de Fe
derações de Indústrias deste País, inclusive corrl lOdos os Estados 
maiotes e todos assumiram o Compromisso de trabalhar no sentido 
do nosso engajamento, prírtcipalmente naquilo que hoje é motivo 
de preocupações para o próprio Plano, que é a questão da resP.on-

sabilidade do empresário na questão dos preços. Isso, realmente, é 
algo que exige de nós responsabilidade _social para o atual mo
mento brasileiro, porque estes primeiros 30 dias, serão decisivos 
para o Plano. Devemos ter essa compreensão. Ouvi de todos os 
PI:esidentes de Feder:ações de Indústria essa disposição. Do Sul ao 
Norte, todos estão engajados nisso, COf!.Versando, fazendo reuniões 
para que, realmente, haja responsabilidade do empresário nessa 
questão dos preços que é vital para o sucesso e para o êxito do Pla
no. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por isso, a missão desta 
Casa e de todo o Congresso_ Nacional é de grande_alcance históri
co. O povo brasileiro só gozará os benefícios dO Programa ·de Es
tabilização no momento em que_ n_ós, Parlamentares·, completarmos 
a tarefa de modernizar este _País nas áreas tD_~pJária, pr~yid_e_nciária 
e, quanto à_Iiberdad~ da economia. --,. -_----_·---. _ 

Estou certo de que ·o_ Congresso N adofult rlão se furtará- a 
realizar a Revisã_o Co_qstitucion.<J.l .. no prazo estipulado. Ninguém 
aqui deseja entrar para a história como bloqueador da mudança. 
Ninguém pretende inviabilizar um Plano Econômico que tem tudo 
para dar certo, porque ele parte de um défiCit zero, -conta com 
mais de; 30 bUhões de_çlólares d~ r~ervas cambiais, tem uma dívi
da externa rei:tegociada a juros relativament~ baixos e. opera em 
uma economia bem ma,is aberta do. que no_ passado. Isso significa 
dizer que o Plano está sendo implantado num clima ·de maior dis
ciplina intema_ciona1, onde as facilidades de importação são· enor
mes, o que pode coibir os aumentos injustificáveis- de preç·os 
internos. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Permite-me V. 
Exa um brev~ aparte, nobre Senador Alban_o Franco?. 

O SR. ALBANO FRANCO~ - Com ,mu_ito_ pn:i.zef, nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CAIW ALHO- Quero apartear 
V. ExQ rapidamente, nobre Senador Albano Franco, apenas para 
dizer que é importante_ tudo _que V. Exa está falando, muito embora 
eu não comungue dos ideais refonnistas da Constituição por duvi
dar da legitimidade dos que procedem dessa maneira, não havendo 
a autorização do povo para tanto. Mas essa é uma qUestão científi
ca do Direito que vem sendo levada no peito, vem sendo desco
nhecida nesta Casa, tanto assim que estamos fazendo uma Revisão 
sem uma Comissão, estamos fazendp_J.!ma Revisão sell)_ um cuida
do técnico e com o Relator fazendo _acordos. celebrando, de quan
do em qú~mdo, SolUções não muito jurídicas e não muito 
d6ntifiCas, mas que estão aparecendo, de qualquer maneira, diante 
de um Plenário que tem votado essas matérias. Quero dizer, no en
tanto, mesmo fosse legítima a ReviSão Constitucional, que seria 
necessário -intiit() mais um caiáter Cultural para a solução brasilei
ra. A lei não vai reSolver tudo. O Plano é importante, V. Ex• tem 
tõâã. razão, a Revisão deve ser importante pelo resultado que possa 
obter, tudo deve ser importante. Mas importante mesmo é uma re
visão dos costumes brasileiros para possibiJitar um maior respeito 
ao povo, um maior respeito- à Fazenda Nacional, um maior respei
tO- ao empresariado, porque V. Ex• sabe que o _empresariado de 
quando em quando é desrespeitado em sua missão. Nós nos acos_
tilmamos ao desrespeito generalizado que atinge todos os lados, 
que atinge, de quando em_ quando, todos os segmentos da socieda
de. Há poucos instantes, eu ia eritrando no Congresso NaciOnal, e 
vozes gritãram, dirigiiido-se ao veículo no qual me encontrava:. 
"Vai ladrão af?" Então, não há o me_Q.or _respeito a nada. Não hã 
respeito a coisa algum~L Há um questão cultural a se resolver. Mas 
a triinha impressão é de que os costumes começarão a ser melhora
dos exatameilte Com a inelhora do comportamento político, com _a 
melhora do comportamento goyernamental, com isso que V. Ex• 
fala, com um verdadeiro código ético, onde estej<Lill_ as melh9~es 
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intenções do empresariado. E não nego concordar com a afirmati
va de V. Ex•: neste momento está em nossas mãos a solução desse 
problema. Na mão do empresaria~_o, __ que tem _a iniciativa na in
dústria. no comércio, repousa uma -grande f~tia çia ~olução moral 
deste País. Confio na piilavr:a de V.-Ei_,. e acredito que o empresa
riado procederá com responsabilidade para dar, no seu un-iverso, 6 
apoio de que precisa -o nosso rióbre Presidente Itamar Franco. 
Quero dizer que mesmo ter discordado do Presidente em muitas 
oportunidades, sou seu admirador. Não é qualquer fotografia de 
Lilian Ramos, burlando a ética presidencial 'l.':!_Cr vai c!_e~~s_!.ip:iular o 
nosso critério de apfeciiÇão da figura dO Presidentç, que foi nosso 
Colega durante muitos anos. Trata-se de um homem de bem, de 
magnífiCa intenção, é um patriota, é um -homeliú}ue realmente me-
rece o nosso respeito e o nOssO apoiO. Mesmo-qllàndo discorda
mos, não podemos negar-lhe esse apoio e esse respeito-. -Daí POr 
que o meu aparte a V. Ex• para fazer Cofo com os apelos que, neste 
momento, enfatizo perante o Senado Federal, muito embora eu tra
ga para o seu discurso mliWiiT!ai~ fund3}1lentos. sociológicos do 
que revisiónais. EntendO que é não-mudando a lei que vamos mu
dar os costumes. Mas, de qualquer maneira, temos o direito de 
acreditar que é um passo também, que é- uina parte, que é um com-
plemento. - _ -~: 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, os fundamentOs so-ciológicos, éticos, políticos e jurí
dicos das palavras de V. Ex• vêm engrandecer o nosso pronuncia
mento. 

COmo V. Ex" dizia, no in!Ció=-do Seu -aparte, em termos de 
conceito e princípio estamOs podendo divergir" da Revisão Consti
tucional. Mas o importante é que o pensamento nosso é o mesmo: 
é o pensamento em favor do Brasil. 

Entendo as preo~upações -de V. Exa; Senador Cíâ-Sabóia de 
CarvalhO; quando falã no problema cultural por que passa a· Soei~~ 
dade brasileira. E a inflação é uma das priilcipàis-resp"orisãveis pOr 
esse nosso problema cultural, pois promove a deterioração dos 
cOStumes, incentiVá a COiiüpÇão e aumentá, cada Vez mais, a miSé
ria em nosso País. 

Por isso, não podemos deixar passar esta opcirttinid"ade úni
ca, fmpar, de tentar, de uma vez por todas, eliminar a inflação bra
sileira. 

· Muito obrigado, Senador Cid Sabóia 'de Carvalho. 
Sr. Presidênie, Srs. Senadores, o Brasil posSui uma classe 

empresarial que já aprendeu os riscos do exagero, os pfejuízos do 
abuso e os malefícios do individualismo. Seremos solidários. Os 
Presidentes das Federações de Indústria de todos os Estados do 
Brasil revelaram-me a sua firme disposição de trabalhar com afin
co, junto aos seus associados, no seOtido de praticarem uma políti
ca de preços responsável, que assegure o abastecimento e garanta 
o emprego dos trabalhadores. 

Pela primeira vez, temos um Plano Econômico_ que se preo
cupa em proteger, expliCitamente; os salários dos trãbã.Ihadores e 
conter a rotatividade de mão-de-obra. Não se fez mais do que o 
devido, mais do que o justo. Não é certo j~gar Rara _os_-trabalhado
res os risco de um Plano Econômico. A proteção do salário é uma 
peça essencial. Neste Plano, seja quãl for a inflB.ÇãO; -o-trabalhador 
terá o seu salário reajustado diariamente. IsSO é-fuildamental-para o 
Seu sustento, assim como é básico para o setor produtivo, pois sem 
consumidores, não há produção, não há emprego, não há remune
ração. Exportar é ímportarite,-mas nenhÚm país pode bu~c~_a ex-_ 
portação dando as costas ao seu próprio povo. - -

É evidente que a proteção diária dos salários apresenta suas 
dificuldades para as empresas. Por outro lado, isso constitui um 
importante freio pafa os que, porventura, pensam em se aproveitar 
da liberdade que o novo Plano lhes garantiu. Ao exagerarem n·os. 

preços, eles pagarão um Pesado tributo na forma de uma folJla sa
larial igualmente aumentfl,da. E perderão os consumidores. E a leí 
de_ mercado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, repito, estou certo de que o 
empresariado induStriai será um-soldado dis.ciplinado nessa guerra 
contra a inflação. Os grupos menos sujeito$ à conCorrência sabem 
que as alíquotas podem ser ainda mais reduzidas _e que importaçõ
es de vulto podem ser realizadas de uma hora para outra. _ 

Insisto _que isto não acontecerá porque não será necessário. 
A economia brasileira já .está suficientemente aberta - o que leva 
todos a se sujeitarem às regras do comércio internacional. Bem di
ferente foram os Planos anteriores, quando o Brasil era uma das 
economias mais fechadas do mundo, a burocracia retardava toda 
tentativa de importação abrupta e as reservas cambiais eram insufi
cientes. 

Por isso, estou seguro de que os empresários industriais da
rão uma resposta positiva,' de colaboração. Juntar-se~ão ao enorme 
esforço do Presidente Itamar Franco e do Ministro Fernando Hen
rique Cardoso no combate_ definitivo a essa perniciosa iriflação. 

A partir daí voltaremos a crescer. O Brasil é um país voca
cionado para o progresso. Temos condições favoráveis. _Somos 
privilegiados em muita c0:isa, pois jã pl-ovaino_s_ que, mesr:ilô COin 
todas essas dificuldade, cOnseguimos crescer quase 5%, em 1993, 
e manter uma inflação em dólar de apenas 4,5%. 

Ao longo de tantos Planos fracassados, os agentes econômi
CQS_ aprenderam que o artificialismo não leva a nada; que o funda
mental _é zerar o déficit~ ê equliibrar 6 Orçamento;- é estancar o 
endividamento público. Tudo isso foi feito: Penso que o Gov_erno 
também aprendeu que um Plano de Estabilização, coroá esse, exi
ge um monitoramento_ con$tante para garantir as necessárias corre
çães de rota decorrentes dos problemas do dia-a-dia. Acredito na 
capacidade gerencial da at4al equipe econômica._ · · 

Estamos muito pertó da grande virad~. Com as medidas do 
Pl<!nO Econômico, este País vai __ deslanchar. Os juros haverão de 
cair; a volta dos recursos ao setor produtivo acionará esta gigantes
ca economia em muito pouco tempo. O emprego voltará a_ crescer, 
o nível de vida vai melhorar. 

Mas, o quadro somente será sustentado a partir do momento 
em que aprovarmos as refOrmas estrUturais. Este é o grande apelo 
que faço aos meus Companheiros de Senado Federal. A Revisão 
da Constituição é fundamerhal. 

Nunca foi tão urgente e tão crucial a realização de tais 
mudanças. Confio que, coin a ajuda de Deus, _chegaremos no fi
nal de maio e início de junho com um outro Brasil; que, no 
ca_mpo econômic.o, estaremos _com uma nova moeda, estável e 
saneada; que, no campo ·institucional, haveremos de ter um 
quadro moderno no que tange _a impostos, Previdência SOCial e 
condições de concorrência. 

Tenho fé. Conheço a seriedade dos membros desta Casa. E 
sei, que todos estão interesSados no bem do Brasil. Sei que cada 
um de nós de_seja ser lembrado pelos seus filhos e netos como al
guém que sacrificou seus interesses pessoais em fa vór dos inieres~ 
ses dos que sofrem. Sou filho do Nordeste, conheço de perto as 
agruras de quem precisa trabalhar e não pode. Cansei-me de falsas 
promessas. O emprego e o bem-estar social só_ voltarão a imperar 
nesta Nação quando tivermos uma moeda forte, quando se acabar 
com a especulação, quando os recursos entrarem novamente na 
produção. 

_o_ • 

O SR. ~URO BENEVIDES- Permite V. Ex' um apar-
te? 

O SR. ALBANO FRANCO - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Mauro Benevides, com muito prazer. 



996 Quinta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1994 

O SR. MAURO BENEVIDES - Senador Albano Franco, 
V. Ex11 faz neste instante uma ·avaliação do quadro econômico-fi
nanceiro do País, tendo em vista as medidas econôrnicas que fo
ram tomadas públicas nesta segunda-feira pelo Governo do 
Presidente Itamar Franco. Podemos, neste instante, saldar, como 
uma decisão do Congresso, a promulgação, ontem ocorrida, do 
Fundo Social de Emergência. ConiO V. Ex" já-destacou, no curso 
do seu pronunciamento, objetiva possibilitar ao Governo a corre
ção das contas públicas, enfim, todas aquelas perspectivas que 
possam conduzir o País a um estágio efetivo de desenvolvimento. 
Já agora, a Medida Provisória no 434, que dispõe sobre a URV, é 
muito provável que o Congresso, igualmente, venha a acolhê-Ia, 
sem que nós nos exoneremos da prerrogativa constitucional de 
emendar a proposição do Governo e transformá-la em projeto de 
conversão. Ninguém, nesta Casa, admite que se vá para uma posi
ção radicalizada, recusando pura e simplesmente a medida. Há, 
praticamente, uma interpretação consensual de que alterações de
vam ser processadas na medida provisória, mas sem-descaracteri
zar aquilo -que pretendeu o Governo através_.d~sse instrumento do 
processo legislativo brasileiro, que é a medida provisória. Portan
to, V. Ex• com as_ responsabilidades redobraQas de Senador pelo 
Estado de Sergipe e de Líder inconteste da classe empresarial bra
sileira, V. Ex• traz, assim, um aceno otimizarite, diante dessas me
didas que agora o País- terá que-confelas conViver. Portanto, a 
nossa expectativa, nobre Senador Albano__Frrul_ço, é de que o Fl.m
do Social de Emergência promulgado possa atender àquilo que 
pretendeu o Governo, ao fazer· suas ·sugestões ao Congresso Revi
sor. Por outro lado, a Medida Provisória n° 434, também transfor
mada _ou não em projeto de conversão, mas, muito provavelmente 
transformada em projeto de conversão, possa consubstanciar, com 
a participação do Congresso, aquilo que deseja toda a sociedade 
brasileira. Muito grato a V. Ex•. 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Mauro Be
nevides, mui digno Líder do PMDB nesta Casa, as palavras de V. 
Ex• vêm Yalori_Ulr _o t)l_~!l pronuríciamento. Com_ à 'Sua experiência, 
sua lucidez em tratar daquilo que é do interesse do País, V. Ex• 
aborda 9 que foi aprovado e promulgado no dia.de o_ntem, a_ques
tão do Fundó Social de Emergência, que é a primeira fase, ·a Pri
meira etapa de que o Governo preciSava ·para ó êXitO, o sucesso do 
seu Plano e conhece que vai hav·er negociações pOlíticaS erri tomo 
da medida provisóriã:- ' - · 

O importante, Sertador Mauro Benevides, é que sei que V. 
Ex• é dos que mais colaborarão, não só pela sua compreensão, mas 
principalmente pela sua responsabilidade pública, que nunca fal
tou nesses momentos, para que essa medida provisória não sofra 
mutilações, porque estará em jogo o f~:J.turo do Bra,sil, o futuro_des
te Plano. 

Não tenho dú.Yidas de _qu'e esse Plano, Senàdor Mauro Be
nevides, é a melhor forma de se conseguir compã.fibilizar o contro
le da inflação com a retomada do crescimento. prórhovendo aquilo 
que hoje mais defendemos neste País: _a diminuiÇão das desigual
dades sociais e a retomada do cresc.i;m~nto e do desenvolvim~nto 
brasileiro. 

Muito obrigado, Senador Mauro_B_eney_ides. · 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esiã é a nó$sã..ririssã0, esta é 

a tarefa que o poVo de Sergipe inc! deu. É isto qU'e 'â. família bnisi-
leira espera de todos_nós. 11 

'•'· 
Durante o discurso_ do Sr. AlbaW?_ Franco, o Sr. 

Carlos Patrocfnio, Suplente de Secret4rio, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada, pelo Sr. César 
Dias. 

Durante o discurso do Sr. Albano França, o Sr. 
César Dias deixa a Cãdeir(:i r)a presidhzCia~--qUe é ocu
pada pelo Sr. Lucfdio Porte/la, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Pedro Teixeira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao SenadorNey M_aranhão. (Pausa.) 
Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto. (Pausa.) 
Concedo a palavra o Senador César Dias. _ 
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Pronuncia o seguinte 

discurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, honra-me nest_e_morneiJ.
to proferir um discurso com relação à Universidade Federal de Ro- _ 
raima e muito mais a ·preseriça do ex-Deputado Federal Mozarildo 
Cavalcanti, que se encontra presente, e que atualmente assessora a 
Universidade Federal de Roraima. 

No Brasil existem 80 cursos para formação de médicos ins
talados em universidades federa,i.s, estaduais e particulares. pesses, 
60 nos sete Estados do Sul e do Sudeste .e soment~ 3 _na Região 
Norte, sendo 2 em Belém e 1 em Man~us. · 

se; de um lado, a população do Sul e do Sudeste é bem su
perior à do Norte, o que exige maior número de médicos para 
atendê-la, de outro, as cidades do Norte estão muito distantes uma 
das outras, impedindo o atendimentO do.s. doentes de uma e out;ra_t 
pois o transporte obrigatoriamente feito de bru:co, demandando 
muitas horas, e, na maioria das vezes, dias, o que agrava o estado 
dos doentes, levando-os até a _morte. 

Faço essas observações com a autoridade de médico atuante 
em Roraima, cujo interiOr cOnheÇo todo, além de ser estudioso do 
assunto. 

A escassez de médicos na região agraVa-se dia após dia, o 
que tem levado os Gov~_mos dos Estados norti~_tas a_il.01Jnciar e.-IA 
jornais de Estados do Nordeste,_ Sul~_Sudeste, e até em jornais de 
países sul-americanos, oferi::celldo bOns salários e olltr3s"cõndiçõês 
vantajosas para médicos que tenham interesse em trahalhar no i_n-
terior nortista. -

Faço um adendo em meu discurso, para dizer que hoje estão 
atuando no Estado de Rorairria m~d.iççs de outros países, como os 
cubanoS, por faltã. de médicos brasileiros nessa região. · - · 

Posso afirmar que muitos médicos _çolombiª-DOS, peruanos, 
equatorianos- estão _ocupando vagas em hospitais, pOStôs de saúde, 
barcos-hospital na regiãO, por falt~ de_ prOfissionais brasileiros. _ -

Outro problema sério é que mUitas -das vezes Os doentes 
graves têm que se deslocar para os grandes centros do _Sul ou no 
Sudeste, com elevadíssimos __ ônus firianceiro e, em_muitas o_casiõ
es, a família está impossibilitada de expender tanto dinheiro c:om 
pas:Sátfem· e hospedagem, vindo esse ente querido a falecer. Isso 
para não falar que a demora no atendimento tem -sido causa. de 
Íilllitas Perdas de vidas precio"sãs. - - -

Por. todas essas razões, sou p'enamente, convictamente a fa
vor de que seja criado o curso de Medicina na UniveJ::siQade Fed~
ral de Roraima, cujo processo está na pauta para ser apreciado na 
próxima reunião_ do Conselho Naci9nal de Saúde, a realizar-s~ 
aqui em BrasOia, depois de o pleito ter sido aprovado em todas as 
instâncias por que paSsou. 

Em 5 de novembro de 1993, Q_Conselho_de Ensino, Pesqui
sa e Extefisão da UQive_rsidaQe Federal ~e Roraima-aprovou o pla
no do Curso de Bacharelato em Medicina; no dia seguinte. ·o 
Conselho Universitário o criou; em 19 de novembro." a Universid3.~ 
de deu entrada no Conselho Nacional de Saúde com_s_olic.itação" 
para funcionamento imediato desse çurso, anexando projeto de 
justificativa social e numerosos documentos reforçando a necessi
dade e viabilidade do cur_so.Jsto_._a de_speito de não concordar com 
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a constitucionalidade do Decreto N" 98377, de 8 de n0vembro de . O SR. CID SABÓIA DE êARVALHO (PMDB - CE. 
1989, <jue dispõe sobre a criação de" novos _cursos de saúde no Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
País, por entender que esse decreto fere .o princípio da autonomia dente, Srs. S_enadores, Ontem consumou-se o absurdo: promulga
univetSitária. mos uma parte, antecipadamente, da Revisão ConStfüidonal. E o 

Na sessão do Coriselho Nacional de Saú_de_,-reãliZada em de- pior é que tudo o que_ es~~_acontecendo agora vai_fu_ndar_uina his-
zembro último, foi decidido deixar esse. e outros projetes para se- tória huiitoríSifcit do Direito Constitucional brasileiro; tanto assim 
rem apreciados em fevereiro deste ano, sendo adiado para março. que estamos começando a Revisão Constitucional de trás para a 

Desde setembro do ano passado, Sr. Presidente, St's e_ Srs. frente, contra qualquer preceito lógico, já que o Dfreito é altamen
Senadores, o Conselho Nacional de Saúde não_ delibera sobre a te lógico. 
criação de novos cursos na área de saúde. Parece que há interesses Não há como negar, Sr. ?resid~_nte ~ Srs. S~nadores, que a 
muito poderos-os desejando impedir a formitção de novos médicos, extravagâncí<i-está presidindo os trabalhos da Revisão Constitucio
alegando, não sei com que autoridade, que não E~~isamo~oc!e mais Qa1; ã-paftir,-prfinordialmente, do momento em que se desfigurou a 
escolas de Medicina no Br~il, princíp:armente na Região Norte. Federação, excluindo-se o Senado Federal desta Revisão, já que o 

Posso afirmai, Porque acompa.nho_ de _perto o tra:Oalho _do Senado se despersonificou, durante esses trabalhos, na _junção, 
Reítor José Hamilton Gondin Silva, que_ a Univ~idaçle Fe:deral.de qual se: fora uma Assembléia Nacional Constituinte de Deputados 
Roraima é instituição sólida, inquestiollável e_COm plenas condiçõ- e Senadores que têm procedimentos iguais, tirando- dos Estados a 
es de implantar e manter o curso de Medicina; asSím -Como Já vem PoSsibilidade de suas próprias defesas, já que seus representantes 
fazendo em relação aos cursos de Agronomia, Direito, ED.genharia estão diluídos na_represehtaÇão do eleitorado brasileiro, na repre
Civil, AdministraçãO, CiênCias Cé:mtabeis. '~Cténdãs Bi016gic-ãs; sentação do povo brasileiro que é obtida através da eleição dos 
Letras e outros, alguns dos quais em _vias .de formar sua primeira Si's. Deputados Federais.. ' 
turma. A coisa vai grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Em 10 de fevereiro deste ano, o Conselho Estadual de.Saâ-:: Conseguimos taintiêm, no aug'e do casufsmo, algo estranho 
de de Rorairha aprovou _a autoriza_çãÕ i,:târa o fúnciorlameitto _ çl_Ú a todos os princípios do Direito, a toda a Ciênda do D.tre'ito; tudo é 
curso de Medicína da yPRR, com bas~ em est~dos técnicQs ju_di- possível, de acordo com as conversações, de aco~;do_ o c}lamado 
ciosos. _ _ _ . - · - . Colégio de Líderes. Tudo é possível. A maior extravagâpcia é pos-

A Universidade Federal de Roraima man-tém cOnvênio-Com sível, o maior absurdo é_ possível, desde que se concorde. Mas 
o. Governo_ do Estado de Roraima, pelo qual ele se compromete a aprendemos, nas univerSidades, o estudo" da fonte do Direito, o es
colocar à sua disposição a rede de unidades de saúde estadual, ob- tudo da fonte da lei e procuramos, antes de mais nada, as rafiis-d~ 
jetiVãrido ão ensino, aprendizagem, treinamento-e prestaÇão de ser- uni Direito "Constitucion~I de-qualquer povo, que não pode ser, 
viços de_docentes e discentes do curso. -· . ~Yidentemente, como está acontecendo aqui.. . . . 

Também mantém convêniO -com universidadt;:_s cubanas que C()mo se faz Dirêfiá- Coi:lStlfuCionaí? Conversando com o 
lhe garantirão professores viSitanies eni Dfve1 de~ dôlitôrâ.do, alénl Deputado Nelson Jobim. 
de acordos com a Escola Paulista de .M~diÇina pàfa assumir a im~ · -Qual-é o princípio Científico para tesolver tal questão no Es-
plantação do curso de Medicina, de maneira abrangente, dl)rante tacto br~ileirç:t? Conversa com o' Deputado Nelson Jobim. 
dez anos. Igual acPrdo foí estabelecido com.<~: Universidade Fede-: Não é possível, Sr. Presidente! Nã.o é possível! Estamos nos 
ral do Pará, cuja Faculdade de Medicina, com 75 anos de existêri- ác·ercando de algo _altamen_t~ grave e -:- porque não -dizer - irre
cia, é uma das melhores do Norte _e Nordeste, ,c_o_q1 experyênciá has pre"ensivelmente _irresponsável. Uma irn!Spónsabilidade tão total 
enfennidades -tropic<iis. ·A irit"br-relação entr~ as universidades será que, no universo dela própria, é irrepreeris'ível, é irretocável. 
plena. - _ _ _ _ _ __ _ Daí por que, Sr. Presidente; me nego a votar contra a Ciên-

A Universidade Fedjfral de Roraima ·realizou concurso plÍ- cia, só voto "n~Q"_. Não posso coÍlçordar, a essa_altura dos aç:onte
blico para a seleção de professores de Anatomía, FisíófOgt"ã_, -Faf- cimentos. Não vou obstniir, pofque fui vencido; não vou criar 
macologia e Microbiologia, com resJ.llt(ldos, hÇlmologados e problemas emocionais e institU:cio"iúiíS :à AS.sembléia Nacional 
publicados no Diário-Ofidãl de União- de 05 de janeiro. ConstitUinte, pofque fui ve.héido -por uma ma16tia-:....:: ãliás; à As-

Para finaliúir, deixo ·al_gumas informações importantes, que sembléia Revisora, o CongtessORev_isor, como queiram chamar-, 
ju,stificanl tarllbéin a criação urgente_ do Q!rso de Medicina da não vou criar obst.ácUios, jr:reverências, mas vou iá sempre deposi
Universídade Federal de Roraima: a grande distância do Estados tã.r o meu voto "não", apertar o_ meu botão sempre "ilão", porque 
dos grandes centros urbanos do País, com saída apenas por avião, não pO:Sso·conCordar com o que está acontecendo. 
em boa parte do ano, distante 800Km de Man.aus e 2.50QKni :4e O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 
Belém, em linha reta; quadro sanitário indicando precariedade do O SR. CID SABÓII\ DJ;: CA~VÁLHO ~- Pois não. Ouço 
sistema de saúde, não por deficiêncía.da rede física, mas, especial- V. EX. a~ -Senador}c;>sàphat Marinho. -
mente, devido à carência de médicos; cdipO docente j,á f,ormad~ . .O. SR. J()SAPHAT MARINHO- Faz muito beiD V. Ex', 
para as disciplinas profissiOflãis~ in~ra-estrutura; ~e ~las de .a,ulas, nobre Senador~ e~ formula,r este protesto- em nome da cultura ju
biblioteca e laboratóriOs en1 funcionamento e em ·expànsão; licita- rídica nacional. ,Não _é preciso que esteja inscrito em doutrina ou 
ção para aquisição de livros e acordo com a Birerile, da Orgaiüia- e!n iilstrumento D.ormativo para que se saiba que Revisão CoriStítu
ção Pan-Americana de Saúde, com o mesmo objetivo. cional pressupõe um conjunto de proposições qUe devem ser, ati-

Espero que a honestidade dos senhores membros _do Conse- nal, convertidas em novas :disposições da Constituição. Quando, 
lho Nacional de Saúd~ faça com que sej_a aprovada a criação do porém, se faz o que se está fazendo, promulgar isoladamente nor
CurSo de Medicina da Universidade Federal de Roraima. As con- mas _constitucionais em nome da Revisão, o que se faz não é revi
dições existentes o justificam e são inaceüáVeiS os déficitS-de mé--' são, é picadinho constituciOÍlal. 
dicos no Norte, com enorme sofrimento e sacrifício de vidas. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Agradeço a V. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Ex• por essa observação do picadinho constitucional, mas o piOr é 
O SR. PRESiDENTE (Lucldio Portella)- Concedo a pala- que, no picadinho, colocaram um rabo na Constituição. ComeÇã--

vra ao nobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho. mos a Constituição COm um· rabo, um anexo s·em a inencit vincula-



998 Quinta-feira 3 J)!ARlQ DQ CQNGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1994 

ção com o corpo permanente: um plano de governo, um plano eco
nómico; tudo isso através da Constituição Federal - Disposições 
Transitórias. 

Entendeu-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que é possível 
disposição transitória depois de 5 anos de vigência. Poderíamos 
admitir disposição transítórfa- essas regras passageiras - no corpo 
de uma emenda que, alterando a parte permanente, obrigasse a 
uma parte transitória, algo conciliador transitoriamente. 

Sempre aprendemos e sabemos que as DispOsições Transi
tórias são regras para compatibilizar o corpo pennanente da Cons
tituição com_ uma __ n_ova ordem jurídica, a transiç_ão _de_ urna ordem 
jurídica que cessa com uma ordem juríclica que se iniCia. A Dispo
sição Transitória é exatamente para isso, compatibilizar o que vai 
cessando com aquilo que vai se iniciar, e não para atender ao pedi
do do MinistrO, para atender ao pedido do Presidente da Repúbli
ca, para atender a ponderações de ord_em política. 

Isso é _um _in_sulto à_ universidade brasileira~ é um insulto à 
Ciência, issO _é um insulto ao conhecimento -técnico, é um insulto 
à Ciência do Direito, é o desconhecim,ento total. Não posso en
tender como isso está acontecendo. Com _uw.a ~gravante, algo mui
to agravante _em tu_do isso. É que sendo a Revisão Jeita pelo 
Congresso~ _Nacional, não há uma Comissão; há um único relator. 
P_or que um único relator? Porque não se dividiu isso entre vários 
relatores, mesmo para impedir os vícios personais advindos da 
unicidade da relatod_a. . .- _ .. _ _ _ _ 

O SR- AMIR LANDO- Pemúte-me V. Ex• um aparte? 
O SR. CID SABÓ.IA DE CARVALHO - Senador Amir. 

Lando, ouço V. Ex• co_m todo prazer, mas quero dizer, apenas co·n
cluindo o meu pensamento, que sendo a Revisão no Congresso 
Nacional, tinha _o Congresso de dispor de Comissões Técnica_s da 
Câmara e do. Senado e de :várioS relatores. Por que só um relator? 
Porque necessariamente só um relator? ---··-

Aliás, quero informar a V. Exa que li, nos jornais ou nas re
vistas, que o_DlAP chegou à conclusãp de que são 584 Deputa
dos e Senadores, mas que só cem valem alguma coisa. Então, para 
que os lobistas não percam tempo, importunando pessoas que não 
têm expressão alguma, o DIAP selecionou cem_ pessoas que po
dem ter alguma influência, e _essas cem pessoas-é "que devem ser 
procuradas pelos lobistas. Mas_ quero dizer que o DIAP está erra
do: não são_cem, é apenas uma pessoa; o Deputado Nelson Jobim, 
basta procurá~lo. Não são precisos tantos lobistas, ba,sta encarregar 
um só para conversar tudo com o Deputado Nelson Jobim. 

Pelos critérios utilizados pelo Regimento que se impôs à 
Revisão Constitucional, procurou-se, antes de mais nada, anular a 
participação do Senad_o _comQEederação e depois anular os demais 
integrantes, os Deputados Federais. Anula-se o Senador, anula-se 
o Deputado - a RevisãO é uma obra-prima do DePutado Nelson 
Jobim._ 

O SR. AMIR LAI'•<DO- Permite-!De V. Ex'um aparte? 
o SR. CID SABÔiÁ DE ÇARVAI,HO --- Ouço v_ Ex•, 

nobre Senador Amir Lando. 
O SR- AMIR LANDO - Nobre Senador Cid Sabóia de 

Carvalho, V. Exa tem toda razão quando coloca, com muita pro~ 
priedade jurídica, o que se está cometendo de violência CO!Jtra a 
Constituição, o Direito Constitucíonal e os princípios gerais da 
Ciência do Direito. Não há dúvidas de que as Disposições Gerais e 
Transitórias s_ão imprestáveis para Se realizar a implementação de_ 
um plano econômico. Não hã, na história do Diieifo Constituci_o~ 
nal, precedentes dessa natureza, e, no entanto, se -mistifica. Tive 
oportunidade de ouvir do Sr.J:{elator, Deputado Nelson Jobim, ex~ 
plicações no sentido de que essas medidas têm um caráter tempo~ 
rário - como se temporário, aqui, fosse sinônimô _de transitório. 
Ora, sabemos_ que nesta parte da Constituição se inscrevem as_ n_or~ 

mas de Direito Intertemporal, se inscrevem as normas - como bem 
disse V. Ex'" -para· conciliar a nova com a antiga ordem. Mas in
v~rteu-se, rasgou-se_ a, ConstitUição, desrespeitou-se _aquilo que_ 
está implfcito. E, -como bê"ffi disSe o·senador Josaphat Marinho, 
não é preciso nem consultar os m_e_s_tres de Direito: é o bom-senso, 
a tradição, enfim, a téCnica do Direito Constitucional que aí está 
para ensinar. Mas, infelizmente, o que se instaUrou neste País, so
bretudo cOm es~~ _RegimentO autoritário da Revisão Constí_tucio
nal, foram três tiranias muitó datas: ~.tirania da M~s~ Diretora, a 
tirania do Relator e a tirania de uma maioria que não é a _ _maioria 
democrática, mas totalitária, qUe tem todos qs direitos e que sa
crifica, a seu talante, a representação das minorias, as representa~ 

ções que ousam discol'daf._ Infelizmente_ in_staurou-se o império 
totalitário; o império daqueles que tudo podem, e que antes eram 
nossos aliados, quando combatfaOJQS_Q_regime autoritário~ o regi
me que constituiu a noite negfa na história: nacional, que foi a lon
ga noite de 20 ano.s da ditac;ly_ra militar. 

O SR- CID SABÓ.IA _DE CARVALHO --- Agradeço a V. 
Ex• o aparte, que mostra que não estou sozinho nessas observaçõ~ 
es. 

Mas algo começa a me PreocuPar. Estaffios s·entirido um 
dls__tanciameilto muito~-grande, um distanciamento histórico do 
Congresso Revisor corÍl relação _à Assembléia Naqi_çn\al _Consti-_ 
tuinte. .; .,o ,-, 

Durante a Assembléia Nacional Constiti.línte recebí_amo_s 
aqui Pessoas do povo, rePresentârités de grÜpos sO-Ciais os m~S df
versos_ .. Este Ççmgresso era uma (està democrática: ~a Cond_ição de 
Congresso Constituinte, de Assembléia Nacional Constituinte. 

Hoje estamos aqUi ao arrepio do povo, estamos aqui fazen~ 
do a RevisãO-e o povo-prótéStandO"_lá_fora. Q_s ~tactos querem 
c~mtas_ que preStemos por determiriados dispositivos que poderão 
s~~1=.~t~dos. E o pior é que se altera isso sem o respeito ao princí
pio da legitimidade. 

Ontem, não fiquei para- a prOmiilg·açao-da parte que foi sele
cionada para ter, de logo, esse ato consagrador para a vigência
imediata. Não fiquei! Não fiquei como-uriJ. sinal de-Profesto. Como 
muitos não ficaram, e acredito_ que muitos, depois, irão se arrepen
der de ter na sua biografia determinadas posições que estão sendo 
assumidas neste exato.m.omento, marcadas, acima de tudo, pela ii!-_ 
sensatez e pelo desrespeito ao conhecimento científicO doT?ireito: -

R.pviSão é_ um pro"cessp de reforma constituciona,l. Há a_ 
emenda Constitucíonã.l, há- ã Revisão --CoiiStitllcional. Revisão- é uiil 
todo, é uma coisa,_ é algo, é um prÜcedimerlto,- não Pode" vir ein 
parte. O que vem em parte é a emenda -constitucional, que não está 
existindo~ __ Por força de um Regimento arbitrário criou~se a tlgura·, 
da emenda_ revisional. Na verdade, estam_ os ~azendo qma nova 
Constituição, sendo que esta_ ConstituiÇão, na hist6ria das Consti
tuições brasileiras, jamais sei:á comparada à Constituição de 46 ou 
à Constituição de 88. Isto que estamos fazendo vai·se comparar à 
Polaca. a Carta do final da década de 30, Quando Francisco Cam~ 
pos conseguiu impor um proje"to altamente arbitrário e lesivo aq 
povo brásileiro, e que é hoje o exemplo maior em vários países 
onde se estuda Direito. Quandg se quer a diferença de legalidade 
para legitimi~ade diz-se: a Constituição polaca era legal, mas não 
era legítima. - -

Assim, estamos produzindo aqui uma legalidade abrupta, 
ao_t_ipopular, violenta, mas que jamais será legítima:. Vamos equi
parar o nosso trabalho à Polaca. Estamos trabªJhando em 1937, 38, 
39,_nesses tempos de agruras democráticas. Não estamos proce
dendo democraticamente. Estamos produzindo obra atrasada no 
espaço e no tempo, qual se estivéssemos retardados, absolutamen
te retardado~ no espaço histórico _dos povos. É isso exatamente o 
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que está acontecendo. Mas estou na tribuna exatarnente para regis
tar este meu protesto. 

Estamos participando dos trabalhos de modo elegante, com 
um comportamento ético; não vamos criar questões--meramente 
para obstáculos~ vamos falar na hora de falar, regimentalmente, 
tudo bem direitinho, mas marcando uma posição intelectualmente 
respeitável. Jamais quererei pôr, na histól-ia dã minha vida, a res
ponsabilidade por nenhuma emenda dessas que estão sendo feitas 
à ConstituiçãO Federal de 1988. 

Era o que tinha a diUr, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Cid Sab_6ia de Carva
lho, o Sr. Lucfdio Pof-tezYa, Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é oCupada pelo Sr. Hum
berto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO- (PRN - PE. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do ora_dor.) "7 Sr. ~sidente, S.rs. Se· 
nadares, está aqui na paUta de votação a discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei do Senado n° 71/93, de minha autoria. 
que cria o Programa de Crédito Rural Equivalénte de Produto. 

O nosso Líder do Governo, ~enaçtor ~edro Simon, pediu 
para que este meu projetO voltasse à Comissão: de Assuntos Eco
nômicos para um estudo mais acurado. 

Mas queria aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, e 
mostrar à Nação, através desta tribuna, o trabalho que este Senador 
teni feitO, pela experiência no ramo da agric~ltura e ,da pecuária. 
durante toda a minha vida. Existem dificul~ades hoje nesse ramo e 
a solução, no meu entender, é justamente esse projeto. 

O descaso para corh a agricultura brasileira nos últimos 
anos tem gerado enormes distorções na estrutura pfodutiva de nos-" 
sa economia, Com ,gravfs~írriâs cOnSiqüêi.::tdaS · na distribuição da 
renda e aumentos ah.\mlantes da miséria e da .fome em nQsso País. 

Para se ter uma idéia da má alocação dos escassos recursos, 
provocada pela errônea política econõmico.financeira,_os ~.centes 
estudos apontam que· a iriterme~ação_ fifiruiceíra ,PassoU d~ 6,8%. 
do PIS, em 1960, para níais de 20% em 19.9J, eriquanto a agricul
tura, setor funda.n:lental para a estabilização da economia e vital 
para a nossa gente, despencou de 22,5% para menos de 10% do 
PIB brasileiro. 

Essa política eco~ômka nefasta, ·que tem acarretadO o· ê.XO~ 
do rural e todas as misérias reinantes, hoje, .em nossas .cidades, é 
também responsável pela quebradeira dos agricultores e pelo enri· 
quecimento anonnal do.s bangueiros e d.os se!J_S_ apanigl!ados. Devo 
assütalar que tenho dificuldades em descobrir quem são os primei
ros culpados pelas distorções do nosso sistema produtivo. Acredito 
que exista um cOnluio da tecnoburocracia com os banqueiros, seja 
ela dita progressista, como a das estatais, inclUindo o Banco do 
Brasil e o Banco Central, seja dita pfofissional, como gostam de 
ser chamados ·os servidores do Executivo que ocupam altos C?fgos 
e ditam as políticas de crédito, câmbio e mon_etáriã.. -

A sociedade está verdadeiramente desesperançada com a 
falta de medidas que possam atacar aS causaS de suas agruras, de 
seus sofrimentos. Ela não entende pqrque a inflação sitUa-se num 
patamar de 40% ao mês e os ·preÇM dos produtos da cesta básica 
ultrapassam o írtdice de 45% no mesmo período. 

Por essas razões e com o objetivo de.re'SOfVer em definitivo 
o problema do setor agrícola, fazendo com que novos inVeBtfméi.: 
tos sejam alocados ao setor, submeti à consideração do Congresso 
Nacional Projeto de Lei n° 71, de 1993,_ q\je_ç_ría 9 .P.!~~~a de 
CréditO RUral Equívalênci3.=P!odut0, (mico modelO (iue será capaz 

de dar resposta às nossas nec~~_sidades e retirar da miséria absoluta 
mais de 20 milhões de brasileiros. 

A proposição de minha autoria recebeu parecer favorável, 
com decisão regimental tenninativa, da Comissão de Assuntos 
Econômicos do Sen.ado Federal, razão pela qual faço um apelo ao 
emínente Presidente, Senador João Rocha, no sentido de que seja 
convcada uma reunião, em caráter de Urgência, desse importante 
órgão técnico, para apreciai a matéria, face à sua relevância e 
oportunidade, chamando os representantes do setor agrícola para o 
debate. 

· Sr. Presidente, todos nós concordamos que o maior e o mais 
perverso dos inimigos da gente pobre e sofrida do nosso País é a 
inflação, porquanto ela desorganiza· a economia, concentrando a 
renda nas mãos dos detentores do capital, que reemprestam a um 
Estado corrupto e ineficiente, que não vem dando conta nem de 
suas atividades básicas no·s setotes âa educação, saúde e segurança 
pública. Ao contrário, ele.S"rilantêm uma CáSta de burocratas asso. 
ciados aos proprietários Õil'adininistiadofes do sistema financeiro, 
que amealham anualmente mais de 90 bilhões de dólares para sim~ 
plesmente manter a metralhado,ra giratória da ciranda financeira 
funcionando, numa irracionalidade estonteante, q~e afasta qual
quer atividade produtiva. a não ser aquelas oligopolizadas •. que 
têm o seu lucro garantido quaisquer que sejam as .. condições. 

.Sr. Presidente, este meu pronunciamento é o retrato exato 
do que está acontecendo .rieste Pais, onde 35 milhões de brasileiros 
passam fome- e no nosso Nordeste, Presidente Humberto Lucena, 
são 12 milhões. 

Neste momento, quero fazer um apelo ao Líder do Governo 
para quê o -meu projeto Séja reestudado o mais rápido- possível, 
para dar solução à economia deste Pais, que é a agricultura. 

Repito as palavras do grande líder chinês Mao Tsé·Tung: 
"Povo. de barriga çheia nãQ pensa em revolução", e o maior exem·. 
pio é a China, que abastece, hoje, 20% da população da Terra. Este 
é o exemplo que temos que seguir: abastecer o Brasil de produtos 
que encham a barriga do nosso povo. · .. · 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Amir Lando. 
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador) - Sr~ Presidentey Srs. Senado
res, valho·me desta tribuna para fazer um apelo dramático ao 
Ministério dos TrãnsporteS. Falo_ ao MiniStério porque não sei, 
neste ·momento, cjuem é o .q.ovo Ministro e até pofque o meu apelo 
também se estende ao DNER. 

Em verdade, Sr. Pré.Sidentf!,_percorri, neste último fiin de 
semana, a BR~364~ que collstitui a grande artéria por onde escoa a 
produção do Estado de Rondônia. Nos seus 750 quilômetros, tive 
a oportunidade de observar que o tráfico se· faZ de forma extrema~ 
mente prejudicial, porquanto ela está esburacada, apesar de ter 
sido contratada, recentemente, a sua recuperação·, pelo Ministério 
dos Transportes. através do DNER. 

Chamo a .atenção do Sr. Ministro em exercício no sentido 
de que fiscalize .essa obra, para q~:~_e o d!nheiro do povo não seja 
malversado, nãO seja ele, mais uma vez, diluído no ralo da corrup
ção. 

O Sr. Ney.Maranhão- Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. AMIR LANDO ~ Ouço V. Ex', com muito prazer. 
O Sr. Ney Maranhão - Senador Arnir Lando, concordo 

cõin V. Ex" quando sobe à .tribuna para defender uma causa tão 
importante como esta, a manutenção de nossas estradas. Mas o 
erro ·dessa situação vem de muitos anos~ No ténnino da Segunda 
Gu"er:ra· Mundial, em 1946, o Brasil fez um acordo com a Inglater· 
ra; trócaitdo nossas divisas por· estradas. Mas os governos brasilei· 
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ros não tiveram o- cuidado de melhorar, de aperfeiçoar, de-coloCar 
uma bitola igual, do Oiapoque ao Chuí, para que nossos produtos 
fossem transportados em estrada de ferro. _Tenho ~té m,e tornado 
chato quando falo sobre a China, mas .. v!!ipos o seu -~xemplo.· A 
China é um país maior do que o Brasil e tem os mesmos proble
mas que nós temos. Lá, há rodovias ruins, _que estão sendo melho
radas nas áreas urbanas, que_são muito_ utilizadas pela indústria do 
turismo. Entretanto, as estradas de ferro cortam todo_ O país. Se 
isso tivesse acontecido com __ o noss.Q iiDs: com o seJ.!_gránd~·:Est~~ 
do, futUro da Nação, Senador, hoje V. Ex• n~o estaria ri~ t(ibun·a·. 
Foram os· cartéis, nobre Senador1 que nos forÇaram a carregar noS
sa economia toda em çhna dps pneus dos caminhõE;.s, em ciina da 
borracha. E esse é. justamente o grande problema deste País~ O 
transporte. Os produtos tomam-se caros •. e, rio" fin~l. quem_paga é"o 
povo brasileiro. Por esse motivo, sou. favorável ao parecer do De
putado Nelson Jobim no que tange_ ~reeleição, p·ara que se dê o di
reito ao bom governante de fazer um programa de oito anos. Se V. 
Ex a percorrer o País, de Rondônia. a,té p Rio-Gr~n,de~ do Su_lt en~on
trará, ·em qualquer Estado, em qUalquer município, obras paradas, 
pOrque governa-se apenas por dois anos: o primeiro ano é para "ar
rumar a casa", os dois seguintes para governar e_ o quarto ano é po
lítico._ Queira Deus que seja aprovado o projeto da reeleição e qu.e 
possamos fazer uni. projeto que tenha a finalidade de recuperar 
nossas estradas de ferro! É por aí que vamos soluciOnar o grande 
problema do povo brasileiro. Parabenizo V. E~n .e estou solidário 
no que concern.e ao melhoramevto ·das e~tradas, principalmente na 
sua região, porque será" em seu Estado que teremos, no futuro, no
vos portos abertos para os Estados Unidos_ e para os países-cOnsu
midores e, assim, resolveremos o. problema daquela região .. tão 
rica, cjqe v_. Exa representa. · · _ __ . 

O SR- AMIR LANDO- Àgrad$0ÇO o generoso aparte de V. 
Exa, nobre SenaQor Ney _MaranQão1 pois traZ ~ teria_ u~ tein~. t~Q 
importante para o·desenvolvimento nacional, que são as vias fé"r
reas. Nãó há dúvida neste ponto, e V. EX:8 .situóú muito bem: este 
País nunca ·pensou· em si mesm-o; pois sempre foi cOlonizado por 
idéias estranhas.aos interesses naCionais, co01ó aCoritec.eu no caso 
das estradas de. f~tro. _:Enquant~ _3-EtirÔpá -ê oS ·pâfsciS deSeriv'oiVi~ 
dos ampliavatrfas'siJas' malhas féiTeçi_s, no Brasil,_ as m~smas e~al? 
errâ.dicadas por fo'rÇa de interêsSe's·_estranhos ao PaJs, por força de 
se iristalaf aqui uma indl.1stria â.utomobilística: .Infelizmente, is·s'o 
gerou um prejuízo irreparáVel para a Nação. · · 

Conc_or.®_~m v. Exa quand9_<!_i_2; _que aevenamos ampliar 
consideravelmente, em virtude da imensa· exten~ão deste País. a 
rede ferroviária-, que é um dos meios-de trapspOrtéfi ró:àís :inodernos 
e baratos. Todavia, não dispmiloS de ferrovi.as no' Estado ~e Ron
dônia. Lá, a estra,da_de ferro _Madeira-Mamoré,:g~e Cortava uina, 
regiãO'extrem~mente difícil~ P.fl!lianosa, de Porio Velho:~ Çiúã.ja
rá-Miriril.- a -estrada do diabo, erri que cada. doilnenté sigriifiêOu 
uma vítima, uma vida sacrificada-, também foí erradicada; ápe$ar 
da sua difícil construÇão, no bojo:dessas idéiaS qué realmente feri
ram o interesse nacional. _ , __ _ . -_ ; ,~. · _ 

Enquanto não se chega a essa conclusão que V. Ex• defende 
com muita propriedade, ou sejã, a-n:ecessid~de dy se construir maj_~ 
estradas de ferro, eu não açt~díto ·que s6 a reeleição v~ _ganiil.tii 
esse empreendimento. O que vai-garanti-lo é um- Projeto Brasil, 
um projeto a longo prazo, um projeto·que pen·s~ no·nosso desen
volvimento, que poderá ser feitQ até."çom,'u!ri:~ndato de cinCo; 
talvez de seis anos. Tenho uma certa reserva cLu~to à reeleição, 
porque vejo nela o uso da máqUina administratiY§~ e .é "difíCil cOn..: 
trolar o País nessa hora·: · · · 

Tentamos iniciar·uma revol~ção ética, teq~mos inicütr'íim· 
processo de mudança; infelizmente, o que se observa é _que· a ma~ 
quina administrativa, a máquina pública é sempre· uril insirú.hleiltO 

eijCiente para distorcer a genuinidade. a mais pura vontade popu
lar. 

Est~não i o momento para se discutir esses temas. O mO
mento, Sr:Presiderite, é para faZer este apelo, em nOme do povo de 
RondÕnia, abandonado, sobretudo na estação das chuvas que atra-
v_es~o.s. . . . . _ . 

Gostaria que o Ministério dos.T_r.ansportes abrisse 'uma siil
clicância para averiguar que fim levaram os recursos consignados 
nêsse"s contratos· paTa restauração da BR· 164 •.. 

Sobretudo, Sr. Presidente, ·desejo dizer que se está fazendo 
uSo polítiCo desses recursos ~ :roarieira ofefiSi v a à· cidadania do 
rrieu Estado. Em Municípios cujas administrações são contrárias 
ao governo, o ·que se observa é que as empreiteir.ãS deixam uma 
larga f~ixa. <,te ~strada antes e depois da cídade, ou seja; Uma exten
são d~ mais,ou IDfffl:O.S _9ez qt!-ilõ_metrOs, esburacada, e segue adian
te para com isso mostrru: a inefiÇfêilcii:L dos p_refeitos_.de oposição. 

Cito, como exemplo, o Município de Jaru, onde sempre tiVe 
uína vOtação expressiva, situado no coração do ·Estado .de Rondô
nia, uma· região pi"odutora de café, cacau, grãos; e, hoje, pecuária. 
Uma região em,que o_ povo ~oube dominar aquela selva bravia, 
lançar o grão e :;t. semente e produzir a riqueza para eSte País·. Lá. 
sobi-enlodo, caStiga-se o povo, -deixando de dar contimiídaQe a um 
trabalho que seria natural, normal, já que o trecho abrang_e uma 
qui.lometragem, antes ç depois da cidade, em tomo de-200 quiló-
metros. É r.ealme;nte _qepto.ráve1 o que vem acontecendo. . 

Mas quero tambérri, Si. PreSidente, aproVeitaildo es-ta opor
tunidade, fazer um apelo ao Ministério dos TranSpOrtes, M--Minis
tétio da Indústria e. do ComérciO e ao Ministério da: FáZenda; _rias 
pessoas de seus titulares~ para ciue seja dada continuidade à. abertu
ra para o PacíficO. É realmeli.te uma via de rc;:d.e9çã,q para a Ama
zônia Ocidental, é uma via- que vai Tazer: Com _q:ue·os pródutos de 
Rondôiüa, do norte de Mato Gr.osso •. do.Acre e.do Amazonas al.
canceiÚ o _nlercado do Oxiente. É ~ oportunidade de faitú; com qUe 
a I)QS~~ ·:onça pint~da da Amazônia" .alcªnc;e __ os 11 tiires asiáticos",. 

É por isso que· eu, aqui, mais umà vez, dou o meu te.stemu
nho da importância dessa rodovia, da importância desse escoadou
rO dâ PrôdriçãO de Estados que têm uma pot6ncialidade agrícola 
importante, coin grandeS perSpectiVas. ' · ·-, · --
.- · ·É por isso qúe faÇo eSte apelO dá tribuna, COinOojá tenhO fei

to vários expedientes vis_ando à concretiz(lçãõ des~a rodovia. 
Sr. Presidente. agradeço a este Senado a oportunidade de 

trazer problemas do meu EStado, ·mas qUe pàra o·tUeU poVo são es
sencil}is,, ~ão CfU:Ciais, tão_ iinportantes quanto aqueleS do ínteresse 
niaior do País. (Muito bem!) · . · · .. · 

O SR. PRESIDENTE (Hu.;,berto Luc~n~) - Concedo à 
palavra aO nobit!-Seiiador Jutahy.Mas_alhães. -. · , _ ___ - . _ 

O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB- BA,Pronunc\~ 
o- segÚ.Ín~e disCurso.) - Sr:. Pr~sidente, srs e Srs: Senadores, nes~e 
último quartel dO sécuio, o transplante de óriãos humano-s tem 
sido; provavelmente, o ramo ni.ais aván_çado da mediciri"a"mõdi::ril~, 
Contribuiu decíSiVairierite-para isso, ·sein qualquer dúvida, a gran.: 
de efiCãCi.a de _nçwo~ J~a!=OS ll() CO!J-trOJe dos· procéSsos de rejei
ção,_o qUe tomou o enxertO de_6rgã(is hunianós.rotina~coi:Tii:).l.ieirii 
ein ·grandes centros tecnológicOs do mundo. 

SOmente nos EStados Unido-s, foram realizados,_ em 1989, 
nada .riienos do que 8.890_ ttansplantesrenais, 2.160 de fígado, 
~-~673 de cai-ação, 413 de pânCreas, 57·coração~pllhiiãii- OS dados 
eStatístico"s tiád_rizerri o.·.~mprego da técriicã na medidna ír10detri~~ 
na qual os transplantes são, sem dúvida .. o grande avanço no firial 
do Século XX. 

--~0 ti"ariSJ?lante re~esenta, llã. ·verdade, uma revolução social. 
Em pasSado recente, quando as pessoas tinham u_m 6rgão vital ir
reparavelmente danifiCado, es4tvam iQe_v_!t~yelmente condena4as_ ~ 



Março de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) Quinta-fe~ra 3 1001 

morte. Hoje, tomou-se corriqueira a troca do órgão doente por um 
são. Trata-se de um processo que valoriza a pessoa como· ente fun
cional na sociedade, situando o ser humano como elemento-chave 
do Grande Sistema. 

Iniciados há cefca de trinta anos, os_ transplantes tiveram 
que vencer inimigo mais poderoso do que a própria rejeiçãO: anti
gos preconceitos, a maioria arraigados profundamente em raízes 
religiosas. A sociedade moderna conseguiU ·superar o advefsário 
mediante a difusão dos modernos conhecimentos médicos através 
dos veículos de comunicação social. --

Graças a esse trabalho educativo, Senhor Presidente, Senho
res Senadores, cristaliza;,.se a coil.Sciêncía sobfe·a premente neces- __ 
sidade de adoção dos_ benefícios que podem advir desses processos 
tecnológicos para estender o tempo de duração-da vida humana. 
Uma vida que se encerra: tragicamente acaba contribuindo para de
volver a alegria de viver a ·outro ser humano.· 

Devemos ter a 'preocupação de incluir em nossa Carta Mag
na certas disposições destinadas a coibir possíveis aberrações que 
têm se registrado, em várias panes do mundo, nesses processos de 
transplantes ·de órgãos, co:tnd a aceleração da morte dos candidatos 
a doadores, o tráfico de órgãos, o c-Omércio coriiqtieiro ou a expor
tação, que desequilibra a relação oferta-procura-no País e comprO
mete a dimensão humanamente generosa do próprio processo. 

Parece claro todavia,- Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, 
em um país onde toda a população é candidata à doação de órgãos, 
deverá ocorrer unia queda Iios dados estatísticos sobre deturpações 
que são eventualmente praticadas. Em qualquer hipótese, acredita
mos que a ConStituição deva ser incisiva em certaS posturas de ní
tida proteção da sociedade. em contrapartida à extensão máxinía 
do p-otencial de doação. · ' · · · · - - - · · 

Em razão da inegável importância que assumem os proces
sos de transplante de _órgãos. estamos ãpresentando Proposta de 
Emenda Constitucional que visa a incluir ·na seção ll, do Capítulo 
II, do Título VIII da nossa Carta Magna o artigb-199, renumeran
do-se os demais. 

"Art. 199. É permitida a remoção post-mqrtem de 
tecidos, órgãos_ ou partes do corpo_ h_umqno para fins de 
tr;:msplante, de pessoas juridicamente _capazes e que não 
tenham, em vida, optado pela condição de "não-doador", 
gravada em documento de identida~e ()U _em qualquer 
outro instrumento juridica~erite Perfeito. · · 

§ 1 o Os procedimentos de que trata o "caput" so~ 
mente poderão ser realizados_ após ·a _ocC,rrênda de morte 
encefálica irrefutável, atestada por doiS médicos especia
lizados em neurologia_ ou neuroc_ir:urgia, não. re~aciona
dos às equipes de transplantes, utilizando, no_ mínimo, 
dois métodos clínicos e 'Ulii teCnológico recomendado 
pelo Ministério di(Sà:ú"de. · 

§ zo É pennitida a modificação de opÇão a qual
quer momento. 

· § 3° Se o doador for menor ou pessoa juridica
mente incapaz, a autorização para a remoção post-lilor
tem de tecidos, órgãos ou parteS para transplantes 
poderá ser concedida pelos responsáveis legais. 

§ 4° OS doenit~-s -merii<iis não poderão ser doado~ 
res. 

I - Estabelecimento de políticas nacionais para as 
atividades de transplante, 

ll- expedição de normas tecno-científicas. éticas 
e operacionais, 

III - Credenciamento e fiscalização das equipes e 
dos centros de transplantes. 

§ 6° Ficam vedadas a comprá e venda1 a troca por 
bens ou vantagens, a intermediação- clandestiria õri cõ~ 
mercial, a exporta_ção ,de_ tec_:;idos, _órgãos ou partes, a 
qualquer título. 

§ 7o Fica vedado o recolhimento, o transporte, a 
guarda, a preservação e a distribuição de tecidos, órgãos 
ou partes do corpo humano por pessoas rião oficialmente 
credenciadas." 

Também proponho, Sr. Presidente, ·Srs: -Senadores, acres
centar~se Parágrafo único-ao inCiSo I, do art 200, nos seguiilíes-ter: 
mos: - · - · · - ·' · · 

Parágrafó único. Instituições. poderão ser autori
zadas a dispor, para fins terapêuticos ou científicos, das 
partes internas do corpo, post mortem, daqueles sujeitos 
por força de lei à necropsia, ou ao diagnóstico da causa 
mortis, excetuando os que já tenham manifestado, em 
vida, de maneira contrária, constante .em documento de 
identidade". · 

Devemos estar advertidos de que, airida que existam Ie'iS re
centes regulament:J.ndo os. ~~.splantes, es~e~ ,n~o regi~g-aram um 
creSciritento significativ~. el_ltr~ n9s, uma vez que ainda se. esb(l!l'a 
na éxigência Prévia da existência ·do desejo expresso ein vida do 
doador ou. após a morte, o consentimento dos seus familiareS Para 
tal. . 
----- bcorre, Sr. Presidente', ,Srs.-Sena.Qo~s. _que o emJ?àraÇosO 

processo burocrático que ~s.tç: para se obt~r a autorização dos fa
miliares é contrário ao tempo mínimo neCeSSáriO- para a feinoçãó, 
conservação e implante do órgãó, de modo partiCul~ quã_n,do s~ 
tem em mira uma menor dispáfidáde eiltre O sistenia HLÀ. dO í-e-
ceptor e do doador, reduzin.dq-~~ 9 Jj.sco da rejeiÇão. - · 

Mesmo o transplant~ c;l~ J,im, que permite um tempo maior 
entre a sua retiiada e implanteno receptor, não_tem ocorrido em 
número suficieriie para dinilni.J.i.'r a- fi1a dos necessitados e, conse~ 
qüentemente, das sofridas e d~sPeridiosas St:;S$Ões .de h_emoçliáli$e. 
As pesquisas de opinião pdblica já demonstrara{ll, à saciedade, que 
~ população bras_ileira, de modo geral, é fran~~~nte faVórâVel a 
que se criem insf.tjimentos legais que facilitem os transplantes. 

E face do exposto, consideramos um·-avãnçõ, em-todos os 
sentidos. a possibilidade de reqfada de órgãO~ iritemo-S d~ COrpO 
daqueles que teiã_o de sofu:r, coinpulsoriamente, um processo de 
necrópsia. Nossa proposta revela, por outro lado, a preocupação de 
salvaguardar os interesses da sociedade, coibindo distorç~es ~rii_t_Ü
nosas que possam comprometer-o sentido aftãmente-humanitário 
dos transplantes. 

Era o que 'tiil:ha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Obri-
gado. : · 

O SR. J>Ri<;SIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre' Senador Nelson Wedek.in. 

§ 5° Os governos federa1_1 estaduais. municipais e 
do Distrito Federal manterão centros de transplantes, in~ 
tegrados ao Sistema Único de Saúde, com as seguintes 
atribuições: 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. PronunCiá o se· 
gúhite -âlsCúrso.f-- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o Brasil 
tem vivido nas últimas décadas capítulos plenos de marchas e con
tramarchas que sintetizam bem o drama econôrnico em que imer-

- giti a Nação. ".- 1 
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Sempre se difundiu entre nós a idéia de que a restauração 
do regime democráticO viria: possibilitar a retomada do crescimen
to econômico, a democratização das opórtuhidades, enfim um res
peito maior aos direitos e gani.ntia:s individuais no contexto da 
democracia social. 

O nosso povo veio sendo sucessiv"alneme embalado por dis
c_urs_os _ufanistas e promessas ihexeqüíveTs. -Em detenninado mo
mento, costumou-se debitar as nossas mazelas e dificuldades à 
ConstituiçãO Federal._E_r:a ela,_jl. Constituição, no caso a de 1967, 
emendada em 1969, a responsável pelos nossos desacertos econô
micos e pelas dificuldades de .toda ordem. que o Paí_s mal começa
va a atravessar. 

Convocou-se, então, nova Constituinte. Dela resultou a 
Constituição de 1988, tão prematuramente rejeitada pelos homens 
de governo, atribuindoRse agora a ela o estigma de _uma suposta in
governabilidade do País. 

O que existe de concreto é que, mesmo na vigência da Carta 
nova, os problemas econômicos e sociaís se -âvolu_m::u.Jl. EnconR 
tram-se os brasilei_(ps, com isso, num quadro imeriS_Q _de perplexi
dad:es e incertezas, apesar de todo o elenco de garantias 
consagrado no novo Texto. 

Vi vendo num quadro de instabilidade econõroica, tornou-se 
dífícil aos cidadãos deste Pafs orgã.nizarcm suas ~eOOhblhTáS e pla
nejarem si.tas vidas, incorporando novas energias ao sistema de 
produção. 

No plano da tributação, essas incertezas se manifestam a 
cada dia. _Q Governo parece ter-se convertido numa engrenagem 
insaciável que busca, sempre e cada vez mais, sustentar seu pesado 
arcabouço ainda que à custa de minguados recursos do contribuin
te. 

A proposta de ajuste fiscal, materializada em inúmeras meR 
didas provisórias, camufla, na verdade, uma descontrolada necesR· 
sidade de arrecadação por parte _do Goveino. É notória, por um 
lado, a acumulação de valores concentrados em determinaQ~ª' 
áreas _e, por outro, a existência de recursos em caixa sem destin-a
ção específica, sendo ainda surpreendente o resgate pelo Governo 
de dívidas de considerável vulto. _ 

. · Tudo isso, Sr. Preside~te, sem qUe se ofereça à. Nã.Ção a 
possibilidade de debate amplo sobre a destinação dos recursos re:ti:
ratlo_s.dos·contr_ibuint_es. Subtrai-se, inclusive_, a decisão_ política de 
participar do programa de desembolso dos recursos escassos, num 
esquema de absoluta prioridade. 

E essa participação no debate sobre as necessidades reais. de 
gastos públicos e o processo de sua _aplicação toma-se mais_ impe
riosa ainda no contexto atual. Hoje se manifesta inquestionável a 
preciSão -ingente de investimentos ou gastOs correntes em setores 
de extrema carência. -- -

. Ninguém ignOra os saldos qu~ -se vêtp eVid€:llCiando na eXe
cução do orçamento federal, o que tem propiciãdo ao caixa do Te
souro, ao final de_ ç:ada exercício, feç:har o_ balanço com sobras 
consideráveis. _ _ . . . . .. --, _ . ·-

Esse fato torna-se chocante quando se percebe esta realida
de: em determinadas áreas, como, por exemplo, a de saúde, a de 
educação, a de transportes, verifica-se uma incompreensível degra
dação de serviços básicos, muitus _ _d_eleS vitais ·à sustentação da 
própria infra-estrutura" econôrnica. 

Desse quadro extrai-se uma inferêfiqla_ pouCo lógica. A de 
que o Governo gasta-pouco mesmo tendo o _que_ gastar, e isso não 
só_ em relação a necessidades essenciais de investimento~ Isso se 
agrava se cpmparadas as necessidades _ _rea.is de iiJ,vestimento çom 
as disponibilidades reais do Tesouro. . _ - -- ---- -

Analístas econômicos de renome têm insistido em apontar 
que as dificuldades fiscais da admirifstraçãõ nãõ se devem ao seu 

funcionamento ordinário como pagamento de pessoal, oferecimen
to_ de serviços básicos ou investimento em ár~as sedais. O que pa
rece inquestionável a eleS--em sua análise técnica não nos parece 
desprezível no âmbito dessa questão. 

Ou seja: o que aturde ná .questão superior dos gastos públi
cos não são aquelas despesas consideradas normais, mas os eleva
Qos encargos financeiro~ a que se submete._ Numa espécie de 
a_:utofagia inexplicável, é _o próprio Governo que fixa os juros em 
patamares altos, como já apontou em recente trabalho o professor 
da Universidade de Brasí1ia, o economista Dércio Garcia Munhoz. 

E o mais grave: fixa as taxãs sem ãparentemente distinguir 
entre os juros de curtíssimo prazo, que são instrumento de controle 
do nível de liquidez diária do mercado, e os de médio e longo pra
zos, estes sim indiça_dos para a solvência da dívida pública e- por 
que não?- para_ custear as operações financeiras das empresas. 

Com esse erro de perspectiva ·em ponto crucial da vida eco
nômica, o Governo comanda, na realidilde, um conjunto de des
copcertos. Seu espectro transita desde a chamada ciranda 
financeira, nela co_mpreendida a ação altamente especulativa de 
grupos financeiros, até o asfixiamentO do circuito produtiVo, en
gendrando a inflação inerciai e progressiva que, pouco a pouco, re
dU2: as chances de _desenvolver-se o P<iís e, com isso, saldar-se. a 
sua enorme_ dívida social. -

-Projeções formuladas em- noVembro passado peimitlam in
ferir um incremento real nas receitaS fiscais do Governo da ordem 
de 46 :bilhões de dólares. E a projeÇão pa:ra 1994 indica que deverá 
oscilar entre 48 e 50 bilhõ_es de dólares. I_sso, Sr. Presidente, sem 
considerar-se _o- ressurgimento de apertes consideráveis operados 
com a ressurreição do IPMF. Observa-se; assim, um aumento real 
entre 25 e30% em relação aos 35 bilhões de_dólares·arrecadados 
nos últimos anos. 

E;sses dados eluciçl.am clar.lmente_ que o compromissõ assu
mido pelo Governo Sarney junto ao FM1 de atingir receita- na or
dem de 12 milhõe~ de .dólares encontra-se praticamente exeqüido 
graÇas aos esforços dispendidos pela Secretaria da Receita Federal. 

É necessário, portanto, Sr. Presidente, nobres Senadores, in
vestigar mais profundamente o senti4o re_al desse_ propalado ajuste 
fiscá)- o @~_~_e_ o que reàlmente pretende. Para·n6s, nessa idéia 
encontram-..se erilQqtidos objeti vos não .Suficientefuerite ác lar a dos. 

Não é sem raz.ão que inútnerós econonlistas Vêrri afirmando· 
que o ajuste fis_cal Já fcii feíto:E O que ·é paradoXal~ ·sem que o Go-· 
verno se haja dado conta disso. ·ou-- o--que é Pior - o GovernO, 
movic;lo por veladas. razõe~. se nega a reconhecer tal fato. 

Insistimos que itehhu~ dado recente possa. conter o cofciãO' 
do convencimento em face da realidade orçamentária. Não nos se
duz,~ velho argumen~ de g_ue os dlS,Pêridi?s feitoS Pára pagamen
to de Salários do fúncíõri~(iSITiO ·-sêJà{n- pot sí sós· ·capazes ae 
justificar um-aumento na carga tributáfiã. como o_qu'e se tem tenta
do nos últimos _meses. -

O pCiVO brasileiro, como todos sabemos, situa-se entre _aq~e~
les contra os que mais pesain os gravames tributários. Parece at~· 
que1 entre nós! o Estado se resume na figura do Fisco, tudo e tão~ 
somente. 

É que, no Brasil, tomou-se comum a progressiva 'imposiçãO 
tributária sobre o contribuinte todas as vezes que se revelam agu".:
das as necessidades de cai:;:ca do~Goyerno. Não é _à_ toa que o braSi
leiro tem sobre seus ombros a difiCultar-lhe a v~dÍl um_a carga de 
59 tributos quando, nos países civilizados, exiStem rião mais qUe 
cinco. 

Não é necessário ser economista p-ara inferir que a demasiã
da carga tributári_a sobre bens e serviços é muito alta. Ela onera o 
processo de produção, gerando a inflação dos preços. · -
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Afora esse dado crucial, esse gravame exagerado da econo
mia privada estimula a sonegação fiscal, enfraquece o sentimento 
de dever do cidadão perante o Estado, operando o fenômeno de to-
dos conhecido, chamado evasão fiscal. - - -

É necessário, portanto, Sr. Presidente, Sfl5 Senadoras, Srs. 
Senadores, submeter os problemas rela ti vos à realidade orçamen
tária do País a um amplo debate público. É necessário, sobretudo, 
que as forças políticas representadas nas duas Casas do Parlamen
to se canscientizem, em 1° lugar, de que há limites para a ação de 
tributar. Não só limites materiais; desseS apontados pela doutrina, 
nos limites materiais relacionados diretamente com a capacidade 
contributiva de nossos concidadãos e com o sistema produtivo que 
dá vida econômica à Nação. 

Torna-se óbvio que o ajuste fiscal não pode ser obra de tec~ 
nocratas muitas vezes distanciados da realidade estrutural, social e 
econômica mais viva da vida de nosso Pais. _ 

Os ajustes fiscais nãO devem nunca ser utilizados sem a per
cepção do problema político e social engendrado na cobrança de 
impostos. Pela sua ampla repercussão e pelo alto grau de respon-sa
bilidade que envolve, esse ajuste não poderia ser imposto sem a 
observância de amplo debate sobre graus e limites· capazes de as
segurar ao contribuinte o direito de trabalhar e prosperar sem ter o 
Estado corno s_ócio de sua atividade. 

Essas preocupações eu as tenho_ demonstrado sempre que 
posso. E sei que não são só minhas, mas- exprimem uril denomina
dor comum no sentimento de todos aqueles que, em seu labor diá
rio. sustentam o·aparati:f.Produtivo deste imenso País. 

Agora mesmo foi-me encaminhado p_ela Associação Nacio
nal dos Funcionários do Banco do Brasil interessante estudo sobre. 
o tema em questão. denotando o intetesse. dessa categoria por tão 
momentânea questão. -

DeSta Câmara do Parlamento desejo fazer um apelo- que 
pretendo seja de múltipla ressonância. ~o· governo, para que ree
quacione em termos próprios-a idéia de -ajuste fiscal, poupando o 
contribuinte de sucessivos sobressaltos. Aos membros do Con
gresso Nacional, para que, em debate amplo e profundo, possam 
encontrar soluções de equilíbrio entre as necessidades reais d~ Es
tado e a capacidade contributivf!. dos brasileiros. A estes, em parti
cular, apelo para que prossigam-em suá faina prOdutiva com fé_e 
perseverança nos destinos do Brasil. Estou certo de que os seus re
presentantes saberão, em momento· próprio, ·responder às sç.as an
gústiaS sem pennitir que o pressuposto do interesse- públiCo 
utilizado em dimensão incorreta_ POSsa extrapolar a capacidade 
produtiva deste nosso Pa(s. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente .. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra ao nobre S~nad~r Guilherme P~Imeira: -
O SR. GUILHERME ~ALMEIRA (PI'J.,- AL, P<enuncia 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. S~ e Srs. Senadores., as pro
postas que apresentei, no processo inicial da revisão cónstituciow 
nal, integram-se ao conjunto encaminhado pelo Partido da Frente 
Liberal - PFL - e têm como principal objetivo contribuir para o 
aperfeiçoamento -das instituições democráticas. para o estabeleciw 
mento_de uma Nação mais desenvolvida e de um sistema de distri
buição de riqueza inais justo, obedecendo às diretrizes e aos 
princípios básicos estabelecidos no programa d'? partidÇ), desde a 
~b~~ . .. 

Dentre esses princípios destacam-se a defesa da democracia 
e çie uma justa distribuição da renda e da riqueza entre as pessoas e 
as regiões, a defesa da livre iniciativa como elemento dinâmico da 
economia nacional e, finalmente, a aceitação da ingerência do Es
tado na economia sõrriente -dentro de limites bem rígidos, estabele
cidos em lei, com a finalidade de promover o desenvolvimento, 

regular as relações sociais, condicionar o uso da propriedade a seu 
papel social e conter a exploração predatória dos recursos naturais, 
evitando constrangimentos espt1rios ao livre mercado e o cercea
mento das liberdades dos .cidadãos. 

As diretrizes. que dão forma aos princípios, defendem o rew 
vigoramento da federação, a descentralização administrativa, o 
aperfeiçoamento de mecanismos de controle da sociedade sobre o 
Estado, a instituição do VOto livre, direto e Secreto, inclusive para 
os analfabetos, a limitação da atividade empresarial do Estado, a 
reestruturação do sistema hacibriã.Tde-planejamento. 

Coerente com esses fundamentos programáticos, o Partido 
promoveu, com vistas à elaboração de suas propostas à revisão 
constituciona1, um processo democrático de consulta às bancadas, 
que culminou com a formação de uma comissão de estudos, divi
dida em oito grupos, de acordo com os capítulos da Constituição. 
O resultado foi um conjunto de proposições que guarda estreitare
lação com as idéias defendidas pelo partido, respaldado ainda no 
apoio de seus membros e de suas lideranças. 

Pretende o PFL, com essas propostas, tornar a Constituição 
maiS clara, mais concisa e, principalmente, mais adequada a regu
lar as relações sociais, políticas e econômicas na sociedade brasi
leira e dela com a ordem econômica mundial. Justificam-se as 
modificações apresentadas, primeiramente, pela necessidade de 
adequar o texto constituciOnal às mudanças ocorridas no Brasil e 
no mundo, no curtíssimo espaço de tempo que nos separa de sua 
edição. Não se trata, todavia, de um processo qúe se pretehda re
corrente, de pequeno·s ajustes periódicos. O momento ·permite e 
exige que se promovam grandes ajustes no texto constitucional, de 
modo a tornar desnecessárias mudanças freqüentes. 

Entendo, como os demais membros do partido, que a Cons
tituição é uma peça fundaffiental na regulação da sociedade brasi
leira. Entendo também que por essa meSma_ razão ela deve ser 
prática, de fácil entenclimellto, ·para que as normas nela contidas 
sirvani efetivamente de orientação à vida das pessoas. Uma Cons
tituição muito ampla, muitO abrangente e de difícil entendimento 
gera sempre a necessidade de se apelar com maior freqüência aos 
tribunais, para sua interpretação, o que juiisdiciza .em exCesSo a 
vida dos cidadãos. É o que vem ocorrendo, i"nfelizmente, na vi,gên
cia da atual Cotistitüição, no dizer de vários especialistas a mais 
eXtensa e a mais analítica d6 todas as Constítuições brasileiras. De 
fato. reúne 245 artigos em seu corpo priilcipal e 70 no Ato das 
Disposições Constitucionãii. Trarisit6rias, além de· um sim nómero 
de. parágrafos, incisos e alíneas. Essa prolixidade constitucional. 
inédita na nossa história, finda por comprometer a fléxibilidade 
exigida para que as constituições analíticas tenham mais longa du
ração. 

Conforme salienta o advogado Rodrigo Carneiro -de Olivei
ra, em brilhante estudo sobre as Constituições brasileiras, "o méri
to de um texto constitucional, m~is do que reger a forma ·e o 
sistema de governo e prescrever rletalhes pertinentes à ordem eco
nômica e social, está em granjear a compreensão do povo no to
cante ao s·eu papel de ·_guardião de princípios maiores, 
mantenedores da ordem e da justiça. Quando um povo alcança 
essa compreensão, cristaliza-se o respeito à ordem constitucional, 
pilar mestre de toda grande nação". 

Outra crítica que se faz à atual Constituição é a pretensão de 
atender, em seu âmbito, a todos os apelos da sociedade no momen
to de sua edição .. O resultado, que ora se busca alterar, é a ausên
cia, no texto constitucional,' da necessária flexibilidade -pãra se 
adaptar às constantes mudanças da realidade social. O pressuposto 
do constituinte, embora calcado em boas intenções. está muito dis
tante da verdade, por entender que todos os assuntos relevantes de
vem constar da Carta Magna. Desse exagero de dispositiVos 
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espúrios no texto constituciona1 res_l!ltam_conseqüê_ncias desastro
sas para a vida dos cidad_ãos, pois ao se constitucionalizarem as
suntos do cotidiano, gera-se na população a expectativa, de difícil 
concretização, de que seus problemas, uma vez previstos no texto 
constitúcíortal, serão por isso mesmo facilmente solucionados. 
Fica o Poder Legislativo, nessaS ch.:gunstãncias, impedido de tratar 
de assUntos normal,rrlente de sua alÇada, mas que por terem-sido 
incluídos na Constituição s6 poderão ser modificados se_reme_tidos 
ao processo ·cte __ alteração da Carta Magna. Essa situação produz 
tanl.bém outro efeito que' ameaça a estabJlidade das i_nstituições, 
país qual'quer sinal de crise põe cm risco a ordem institucional e a 
Constituição que lhe dá sustentação.· 

Sr. Presidente, Srs. Senadores:· -
O processo de revisão constitucional, se não for bem_ condu

zido pelas lideranças políticas e pela -sociedade, corre o risco qe r~
petir os erros que acabo de apontar quanto à atual Constituição·. De 
fato, o ConStante agraVamento CÜt ci-is_e brasileira_- crise dó Estado, 
crise; econômic~. crise política e :Princlpalmf:rite crise mãial- Vem 
direcionando ás preocupações enunciadas nas propostas apresenta
das ria' ieVfsão l::óti.stitucion'al pará dois caminhos principais. Um 
deles é ó dC tentar Oitr solUção a tOdOs os problemas não resolvidos 
nO· texto de _1988 e' que,·ao con'tráriO 'do que muitos. julgam, não' se 
resolvem com simples mudanças no texto coosti.tl.;r.cional. N:ão bas
ta que as nonnas estejam enunciadas na Constitl)ição; elas. devem 
estar enraizadas no' coraçãO e mi PrátiCa de vida das pessoa:s. 

Felizmen'te, a principal dii'eçãõ em qué aponta a· re\risãó 
t:qnstitucional parece ser a dá serlsatez e se configura na tei:JtatiVã 
de· promover os· necessários ajuste.s no texto da Constituíçãô- de 
nlodd a tomá-lo n'laiS ádequad'o à realidade nacional, além de-mais 
claro, mais simples, mais enxuto e mais flexíVel. Nes_se sentidO', as 
propostas formuladaS pelo PFL áterl.dem a eSses requisitos e a al
guns princípios gerais, alguns qua<;e consensuais entre os partidos, 
como o's de manter os dispositivos fetãtivos -àS Conquistis sociais; 
não propor alterações nas cláustilas pétreas; e-xpungir equívocos, 
falhàS, exageros, textos desneceSs'ári.Os e impreciSós. · 

Dentre os teinas mais geraiS e àbrangentes que foram 'objeto 
das proposias do partido desiac'!m-se: um noyo pacto federátívo, 
em que as responsabilidades e 'Competências dos três poderes e das 
'tr& esferas dê goveino estejan'l Claramente estabelecidas~ di(er:e_n:-
da'das; alterações· mi ies:islaçãô de orçamento·, ~separando nitida
~ente o Orçamerito fiscàl do 'or~ainento da 'previdência' social; 
reforma fiscal profunda e abrongente; alteraçõeS i:lo sistema 'prêvi
denciário~ extinçãO do monopóliO estatal do_s serviços telefõnicos, 
telegráficos,· de trànsmissão de dados e demaJs -serviços públicos 
de ,telecomunicações e sobre pesquisa e lavra de· petróleo, gás na
tural e·hidroc,arQuretos; eliminação do iritetVendOnismo es'tatal na 
econo_mia; fim das restrições· às'etppresas estrarlgeiras; alterações 
ná legislação eleitOral; mudanças· na administraÇão pública; insti
tUiÇão de m_ecaníSfnos de maior controle e periódica avaliação dos 
atos dos três pacteies, em espeCiàl' o controle C:dei·no do JudiciWi.o. 

Ao forta]eà:r financeiriuTI.êtite :os EstadOS e Mun_icíp"iõs, -a 
ConstituiÇão-de 1988 consagrou o· princípio federativo, mas dei
xou o Go_vemo Federal em posição bastante disconfortável, por
que não estabeleceu_condições' it].Sútucioi:lais p·ara que o princípio 
se materializa"sse~ De fato, o rhoêlelo federatiVo-"' implantado des
centratiz·ou recursOs mas_manteve responsabilidades centralizadas, 
na maioria dos casos. Em oUtrOs, manteve a' ·bentralização de re
Cursos e descentralizou responsabilidades. A -d'otação de recursos 
da União para entidades filantrópicas, cujos desvios foram inves
tigados na CPI do_orçamento, é um contundentê'éxemplo desSe fe-· 
deralismo incompleto. "' 1 

Um novo· pacto federativo precisa defíriir' claramente a dis
tribuição de cotÍlpetências entre a União, os Estados e Municípios, 

eliminando as CQmpetênci!l§i concorrentes, como propõe o Partido 
da Frente- Libera~. Isto significa estabelecer, por princípio, que 
uma determinada_ função p-assível de ser exercida pela instância 
hierarquicamente inferior, não deverá ser assumida pela que esti
ver acima. 91,1tra alteração_ importante diz respeito ao papei da 
União e dos Estados 1}.3 redução dOS: deseqUilíbrios regfonaiS.- Os 
Estados devem est~ dotados de quadros- técnicOs em condiçõe.s de 
assessorar adequadamente_ os tQJilru;iQres de dec.isões, enquanto a 
Un_ião deve concentrar as funções de_ coordenação de programas e 

. fundos de inve-stiineritO deStinados à diminuir esses desequilíbrios. 
_ _ Algumas dessas proposições Incluem-se num qllãse consen
so nacional e suprapartidário, como a necessidade de reduzir o in
tervencioriisino estatal e a exceSsiVa centralização 'adrnirristrativa, 
o fim do monopõlió estatal~ á-refornia fisCal, o novo pacto federati
vo, a moralização da ativida_de PófítlCa~ o ina1ór c·ontrole ·da socie
dade sobre os atos e gastos do governo. Outra situ-ação que reúne a 
unanimid8.9-e da sociedade e dos partidos é a necessidade de se dar 
firii à COrrUpção, embora existam divergências quanto à fonna de 
consegui-lo. Nesse sentido, tendo a concordar com o relator dare
visão, Deputado Nelson Jobim, que em recente entrevista à.revista 
Vej~ alerta_ para o fato de qoe o caminho para elímiriar a corrupção 
não é aumentar a pena Contra os corruptos, mas-diminuir o tama
nho do EStado, quando afuma:· "O aurné_rito da ináquina repressiva 
não reduz, a corrupção; pelo contr'ário,- aniplía a lúta -de bons contra 
maus e alimenta a criath:idade do~ corruptqs". · · · ' · 

' · Outras propoStà_s acirram polêmicas, mas não devem deixar 
dé ser-analisadas.. Enconttam-se n~ssa situação a refonna tributá
ria; o fifi dO monopólio eStatal, a extinção_de privilégios corporati
vos de giupos e sétOfeS- da_ sodedade (em Que- se inCluem 
mud;:mças na administraçâo públiCa, firú clã. aPOseôtãdoriã ex'chísí
va·portempo de serviço, controle externo do Judiciário, fim da-eS
tabilidade no· empre'go ), a descentralização administrativa, · a 
mOfalii:ãção 'dO serviçO" PúbliCO (teStririgii1do-Se' 6 aCeSso· ã ·cargOS 
importantes a funcionárioS de carfeira," concuisãdos), as alteraçõeS 
no· sistema previdenciáiio, ·a privatizaçãO de serviÇos públiccís.pof 
concessão, o fim da distinção entre empresa nacional e estrangeira. 

O Conju-nto de propostas que apresentei, nO processo inicial 
da. revis.âo constitúcióoâ.l,_ abord,a_justamente. questões_ polítiéas li,;. 
gadaS ao processo eleitoràl, à orgariizaçãÕ do 'EstadO e ao ·novó 
pacto· federativo. Dentre ·as_ primeiras, desúicam-se· a TeduçaO ·dÓ 
mándato p·resídenci'al pàra 4 anos, pennitida a reeleição, o sistema 
eleitoi-al' disl±ital misto e d voto faCUltativo: T~atei també_m' de 
questões ligadas com a revisão dó pàc'to federa ti v o e com Os _ins
trumentos de administi'ação pública, corria Uma définiÇão mais d'a
ra de competências das esferas de poder, com vistas a um noVo 
hiode]Q de dese_nvolvimento para a País e para o Nordeste, o que 
inCluiu· tainbém orná proposta de reavaliação_ dos incentivos fis-
c3.is. - - - ' · 

A Proposta de redução do mandato de Piesidente da RePU
blica, pennitindo-se sua reeleição, tem por objetivC! principal fazer 
cOm--que cOincidam às elejçQes e.m to'dQ$ ÇIS _níveis, possibilitando 
a aferição da opinião popUlar sobte seus representantes, além de 
acarretar sensíveis diminuições dos custos eleitor_ais. ' 

A introdução da sis_tema eleitoral mistO, pára a compo..-;ição 
da Câmara dos Deputados, atende_ à finalidade de reforçar o si~te
ma de representação de interesses políticos por meio dos partidC?S· 
Com efeito, sua adaç·ão, além de evitar· a multiplicidade e pulveri
zação de partidos políticos, elide a conseqüente· dificuldade qúe 
enfrentam os governos para a formação de maiorias parlamentares 
estáveis. 

A extinção da obrigatoriedade do voto adapta o texto conS
titucion-al às exigências das sociedades modernas, Qe maior demo
cratização da atividade política dos cidadãos. Fundamentais para ·a 



Março de 1994 DIÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) ' Quinta-feira 3 1005 

funcionamento das instituições numa $Úcíedade_politicamente es~ 
tável, a mobilização e a participação políticas, assim como o afeto, 
devem nascer do coração, do interesse, da prática, j':l_mais da irv-
posição. _ __ _ 

Outro tema sobre o qual apresentei sugestões à _revisão 
constitucional é o do concurso público como. exigência formal 
apenas para a primeira investidura em cargo ou_ emprego público. 
Minha intenção, ao formular a proposta, foi de reabrir a possibili
dade de ascensão funcional, instituto da mais a_lta relevância para o 
sistema de mérito que estimula o-bonl funcionamento das organi
zações complexas. Uma das mais legítimas fonnas de provimento 
derivado, a ascensão funcional, aplicada dentro d~ re_gras bem de
terminadas, constitui importante instnlffi-ento de valoriZação· dos 
recursos hur:nanos, porque pressuPõe o reconhecimento e a pre-
miaçãç ao bom d~s.empenho profissional. _ 

Meu objetivo; ao preconizar a redução Qo número de ~inis
térios para quinze, foi o de contribu~r também para UJtla maior es:. 
tabilização das instituições políticas do nosso País, o que poderá 
ser assegurado mediante a edição de lei _complementar, para dispor 
sobre sua criaçi[o, estru~uração .e atribuições. Confo1.111e .salientei 
ao justificar a proposta, só o interesse público pOde servir de crité-
rio para eventuais rimâanças nã máqUina_ açlrnillistrativa, -cuja ~ão 
.de. existência ~eside na-necessidade. ?e ~~ender. aos_.iQteresses da 
população e não a. inter~ses espúrios de grupos- temporariamente 
ocupantes do poder. 

A constante reedição de Medidas Provisó!i~s n~o -apreCia
das pelo Congresso é um problema recorrente que vem _afetando, 
nos últimos anos;·não ·apena·s a vida da pofmlàÇão, cOmo principál
,n;ten~e. as relaçqes ençce os Poderes Exe_cutivo e LegiSlãiiVo, geran~ 
.dP~ em bo~ parte das_vezes, situaÇões que S_9 pOâem ser resolvidas 
se remetidas à instânciâ do. Judiciário. A- ~taÇ~o -que s~ d~(en~e 
para sua reedição tem p~r e~copo evitai q~e o Poder Executivo 
pr9l~!lgue __ in~evid'}m~nt~ as fun,çõ~. le_g~sla~iva~_asst,J.~idas ._tem
po!atiamente t;: que deveriam estar restritas, COf!lO _a Lei Maior de
ter;rnina, aos· casos_:e·m que a Urgência e a relevância justifica,rn 
efetivamente sua edição. _ __ _ · 

Assunto menos polêmico, porém não menos releyarite, ·é ó 
da pr9posta de r~meter-s,e ~ legisl~çãq complem_ent_ar a_forma d~ 
no.meação dosju{z~S classist(\S _d,as Juntas, d~ Conciliação e Julga
mento. O texto constitUcional, ao regular a matéria,. mante.ve-se 
v.ago no que respeita aos pré-reqUisitos para que esSes jufz~s_ tein
por~os se habflitem ao_C;3fgo. ()utro problema, que.pretendo_so
l,ucionado c;o,m a presente p~oposta, é o da indicação d_esses juízes, 
que vem send.o.feita jndevídam.ente pelos Presidentes.dos Tribu
qa,ís. 

Sou contra a xenofobia que vê na empresa ·esti:-3!1g~i~_ t;tm 
inimigo potencial. Foi por este motivo que julgl!e,i ·a~equaçlo pro
por a supressão do § 3° do artigo 199, que veda a participação de 
e:rp.presas ou capitais_CStiàn!fe\ros Da assistênCia à saúde .no País, 
salvo nos casos previstos em lei. A difícil situação que atravessa o 
setor público de saúde em nosso País não deve ser -agravada por 
!I!<l!lifestações r~tritivas a qualquer investimento privado, s_éja ele 
nacional ou estrangeiro. 
. , . Embora o texto constitucional em vigor tenha previsto que 
os cargos em comisSão e as fiinÇOeS -de confiança devam ser exer
cidos, preferencialmente, por servidores de carreira, na prática isso 
não vem ocorrendo. Para alterar essa situação, proponho alteração 
n~ norma contida no inciso v·do artigb-37~,_objetivando <,~.ssegurar 
que os cargos em comissão -e ·as funções de coÍlfiança sejam exer
cidos por servidores ocupantes de cargo de cwreira técnica ou pro
fissional. Admito a livre nomeação para os cargos essencialmente 
políticos, como de Ministro de Estado e dirigentes da administra
ção direta, indireta ou fundacional, bem como para os considera-

dos imprescindíveis ao de~empenho das funções inerenteS ~o, diri: 
gente de órgão da Admin1stração Pública, conforme estabeleça a 
lei. 

A melhor definição de competências dos entes federativos 
constitui também objeto dé proposta que apresentei, paralelamente 
a oUtras do PFL que apoiei, no sentido de dar nova fonnulação ao 
pacto federativo. Nesse escopo se_ incluem também as proposições 
que_ preconizam avaliações periódicas, pelos poderes executivos 
da União, dos Estados e dos Municípios, dos subsídiOs, imunida
des, isenções e incentivos de natureza fiscal, remetendo aos_ res
pectivos Poderes Legislativos o resultado das·_ àvaliaÇões,' P~ffi 
como propostas para ap-erfeiçoamerito. - -

Outra proposta reforça o preceito da não-discriminação das 
regiões, quando propõe percentuais para aplicação de recursos em 
irrigação nas áreas castigádas pela seca, que se concel)tr3IT) .nó 
Nordeste e Centro~Oeste'. · · · 
. Finalmente, propõe-Sê alte'ração dos incisos I ~ II do artigo 
14, parágrafo 8°, no sentido de evitar o tratamento discriminatório 
dos_ servidores milita(es_ qué almejam a função pública, e!? ~l_a!r~O 
aos servidores civis na mesma situação. A intenção do legislflc;l.Qr, 
certamerite de desestimular o interesse dc;s ~Hitare$ pela atiyid<;tde 
politica, acaba sacrificando essa Categoria profissional, impedindo
a de e:~tercer plenamente sua cidadania. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O mérito da Constit~iÇão: qU_e- resultar deSte pÍUcesso ·revi~ 

sional estará em saflãf os equívocos.apçmtados e tomar a Lei Mag
na mais adequada a acompanhar as constantes mudanças de nossa 
sociedade. O debate , neceE;sáriQ para aprimorar o texto, é funda
mental para fazer com que a Constituição perietre nas_ conyi~Çõ~ 
e no coração do povo. 

Era o que eu tinha a dizer; Sr, Presidente .. 
Muito obrigado! 

1 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra à nobre Senadora M~luce Pinto. . _ . _-

A SRA. MARLUCI\ PINTO (PTB - RR. PronunCia o se. 
~i~te .d!scurso.) -Sr. Presideot~. srs e Srs. Senadores, .no dia 29 
de, junho de 1993, apresentei, nesta. Casa, um projeto de lei objeti
vando a criação da Faculdade de Medicina de Roraima. 

Na justific3:ção daqu~l~ propo~iç~9 _q_u~ tomou p. ~dffiero 
85/93, salientei que -á Univ'ersidade Federal d~ Roraima,_ criada 
p~la ~ei n° 7.364, de 12 de setembro.de 1985; e.in&tituída pelo De
creto no 98.127, de 08 de setembro de 1989. não possuia faculdade 
de medicina, e não possui até hoje, o que é incompreensível,_t~~dp 
em vista que os serviços médicos constituem ãreã.lndispensável no 
atendimento à população. · , , 

. Destaquei também, n~quele documento, que .a red~ púl:11ica 
de ensino de Roraima forma, por aQ.O, cerca de mil alunos no ensi
no médio, muitos_ dos quais: ~abandonam o Estado, em busca de 
uma faculdade de inedicina. Na maioria das Vezes es.ses alUnos 
não voltam a Roraima, porque se api>stumam à Viçia no nOvo Está
do, porque na facvldade conheceram o futuro cônjuge, ou porque 
receberam propostas vantajosas de emprego, de pesquisa e de de-
senvolvimento profissional. . _ , 

_ São poucos 9s especialistá,s na área mé4ica que se dispõem 
a migrar de outros Estados pàra Roraima, de modo que há uma ca
rência muito gran~~ de especialistas, o que poderia ser suprido por 
uma Faculdade de,Medicina do próprio Estado, já que os filhos de 
Roraima lá form~_40s _teriam Pouq_uíssimas rãzões par~ deixar a re-
gião. -~ · -

Para demOn$trar a extrema necessidade de médicos, apre
sentamos, então, um quadro demonstrativo do pequeno número 
das especialidades existentes, ·assim como das inexistentes: 
Especialidades Especialidades 
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Existentes/Quant. 
Anestesistas 08 
Anatomopatologista O 1 
Cardiologistas 05 
Cirurgiões 09 
Citopatologistas Ól 
Clínicos (02 -_infecto) 41 
Dermatologistas 02 
Ginecologistas/Obstretas 21 
Oftalmologistas 01 
Oncologistas 01 
Ortopedistas 05 
Otorrinolaringologistas 02 
Pediatras 19 
Psicosso"mátícoS O 1 
Psiquiatras O 1 
Radiologistas 01 

In_existentes 
Alergista 
Endocrinologista 
Gastroentrõlogista 
Geriatria 
Méd1co riucíeãr 

WeiTofOg1sta 
-Neqrocirurgjão 
Neurologista 
Pneumologista 
Proctologista 
R~uritatplogist;:t. 

Urologistas 03 _ 
O Estado de Roraima possuia, naquela época, corno hoje, 

apenas _ 129 médicos_, sendo 53 cooperativados e 76_ da Uru.ão. 
Além disso, como se percebe pela tabela apresentada, existem I I 
áreas_iroportantes da medicina sem um únicO -especialista. 

Ressaltei também, Sr. President_e e Nobres Pares, ao justifiR 
car o Projeto de Lei n" 85/93-__ ue, sendo Roraima um Estado em 
franco desenvolvimento, não sejustlllca-que·a Universt ade FedeR 
ral ainda não possufsse _um curso de Medicina. 

Acrcs_centei ainda a essa argumentação o fato de que a forR 
mação .de médicos em Roraitna possibilitará uma diminuição das 
despesas de particulares e do próprio G_qy_erno Estadual decorren
tes da necessidade constante- de se proporcionar o transporte urR 
gente de doentes à_s __ regiões onde existem médicos especialistas 
que faltam no Estado. 

Confirmando a oportunidade e a urgência do projeto de mi
nha autoria, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Uni
versidade Federal de Roraima, pouc_Os- meses depois, a 05 de 
novembro último, aprovou o Plano do Curso de Bacharelado em 
Medicina e, no· dia seguinte, o egrégio Conselho_ Universitário 
criou o referido c_urso. 

Em 19 de novembro, a Universidade Federal de Roraima, 
embora não concordando com a constitucionalidade do Decre_to 
98.377, de 08.11.89 (que dispõe ~obre a criação de npvos cursos 
de ensinO superior na área de saúde), por _entender que o mesmo 
fere o princípio da autonomia uriiVeiSifáila~ Msim mesmo·deu en
trada no Conselho Nacional de Saúde a uma solicitação para fun
cionamento imediato do seu curso de Me_diçina, anexando projeto 
de justificativa sqcial e diversos documentos reforçando a necessi-
dade e a viabilidade do_ cursu. -

No dia 1., de fevereiro de 1994, o Conselho_.E.stadual d~ 
Saúde aprovou a autorização· pàra o funcionamento do_ curso _de 
Medicina da Universidade Federal de Roraima. 

Consciente e identificãdo com as aspirações e revindicações 
da sociedade roraimens.e, S. Ex• o Sr._ GOVemaâõr dõ-ES_t_a.do, Ot
tomar Pinto, cOlocou toda a estrutura do Governo para colaborar 
com a Universidade. Assinou coqyêõ_io comprorrietendo-se a colo
car à disposição da UFRR toda a red.e d_e_unidades de saúde doEs
tado, com o úniCO- Objetivo 9e colaborar para a implantação do 
Curso de Medicina e para facilitar o proCesso de ensinoRaprendiza
gem, o treinamento e a prestação de serviÇos por parte- de docentes 
e discentes da área médica, o que, indubitavelmente, redundará em 
grandes benefícfOs-pãra-a:popülãÇão. 

Além disso;· o Governo Estaduãl doou -a UniVersidade até 
mesmo um prédio, ao lado do complexo universitáriO, Objetivando 
garantir ritais espaço físico para a implantação do curso. 

A Universidade Federal de Roraima também já t(>iriou suas 
providências para o fUncionamentO dei Curso de MedicTna. CoiO 
efeito, apesãr do currículo do curso prever para o primeirO semes
tre disciplinas básicas comuns a outros cursos já existenteS, a Uni
versidade realizou Concurso -Público para profesSOres nas 
disCiplinas de Anatomia, FisiOlogia, Farmacologia e Microbiolo
gia. cujos resultadOs foram homologados e publicados no Diário 
Oficial da União de 05 de janeiro do corrente ano. A Reitoria ãsSi
nou convênio com Universidades Cub3nas que thê garantirão Pro
fessores VisifanteS a nível de Doutorado para colaborar no 
funcíoriamento do Curso 9-.e -Mecidina. Também foram Viabilizª
dos acordos coro a Escola PauHs~a çle Medicina que, num futuio 
próximo, talveZ se transforrrietn em ·convênios que garantam a 
consolidação 'de nossa Faculdade, de maneira abrangente, através 
de treinamento e ape"rfeiçOamêiltO de nossos profeSSOres e mesmo 
para-a implantação de labõratóriôs. o - -

Igual acordo foíCStãbelecido com a Universidade Federal 
. do Pará, cuja Faculdade de Medicina, com 75 anos de existência, é 
a melhor do Norte e uma das melhoreS do País.· · 

É irilpoftante lembrar também que a Universidade já fez 
licitação para a aquisição de liVreis e acordo com a Biteme parà 
aumentar o acervo da biblioteca univ~rsitária, e está, pois. tom 

-uma infra-estrutura P.e salas de aulas, de biblioteca e de_ labora
tórios preparados para o funCionamento nonmil do Curso de 
Medicina. 

Assim, Sr. Presidente e eminentes colegas, quero, desta tri
buna fazer um apelo ao Poder Executivo .Fe.d_exal, em ~special ao 
Excelentfssfmó Senhor Ministro da Educação, para que libere os 
recursos necessários à imediata implantação do curso. 

Aliás, já solicitei e-i'eiterei neste mómeti!O, deSt'a tribuna, ao 
Ex.celentíssimo Senhor Presidente Itamar Franco e-ao- Exmo. Sr. 
Ministro da Educação, que recursos sejam imediatamente can_ali
zados para a Universidade Federal de Roraima. _çujO_ Cu.rso d~ Me
dicina será o quarto da Região Norte, enquanto sete Estados do 
Sul e do Sudeste possuem sessenta cursos de Mecidimt em_ funcioR
namento. 

Finalmente. Sr. Presidente, quero salientar_que o Sistema de 
Saúde de Roraima. em sua rede física. é exemPlarmente _estrutura
do e até mesmo considerado um dos melhores da r_egião _ norte, 
apenas carente em determinadas áreas .específicas. acima- nOtriiila
das mas que em breve, acredito eu e acredita a farhflia- roraimens.e; 
será sanada em defiriitivo Con;t a formaÇão dos futuros médicos fi R 
lhos da terra. Af então, orgulhosos. poderemos afirmar que Rorai
ma estará amparada na quase totalidade de suas necessidades 
sociais e humanas. 

Era iSso que eu queria registrar heis Anais desta Casa, Sr. 
Presidente. Obrigada. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
cancela a sessão extraordinária que havia sido convocada para 
dentro de poucos instantes e comunic_a aos Sr$. S.enª-Qores qll;e_ a . 
transfere para logo após a sessão unkamera,I do. CongtesSQ Revi:-
sor. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. deSignando para a pró
xima sessão or@lári_a a segui~te 

ORDEM DO DIA 

-l-

OFíCIO N" S/130, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 336, b, do Regimento Interno) 
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Ofício n° S/130, de 1993, através do qual o Governo doEs
tado do Tocantins solicita autorização -para qUe poSsa contfâtar 
operação de crédito externo, junto ao BIRD - Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento, no valor equivalente a oi
tenta e sete milhões de dólares norte-americanos, para os fins que 
especifica. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos.) 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W !,DE 1994 
Votação, em turno único, dõ PrOjeto de Decreto Legislativo 

n° 1, de 1994 (n° 390/94, na Câmara dos Deputados), que submete 
à condição suspensiva a renúncia de parlamentir contra o qual 
pende procedimento fundado nos incisos I e II do art. 55 da Cons
tituição e dá outras providências, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Pedro Si~ 
mon, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Ci~ 
dadania, favorável ao Projeto e à Emenda n° 3 e contrário às 
Emendas n°S 1 e 2, de Plenário. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 59, DE 1991 

(Incluído em Ordem do L'~ a nús-tàffios 

do art. 3° da Resolução TI0 110, de 1993 
Discussão, em turno úníco, dó PrójeiO-cre-Lei da CâmafiiiQ 

59, de 1991 (n• 265/87, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
comprovação de habilitação profissional dos responsáveis pelos 
balanços e demonstrações técriico-contábeis apresentados ao Tri
bunal de Contas da União. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais.) 

-4-
PROJETODELEIDA CÂMARAW 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos terrUos 

do art. 5•daResolução n•uo, de 1993) 
Discussão, em -tUrno úníco, do Projeto de Lei da Câmara n° 

167, de 1993 (n •. 3.529/93, na Casacfe origem), que'cria cargos do 
Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regioriai do TrabalhO da 2m Região, e dá 
outras providências. (Dependendo de Pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos) 

-5-'-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W38,DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 3° da Resolução n° 110, de 1993) 
Discussão, em turno único, do Projeto _de Decreto Legislati

vo n• 38, de 1993 (n• 270/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova os textos das Resoluções n•s 267 (E-V). 268 (XII) da Con
ferência Geral do Organismo para a Proscrição das Armas Nuclea
res na América Latina e no Caribe (OPANAL), que alteram, 
respectivamente, a denominação legal do Tratado para a Proscri
ção das Armas Nucleares na América Latina e_ o _parágrafo 2° de 
seu artigo 25, bem como o texto emendadO do referidO Tratado. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W5,DE1994 

(Incluído e~ Ordem do Dia nos termos 

do art. 3• da Resolução n• I 10, de 1993) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati

vo n° 5, de 1994 (n° 826/93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o pedido de autorização para que o Brasil possa colocar à 
dispo~íção da ONUMOZ~ pelo prazo de um ano, um batalhão de 
infantaria. (Dependendo de parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional.) .:.,_ 

PROJETO DE LEr DO SENADO W 80, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tÚü'hJS 

do art. 3• da Resolução n• 11 O, de 1993) 

(Tramitando em conju11t0 com o::. t'rojetos de Lei 

do Senado n•s 97 e 106, de 1993) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 

80, de J 993, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que dispõe 
sobre a obrigatoriedride d~ adição de micronutrientes aos produtos 
de alimentação que especifica, ê dá outras providências. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 97, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos' 

do art. 3• da Resolução n• I 10, de 1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei 

. do Senadó n•s 80 .e 106,, de 1993) 
Discussão, em turnà único, do Proj_~to de Lei do Senado n° 

97, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos, que_dispõe so
bre a obrigatoriedade de fortificação dos alimentos básicos e dá 
outras providênciaS. (Dependendo de pirecer-da Comissao de As
suntos Sociais.) 

-9-

.PROJETO DE LE!DO SENADO N" 106, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 3• da Resolução n• I 10, de 1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetes 

de Lei do Senado n•s 80 e 97, de 1993) 
Projeto de Leí do S~nado n° 106, de 1993, de autoria do Se

nador Marco Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adição 
de micronutrientes aos produtos de alimentação que especifica. 
(Dependendo .dre_p_a~ecer da Comissão de Assuntos Sociais.)_ 

-lO-

PROJETO DE LEI DO SENADO W 125, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 3• da Resolução n• II O, de 1993) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado D0 

125, de 1993, de autoria do Senador Mário Covas, que dispõe so
bre número de candidatos pelo sistema proporcional nas eleições 
de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.) . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encerra
da a sessão. 
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(Levanta-se a sessllo às 13h.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N"l,DE1994 

Dispõe sobre o requisito da avaliação física e 
mental para investidura nos cargos do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal. 

A Comissão Diretoi"a do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, resolve: 

Art. 1° A avaliação física e mental que, nos termos do inci
so VI do art. 5° da Lei no 8.112, de 11-12=-1990, constitui requisito 
básico para a posse em cargo públicO;-Obedecerá no âmbito do Se
nado Federal, do CEGRAF e do PRODASEN, ao disposto neste 
Ato. 

Art. 2° A avaliação de aptidão física e mental compreende-
rá: 

I - avaliação através de exame c1ínico e exames comple-
mentares; e 

II - teste psicotécnico; 
Art. 3° São obrigatórios e precederão- o exame cJínico: 
I- radiografia o tórax (ântero, posterior e perfil);
II- hemo grama completo~ 
III- dosagem de glicose; __ 
IV - dosagem de uréia e creatinina; 
V-VDRL; 
VI - J .0. Almeida; 
VII-EAS; 
VIII - exame parasitológico d6 fezes; e 
IX- eletrocardiograma. 
§ 1 o Os exames de que tratam os itens de I a VIII serão rea

lizados pela<; entidades laboratoriais conveniadas com o Senado 
Federal, mediante encaminhamento e autorização da SSAMS. 

§ 'r O exame-Cardiológico de que trata o item IX será reali
zado pelo Serviço de Laboratório-e Diagnóstico da SSAMS. 

§ 3° Na hipótese de dúvidas no eXame clínico para erilis.São 
de laudo é facultado ao médico responsável solicitar outros exa
mes e avaliações médicas, ínclusive de especialistas. 

Art .. 4° O teste psicotécnico, deStinado a avaliar a aptidão do 
candidato para o exercício de cargo de provimento efetivo; será 
realizado pela Seção de Psicologia e Assistência Social da 
SSAMS. 

Art. 5° Concluídas as avaliações física e mental, a SS.AJ\.1S 
emitirá laudo médico final declarando apto ou não apto para fins 
de investidura em cargo público o candidato nomeado. 

Parágrafo único. Na hipótese de conclusão pela inabilitação 
física e/ou mental, o laudo médico, os exames e o teste pSicotécni
co serão juntados a relatório médic_o_ ~ir_cuns_tanciado sob_r~ os, ele
mentos e as razões que fundamentam a concJusão pela 
inabilitação, os quais ficarão arquivados na SSAMS por 4 (qUatro) 
anos. 

Art. 6° Quando se tratar de investidura nos cargos de provi
mento em c-omissão de Assessor TéCnicõ e SecretáriO Parlamentar 
é facultado ao.candidato nomeado realizar os·exames complemen
tares de que trata o art. 3°, às suas próprias expensas e junto aos 
médicos e laboratórios de sua escolha. ·· ·-

§ 1° Na hipótese de que trata este artigo. o candidato fica ob
rigado a apresentar à SSANIS os exames complementares listados 
no art._3°, acompanhados de relatório médico detalhado do exame 
clínico e atestado médico que conclua pela aptidão física e mental. 

§ 2° Com base no relatório médico e no pará-grafo anterior a 
SSAMS emitirá o laudo médico conforme estabelecido no art. 4° 

§ 3° A opção pela avaliação na forma estabelecida por este 
artigo exclui do d~reito de filiação ao StS e do Pec_tílio dos Servi

. dores do Senado Federal. 
Art. 7° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° Revogam-se as disposições em Cbfffiárió, em espe

cial os A tos n•s 21192 e 69193. 
Sala da Comissão Diretora, 24 de fevereiro de 1994. -

Humberto Lucena- Júlio Campos- Beni V eras- Chagas Ro
drigues. 

ATOS DO PRESIDENTE 
N" 82, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições re
gimentais e regularmeiitares-·e-de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outrogada pelO AtO da Comissâ:o Dire
tora n° 2, de 1973, resolve: declarar vago, a ·partir de 9 de fevereiro 
de 1994, nos termos do artigo 33, inciso VID, da Lei n° 8.112, de 
1990, o cargo de Analista de Informática Legislativa, Nível III, do 
Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento de 
Dados do Senado Federal- PRODASEN, ocupado pelo serVidor 
CARLOS SHIGUEO NOMURA, matrícula 512, por ter sido no
meado e empossado no cargo de Assessor Legislativo da Câmara 
dos Deputados. __ . 

Senado Federal, 28 de fevereiro de 1994. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

N" 83194 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
no 2, de 4 de abril de 1973, e_ tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 1704/93-1, resolve aposentar, voluntariamente, com pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço, JOAlYIAR DE MELLO 
CUNHA, matrícula 1361, Analista de Indústria Gráfica Legislati
va, Nível III. Classe Especial, Padrão V/S30, do Quadro de Pes
soal do Centro GfáfiCõ do- Seõãdo Federal~ CEGRAF, nos termos 
do artigo 40, inciso III, ·alínea c, da Constituição da RepúbliCa Fe
derativa do Brasil, combinado com o artígo 186, inciso III, alínea 
c, da Lei n• 8.112, de II de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 1 o de março de 1994. - Humberto Luce-
na, Presidente do Senado Federal. -

N" 84!94 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 1996/93-2, resolve aposentar, voluntariamente, JOÃO 
BATISTA PARREIRA SARAJVA, matrícula -1883, Analista de 
Indústria Gráfica Legislativa, Nível III, Classe Especial, Padrão 
V IS30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Fede
ral - CEGRAF, nos termos do artigo 40, iilciso III, alínea a, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos 186, .inciSo III, alínea a, e 192, incis_o II, da Lei no 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, I o de março de 1994. - Humberto Luce~ 
na, Presidente do Senado Federal. -

N" 85/94-
O Presidente do Senado Federal, no uSo da sua competência 

regimental e reiulamentar, em conformidade com a delegaçã.o de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo o que consta do Processo n° 
1103/93-8, resolve aJXlsentar, voluntariamente, com proventos 
proporcionais ao tempo de -s_erviço, R.A.IMUNDO IRAN DE 
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ALENCAR, matrícula 0055, Técnico de tndtístria.Gi'àttCa Legisla~ 
tiva, Nível II, Classe Especial, Padrão_ IV/M23, dq_ Quadro de Pes
soal do Centro GráficO do-Senado Federal - CEGRAF, nos termos 
do artigo 40, inciso-III, alínea c, da Constituição da Repclblíca Fe
derativa do Brasil, combinado com os artigos 186, incíso fi, alí
nea c da Lei n•S.112, de 11 de dezembro de i990. -

Senado Federal, 1 o de março de 1994. - Humberto Luce
na, Presidente do Senado Federal. 

3~ Reunião Ordinária da Comissão Diretora 
Realizada em 24 de fevereiro de 1994 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de 
fevereiro de um mil, novecentos e noventa e quatro, reúne-se a 
Comissão Drretora do Seria:ctO Federal~ na Sala de Reuniões da 
Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Sena
dores Humberto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, Pri~~iro 
Vice-Presidente; Júlio Campos, Primeiro Secretário; Nelson We
dek.in, Quarto Secretário; e Beni V eras, Suplente. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Exce
lentíssimos Senhores Senadores Levy Dias, Segundo Vice-Presi
dente; Nabor Júnior, Segurido Secretário; e Júnia Marise, Terceira 
Secretária. 

Ao abrir o.s trabalhos, o Senhor Presidente faz um relato so
bre notícia publicada na imprensa local, alusiva a divulgação do 
teor de fita magnética de uma das reuniões da CPI do Orçamento. 
Informou, a propósito, que o assunto será tratado no âmbito admi
nistrativo do Senado Federal. 

A Seguir, apresenta os seguintes assuntos: 
a) Processos relativos a tratamento médico no exterior, sOli

citado pelo Exm0 Senhor Senador Antonio Matiz e autorizado ad 
referendum da Comissão Diretora, com adiantã.riiciú.tO de recursos 
financeiros, em dólares, para posterior prestação de contas. 

Os presentes referendam a autorização para o adiantamento; 
b) Processo relativo a tratamento médico no Rio de Janeiro, 

solicitado pelo Exm0 Senhor Senador Odacír Soares, incluindo 
adiantamento de recursos financeiros, autOrizados ad referendum 
da Comissão Diretora. -

Os presentes referendam a autorização para o tratamento e o 
adiantamento; 

c) Processo no 00271 1194-0, no qual o Senhor Presidente 
autorizou ad referendum da Comissão Diretora a prorrogação, em 
caráter excepcional, de janeiro a março de 1994, do contrato entre 
o Senado Federal e a empresa REMAN. 

Os presentes referendam a autorização; 
d) Processo no 008159/93-9, no cjual a SIDS -Sociedade de 

Habitação do Interesse Social apresenta minuta de convênio a ser 
celebrado com o Senado Federal, visando a construção de unida
des residenciais e/ou distribuição de lotes semi-urbanizados a ser R 
vidores desta Casa. 

É designado o Senhor Primeiro-Secretário" para relatar a maR 
téria; 

e) Requerimento n° II, de 1994, no qual o Senhor Senador 
César Dias solicita ao Senhof.Mínistro da Justiça irifonnações, a 
serem prestadas pela FUNAI - Fundação Nacional do índio, no 
sentido de que sejam esclarecidas as denúncias feitas pelo Jornal 
da TV Globo, na noite de 6 de janeiro de 1994, sobre a presença 
de estrangeiros na maioria das reservas indígenas demarcadas ou 
em demarcação na Amazônia. · 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e_ a ·encami
nham à SecretariaRGeràl da Mesa para as deVidas-pfõVfdências; 

t) Requerimento n° 18, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Esperidião Amin solicita á --transcrição, nos Anais do Se~?_ado Fede
ral, de matéria publicada no Jor11a1 da Tarde, edição de 17 de ja
neiro de 1994, intitulada "Foi Deús qúem ajUdOu Õ PT?''. 

Os preseôtf~_s, -"ap6S--~xame, aprOvaÍn--i-matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral d~ Mesa para as devidas providências;- -

g) Requerimento n° 30, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Jutahy M~galh.ã~s solicita fiO senhor Ministro das MillãS e-Energia 
informações sobre as dimensões da fraude em que estão envolvi
das as empresas distribuidoras de gás. 

Os presentes, após exame, aproVam a matéria e· a encàrrii
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênciai; 

h) Requerimento n° 31, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Jutahy Magalhães solicita ao Senhor Ministro da Agricultura in
formações sobre Edital de ,Licitação para O transporte de arroz do 
Estado de Goiás para o Nordeste, em atendimento ao "Programa 
c-ontra a Fome". 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

i) Requerimento no 54. de 1994, no qual o Senhor Senador 
Pedro Teixeira solicita a trànscrição, nos Anais do Sénado Federal, 
do artigo intitulado "Governabilidade_e partido político", de auto
ria do Senador Marco Maciel, publicado no Jornal de Brasília, 
edição de 26 de janeiro de j994. . 

Os presentes, após exame, aprovam_ a matéria. e a enc~i
nharn à Secretaria~Geral da.Mesa para as devidas providências; 

j) Requerimento n° 62, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Mauro Bene_vides solicita a transcrição, nos Anais dO Senado Fe
deral, do artigo intitt.dado "RetrOcesso, nãO", de autoria dO Deputa
do Osório Adriano Filho, publicado no jornal Correio Braziliense, 
edição de 3 de fevereiro de 1994. 

Os presentes, após exame, aprovam a matériá e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

k) Requerimento n° 70, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Marco Maciel solicita a transcrição, nos Anais do Seriado Federal. 
do artigo intitulado "ConfiS:sõe.s de um amante de mesóclises", de 
autoria d.o escritor João Ul>aldo Ribeiro, publicado no Jornal O 
Glóbo, edição de 6 de fevereiro de 1994. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami_--: 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

- I) Requerimento n° 11, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Nelson Carneiro solicita a tfansciição, nos Anais do senadO Fede
ral, do artigo "A nacionalidade da pessoa juridica", da lavra do 
eminente brasileiro Barbosa Lima Sobrinho, publicado nO Jornal 
do Brasil, edição de 6 de fevere.iro de 1994. 

Os presenfeS, apôs exame, aprovam a matéfíà"e a encarrll~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

m) Requerimento n° 72, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Nelson Carneiro solicita a transcrição, nos Anais do Senado Fede~ 
cal, do artigo "DNER, uma viagem infeliz", da lavra da Ministra 
dos Transportes, Margarida Coimbra do Nascimento, publicado no 
Jornal do Brasil, edição de 6 de fevereiro de 1994. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e_a encami
nham à Secretaria-Qeral __ da M~a para as devidas providências; 

n) Requerimento no 73, de 1994, no qual o Senhor Senador 
José Richa solicita a transcrição, nos Anais do Senado Ferl;eral, do 
artigo "Nas Crianças, o Celeiro da Cidadania", publicado na Gaze
ta do Povo, edição de 29 de janeiro de 1994. 

oS presentes, após -eXame, aprovam a matéria e a encami
nham à secretaria-Geral da Mesã para as devidas providências; 

o) Requerimento n° 74, de 1994, no qual o Senhor Senad,or 
Jutahy Magalhães solicita ap Senhor Ministro das Comunicações 
informações refereQi:es aOs cPntratos-reauzado.s pela Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos, nos últimos c!nco anos. __ 

Os presentes, após exame; aprovam a matériã -e a enc<~:r:ri~
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; -

p) Requerimento n° 75, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Jutahy Magalhães solicita ao" Senhor Ministro das Comunicaç6es 
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informãções sobre possível compra pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos de saias ou iiinã -área para instalação de 
agência no Shopping Sumaré, em Salvador. · · 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

q) Requerimento 0° 79, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Moisés Abrão solicita ao Seilhóf MiiUStro da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária: infOriTiações atine"ntes à CO
NAB- Companhia Nacional do Abastecimento. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à SecrCtaria-Geral da Mesa para as devidas providência. 

Em seguida, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor 
Primeiro Secretário, que submete aos presentes os seguintes assuntos: 

a) a Proposta de Ato da Comissão Diretora que 11Dispõe so
bre o requisito de avaliação física e mental para investidura nos 
cargos do Quadro de Pessoal do Senado Federal". 

Os presentes, após discussão, aproVarii- a proposta e assinarri 
o respectivo AtO, que vai à publicação; 

b) Parecer ao Processo n° 006557/93-7 (anexos: 
007927/93-2, O !6809/93-9 e O 17379793-8),-em que Antonio Men
des Canale, Consultor-Geral do Senado Federal, -requer contagem 
de tempo de serviço e aposentadoria íntegral, no qual conclui pela 
"contagem de eu tempo de serviço prestado a outras instituições, 
desde que de acordo com as exigências da Lei n° 8.112/90; e con
cessão de Sua aposentadoria integral, nos termos da mesma'Lei". 

Após debates, decide a Comissão __ Díretora pela realização 
de consulta junto ao Tribunal de Contas da União; 

c) Processos n°S 024580/93-7, 016385/93-4; 015681193-9, 
000786/94-2,002101194-7 e 000887/94-J;em que seus subscrito
res, em estágio probatório, pleiteiam designação para funçãO co
missionada. 

Após debates, os presentes acolhem sugestão para que, pre
liminarmente e para subsidiar decisão, sejam promovidos estudos 
técnicos, pela Secretaria AdministratiVa, a respeito do pleito, qUe, 
para ser aceito, implicaria a -alteração de dispositivos da Resolução 
n° 42/93; · ··· · 

d) Processo n° 007778193-7, em que a Associação dos Ser
vidores do Senado Federal - ASSEFE solicita autorização pora re
colher papéis e plásticos "inSerVíveis oriundos das atividades do 
Senado Federal, para reciclagem, no qual opina "no sentido de que 
seja autorizada a alienação dos papéis c plásticos inser\iíveis, aque 
se refere o presente processo, sem prejUízo de recomendação ao 
Senhor DiretorRGeral no sentido de que adote as medidas cabíyeis 
quanto à mencionada 

Providência sugerida pela ConsUlforia-Geral". 
Os presentes, após discussão, aprovam as providências su

geridas pelo Senhor Primeiro-Secretário; 

e) Processo n° 001153/94-3, em que o Exm0 Senhor Sena
dor Aluízio Bezerra solicita a liberação de linha DDI e FAX para 
seu Gabinete face ao funcionamento da PreSidência do Parlamento 
Amazônico naqule local. 

A Comissão Direitora determina .à Diretoria-Oeral a realiza-
ção de estudos a respeit_o para posterior deliberação; . 

f) Prpcesso n° 002664/94-1. em que o Deputado Marc.o PeR 
naforte Presidente da Comissão di:: Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias solicita a cc!ssão.do Auditório Petrônio Por
tella no período de 8 a II de_março de 1994, para as realizações do 
ZO Corigresso BraSileirb de Direito do Consumidor. 

·A Comissão_ Diretora indefere a solicitação, -por já estar á 
Auditório Petrônio Portella cedido naquele período para outros 
eventos; 

g) Expediente da Senhora Secietária-Geral Adjunta do Con
selho Nacional dos Secretários MunicíPiiS de Saúde (CONA-

SEMS) solicitando a cessão do Auditório Petrônio Portella, nodua 
9 de março de_ 1994, para reunião de Prefeitos, SecretáriOs Esta
duais e Münidpais de Saúde e- representantes dÍl Sociedãde, Pro-
movida por aquele Conselho. - - -

Os presentes após discusSão," deferem a solicita_ção; 
h) Projeto de Resolução _que -"Dispõe sobre á. aPlicação no 

mercado financeiro de recursos dos FlnlckiSdO Senado Federai; do 
Centro Grâfico do Se.nã.dO Federal e do Centro de Processamento 
de Dados do Senado Federal". 

Após debate, os presentes aprovam a sugestão e assinam 
Projeto de Resolução, que será encaminhado à Secretaria-Geral da 
Mesa para as devidas providências; -

i) Expediente do Senhor Diretor ExecutiVo da empresa 
GAIA Planejamento e Sistemas solicitando autorização para ~on
tagem de um ''stand" destinado à apresentação da base de_ dados 
SURVEY :-pesquisas efeitorais. 

Os presentes, após discussão, indeferem a solicitação. 
Ainda com a palavra. o Senhor Primeiro-Secretário faz ex

posição a respeito do" cronograma de obras de refOrmas em curso 
no complexo arquitetônico do Senado Federal, incluindo alteraçõ
es no espaço ocupado peJa agência do Banco do Brasil, do restau
rant_e_ do Anexo ll, da lanchonete do Anexo I e de gabinetes_. Aos 
presentes, foram mostrados os projetas das novas localizações, os 
quais são aprovados pela COmissão Diretora. _ 

A palavra é concedida ao Senhor Si::midor Beni V eras, Su
plente da Comissão Diretora, que apresenta-parecer ao Processo n° 
021133/93-0, pertinente à prestação de contas dos_ recursos repas
sados pelo Senado Federal ao Parlamento Latino-Americano -
Grupo Brasileiro, rela ti v a ao exercício de 1992, no qual conclui 
"favoravelmente à aprovação das contas_ apresentadas, corroboran
do com todas as recomendações efetuadas pelo órgão fiscalizador 
da Casa no_que diz respeito à necessidade do total cumprimento do 
que dispõe a norma regulad_ora sobre a concessão, aplicação e 
prestação de contas de subvenções sociais e auxílios financeiros 
no âmbito do Senado Federal e, principalmente, condicionando a 
liberação dos recursos relativos ao exercício de 1994 à aprovação, 
por parte da Secretaria de_Controle Interno da Casa, das contas re
ferentes ao exercício de 1993". 

Os presentes, após discussão, aprovam o parecer. 
Em seguida, a palavra é concedida ao_S_enhor Diretor-Geral, 

que submete à apreciação da Comissão Diretora: 
a) Processo n° 002160!94-0, que trata da emissão de nota de 

empenho complementar em favor da empresa Loggos - Jornais, 
Revistas e Publicações Ltda, para o pagamento das despesas com 
o fornecimento de jornais e revistas ao S_enado Federal, no periodo 
de I o de janeiro de 1994. 

É autorizado o pagamento, nos termos solicitados; 

b) Processo nos 001273/94-9, 012496/92-8 e 000835/94-3, que tra
tam da prorrogaçãO de 1" de janeiro a 28 de fevereiro de 1994 do Contratç. 
n" 007/93, firmado entre o Senado Federal e Lavanderia das Américas 
Ltda, em caráter excepcional, até a conclusão de novo procedimento licita
tório ·e respectiVo pagarQ.énfo dõs serviÇOs-. 

Após discussão, são autorizados- 3. prorrogação e· o paga
meitto dos serviços realizados naquele período. 

Nada mais haverido a tratar, o Senhor Presidente de
clara encerrada a reunião às dezeriOve horas e vinte e cinco 
nlinutos, pelo que eu Mimúel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e 
Secretário da Comissão Diretorã, lavrei a presente Ata que, depois de 
assinada pelo Senhor Presidente. vai à publicação. 

Sala da ComiSsão Diretora, 21 de fevereíro de 1994~ - Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 
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ANO XLIX- N" 24 .. - SEXTA-FE!RA, 4 DE MARÇO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congrésso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, 

nos termos do art. 48, item 28 do Regímento Interno, prOmulgo o s~guin~e · - --

DECRETO LEGISLATIVO N" 13, DE 1994 

Aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nncleares (ABACC) 
sobre snas obrigações, privilégios e imunidades, firmado em Brasília, em 27 de março de 
1992. 

O Congres$0 Nacional decreta: _ . . ... - . . . . _ _ . . 
Art. 1 o É aprovado o texto do acordo entre o _Governo da República' Federativa do Brasil e a Agência 

Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) sobre suas obrigações, privilé-
gios e imunidades, firmado em Brasília, em 27 de março de 1992. · 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 
revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ates que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal. acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2" Este Decreto Legislatívó entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário:··-

Senado Federal, 3 de março de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente. ,-.. r .. 
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 
AGÊNCIA BRASILEIRO-ARGENTINA DE 

CONTABILIDADE E CONTROLE DE MATERIAIS 
NUCLEARES (ABA CC) SOBliE SUAS OBRIGAÇÕES, 

PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES 
O GoYerno da Repóblica Fedçrativa do Brasil (doravante 

designado "Governo") ' - -- -- - -- -

e 

A Agência Brasileira-Argentina de Contabilidade e Centro~ 
lede Materiais Nucleares (ABA CC); -

Tendo presente o determinado nos artigos XV,§ 1°, e XVU, 
§ 1°, do Acordo entre a Repóblica Federativa do Brasil e a Repú
blica Argentina para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia 
Nuclear, assinado em Guadalajara, em 18 de julho de 1991 (dora
vante designado "Acordo"); 

Considerando o Protocolo Adicional sobre Privilégios e 
Imunidades ao Acordo, firmado_~em-Brasfiia, em w·de agoSto de 
1991 (doravante designado "Protocolo"); 

Acordam o _s_eguinte: .-,, 
ARTIGO I 

Personalidade e Capacidade Jurídica da ABA CC 

O Governo reconhece à ABACC e seus órgãos - a Secreta
ria e a Comissão - personalidade jurídiCa própria e capacidade
para exercer direitos e contrair obrigações__ com vistas à execução 
de todos os atos jurídicOs InáCnteS aO Cllrrij:n1nleiit0 de suas funçõ~ 
es, em conformidade com a legislação brasileira: - - -- -

ARTIGO II 
Privilégios c Imunidades em Geral 

O Governo reconhece que a ABACC gozará, no tei:rifório 
brasileiro, dos privilégios e das imunidades que forem necessários 
para o exercício de suas funções e a realização de seus propósitos, 
de conformidade c__om o disposto no -Acordo. 

ARTIGO III 
Imunidade de Jurisdição 

O local da ABACC, seus bens e seus arquivos gozarão da 
imunidade de jurisdição no Brasil e não poderão ser objeto de bus~ 
ca, requisição ou Tnedida de execução, salvo nos casos particulares 
em que a ABACC renuncie expressamente a essa imunidade. 

ARTIGO IV 
Inviolabilidade 

O local, os arquivos e a correspondência da ABACC serão 
invioláveis e não poderão ser objcto de busca, requisição ou medi
da de execução. 

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
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ARTIGO V 
Condições Monetárias e Cambiais 

Para seu funcionaméltO;· a ABACC poderá ter fundos e 
transferi-los dentro ou fora do Brasil, de acordo com a legislação 
brasileira. 

ARTIGO VI 
Tributos 

A ABACC goútrá de iserlçãO-fiscal nO qüe -se-refere a tOdos 
os tributos federais incidentes sobre: 

1. intrOdução, no território nacional, de bens Para seu uso 
ou consumo; 

2. exportação, no território nacional, de bens para seu uso 
ou consumo; 

3. aquisição de bens e veículos necessários às suas ativida
des, em conformidade com a legislação brasileira; 

4. obtenção de contribuições, fundos, doações e empÍ'ésti
IilOs para fins consagrados no Acordo. 

ciais: 

ARTIGO VII 
Comunicações 

A ABACC goi:aiá, no Brasil, para suas comunicações ofi-

1. de facilidades não menos favoráveis do que as concedi~ 
das pelo Governo a qualquer organismo internacional. em matéria 
de prioridades, tarifas e taxas referentes a cabogramas, telegramas, 
radiogramas. serviços de telex, telefax, telefone, telefotos e outras 
-foilrias de comunicação~ 

2. do direito de empregar códigos ou chaves e de despachar 
e receber sua correspondência por meio de malas-postais lacradas, 
gozando para esse fim dos mesmos privilégios e imunidades que 
os concedidos a correios -ou malas diplomáticas. 

ARTIGO VIII 
Funcionários em Geral 

Os funcíOnárioS da Secretaria da ABACC, tal como defini
dos no inciso_ ii do Artigo I do Protocolo, gozarão, no tenitório 
brasileiro, dos privilégios e imunidades previstos no seu Artigo III. 
Entretanto, os funcionários que "forein nacionais do Brasil, ou que 
tenham nele residência permanente, gOzarão somente da iS"enção 
prevista no inciso vi do Artigo III do mesmo Protocolo. 

ARTIGO IX 
Funcionários Estrangeiros 

1. Os funcionários "estrangeiros da ABACC receberão doeu~ 
mentes de identidade oficial expedidos pelo Ministério das Rela~ 
ções Exteriores de acordo com as normas vigentes. 

2. Os funcioriários da ABA CC e seUs dependentes, que não 
foreril nacionais do Brasil nem tenham nele residência permanen
te, gozarão também dos seguintes privilégios e imunidades: 
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a) facilidades e cortesias comuns, compatíveis com a legis
lação sobre nacionalidade e migração vigente no Brasil, e entradas 
e saídas no território riaciOnal sem outro requiSitO além, quando 
exigido, de documento de viagem válido, cOm o reSpeCtiVo visto 
concedido pelas autoridades brasileiras; 

b) viagens no terriiOrfó n-acion-al seni OUtro documento além 
do de identidade oficial expedido pelo Ministério das Relações 
Exteriores; 

c) isençãO de tributos: 
i) sobre importação ou introdução no País de bagagem pes

soal, mercadorias e artigos de uso ou consumo familiar, Inclusive 
um automóvel, nos primeiros seis meses de suas instalação, à ex
ceção do funcionário de maior hierarquia, que gozará dessa isen
ção durante o período do exercício de suas funções~ 

ii) decorrentes da exportação de bagagem pessoal, de pro
priedade de um funcionário, aá cOncluir sua missão oU-serviço; 

d) os veículos com franquia diplomática deverão limitar-se 
a um automóvel para uso pessoal de cada funcionáiiõ e sria veil.da 
ou transfeiênCra obedecerá à legislação aplicável no Brasil para es-
ses casos. 

ARTIGO X 
Credenciamento 

O Secretário comunicará ao MiniStériO das Relações -Ex-te
riores a relação do pessoal da ABACC que exercerá funções no 
Brasil e que terá direito a privilégios de conformidade com o Pro
tocolo e com o presente Acordo. 

ARTIGO XI 
Funcionários Contratados e EspeciaJistas Internacionais 
O Secretário comunicará aO Ministério das Relações Exte

riores a relação dos funcionários contratadOs por tarefa e de outros 
especialistas designados pela ABACC para cumpri i' missão oficial 
no País, para conhecimento e qualquer cortesia e prerrogativa que 
lhes forem aplicáveis, de acordo com a legislação eril vigOr. - --

ARTIGO XII 
Disposições mais Favoráveis 

A ABACC poderá benefidat.:se daS disposições mais favo
ráveis existentes, ou das que forem emitidas ou-acordadas no futu
ro pelo Bras"il em matéria de imunidades e privilégios, em 

benefício de organismoS internacionais instaladoS no Brasil em 
condições similares às d~ pessoal desses organ_ism9s. 

. ARTIGO XIII 
: Co_operãçãO 

AABACC: 
I. zelará para garantii_, pOr parte de seus flmCiOnários, res

peito pela legislação brasileira, evitando que se verifiquem abusos 
dos privilégios e das imup.idadeS concedidos por IDeio do Prátoco
lo e deste Acordo; 

2 tomará as medi~as que forem necessárias para a solução 
adequada deJítígios proVenientes de contratos ou outras questões 
de direito privado em qu~ ela ou seus funcioilários sejam partes. 

.ARTIGO XIV 
· Salvaguarda 

Nenhum artigo do presente Acordo será interpretado como 
impedimentO à adoção d~ rriedídas apropriadas de sal vaguard':l dos 
interesses do Brasil. 

. ARTIGO XV 
Solução de Controvérsias 

Qualquer controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação 
das disposiÇões do presente Acordo será submetida a um processo 
de solução acordado entr~ o GovernO e a ABACC, de conformida
de com os coStumes inteffiaciónafs. 

.ARTIGO XVI 
Vigência 

O presente Acordo entrará em vigor quando o Governo no~ 
tificar à Secretaria da ABA CC siii aprovaÇão pelo Congresso Na
cional. O presente Acordo permanecerá vigente enquanto o for o 
Acordo para o Uso Exclllsivame"nte Pacífico da Energia Nuclear. 
Um período de dois meses será facultado às Partes, após a expira
ção dO presente Acordo, para fins de desmobilização de pessoal e 
do escritório. : 

Feito em Brasília, aos 27 diãs do mêS_ de rTiarço de 1992, em 
dois exemplares originais, nas línguas portuguesa e espanhola, 
sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, - Fran
cisco Rezek- pela Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade 
e COntrOle de MateriaiS Nucleares (ABACC) -Jorge CoU · 

Faço saber que o Congresso~ Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•14, DE 1994 

Aprova o texto do acordo sobre funcionamento do Escritório da Secretaria-Geral 
da Organização dos Estados Americanos, suas obrigações, privilégios e imunidades, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organização 
dos Estados Americanos, em Brasília, em 23 de fevereiro de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: .. ~ . ~ , ,~ 
Art. t• Ê aprovado o texto do acordo sobre o funcionamento do Escritório âa Secretaria-Geral da Organização 

dos Estados Americanos, suas obrigações, privilégios e imunidades, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, em Brasília, em 23 de fevereiro de I 988. 

Parágrafo úlfiCÕ.-São Slijeif9~}i-3.provação do ~ongresSoNacional quaisquer ates que possam resul~ar em 
revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constitui
ção Federal, acarretem encargos ou _coll'l:promiss_os gravosos ao patrimônki naciOnal. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de março de I 994. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

! 



1014 Scxta~feira 4 D!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) MarÇo de 1994 

ACORDO ENTRE O GOVER~OlJA REPuBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E A 

SECRETARIA-GERAL DA ORGANIZAÇÃO 
DOS ESTADOs-AMERICANOS SOBRE O 

FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO 
DA SECRETARIA-GERAL DA ORGANIZAÇÃO 

DOS ESTADOS AMERICANOS, SUAS OBRIGAÇÕES, 
PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
A Secretaria-Geral da Organização dos Esfados America~ 

nos, 
Considerando: 
Que, em 13 de março -de 1950, o Governo da República Fe

derativa do Brasil depositou 6 instrurilerito de -rãtifiCàção da Carta 
da Organização dos Estados Americanos, assinada em Bogotá, em 
30 de abril de 1948, e que, igualmente, em-rrae dezembro de 
1968, depositou o instrumento de nitificação do "Protocolo de 
Buenos Aires", assinado nessa cidade em 27 de fevereiro de 1967; 

Que o ConselhO _da Organíi:ação dos E:st'ados Americanos, 
em sua resolução de 3 de junho de 1953;-aui:orizou o- SecretáriO
Geral a estabelecer escritórios da Secretaria-Geral da Organização 
dos Estados Americanos nos diversos EstadOs~ Membros; 

Que, em virtude desSa autorizaÇão, o Escritório da Secreta
ria~Geral da Organização dos Estados Americanos no Brasil foi 
estabelecido pela Secretaria~Geral em 1 o de julho de 1954; 

Que o Govçrno-da g.epúQliça Federati_ya do Brasil tem pro~ 
porcionado sua colaboração ao Escritório da Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos e_, em_ diversas ocasiões, 
propôs ampliá~la de maneira a facilitar a açâo do Escritório na 
consecução de objetivos de intere,sse comum; _ _ __ 

Que o art. 139. _da Carta _da Organização dos Estados Ameri
canos estabelece que esta "gozará no tenitóríõ de cada um de seus 
Membros da capacidade jurídica, dos privilégios e das imunidades 
que forem necessários para o exercício -das suas funções e a reali
zação dos seus propósitos"; 

Que, em 22 de outubro de 1965, o Governo da República 
Federativa do Brasil depositou o instrumento de ratificação ao 
Acordo sobre Privilégios e Imunidades da Organização dos Esta
dos Americanos, aberto à assinatura em 15 de maio de 1949; 

Que, C6riSeqüeritemcnte;ê rieCes-Sârio formalizar um AcOrdo 
com o prop6síto de definir is modalidades de cooperação entre as 
Partes e determinar as condições, facilidades, prerrogativas e irou~ 
nidades que o

1 
Governo da República Fedeilltíva- â.O Brasil Conce~ 

d~rá à Se_c~~t~a~G~~al ?a <?~A, _:o~ -~el_açã_o ao func~?n3J!lento ~? 
Citado Escntót1o; - -

Acordam o seguinte: 

I. DISPOSIÇÕES GERAIS 
ARTIGO I 

Personalidade e Capacidade Jurídica 
de Organismo Internacional 

De acordo com a Carta da Organização dos Estados Ameri
canos (Organização), o Governo da República Federativa o Brasil 
(Governo) reconhece à Organização, à Secretci!ia-Geral da Organi~ 
zação (Secretaria-Geral) e_ ao Escritoria da Organização (Escritó~ 
rio): 

1.1. personalidade jurídica própria e -capaCidade para adqui
rir direitos e contrair obrigações com vistas à execução de todqs os 
atas jurídicos inerentes ao cumprimento de suas funções, em con-
formidade com a legislação brasileira. --

1.2. a independência e liberdade de ação a que têm direito 
os organismos internacionais, de acordo com o costume interna-

cional e do local, sem prejuízo do disposto nos demais artigos des
te Acordo. 

II. RECONHECIMENTO, FUNÇÕES, 
REPRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO ESCRITÓRIO 

ARTIG02 
Reconhecimento e Funções 

De acordo com a Carta da Organização, o Governo reco
nhece o Escritório que-a Secretaria-Geral estabeleceu na cidade de 
Brasília, o qual, como parte da Secretaria-Geral, exercerá no País 
as funções que lhe forem atribuídas pelo Secretário~Geral da Orga~ 
nização (Secretário-Geral). 

ARTIG03 
Representação 

. -0 EscritóriO será dirigido por um Diretor, que será o seu re
presentante legal, por delegação do Secretário~Gfiral. 

ARTIG04 
Objetivos 

. Os objetivos principais do Escritório serão os seguintes: 
4.1. representar a Secretaria~Geral junto às autoridades 

competentes e em todos os atas relacionados com as funções do 
Escritório e da Secretaria~Geral n_9 _Brasil; 

4.2. servir como centro para promover, supervisionar e 
coordenar todas as atividades e _operações da SecretaJia-Geral no 
Brasil; 

4.3. promover o intercâmbio de informação e experiências e 
propiciar coordenação com outros organismos internacionais, bem 
como com os demais órgãos, organismos e entidades do Sistema 
Interamericano; __ 
" 4.4. divulgar os prograirlas e atividades da Organização e 

supervisionar as átividades de infonnação pública da Secretaria~ 
Geral no Brasil; 

4.5... informar a ogiqião pública nacional sobre_ os princípios, 
finalidades e objetivos da Orga!)ização; 

4.6. propiciar o conhecimento da arte e da cultura dos povos 
da América, medi;mte a promoção, no B~asil, e o intercâmbio com 
os pafses da América, de exposições, cOnferências e outras mani
festações de interesse mútuo; 

4.7. representar a Secretaria-Geral ou atu~ como seu obser~ 
vador em seminários e coilferências a que for convidada, e que se~
jam levadas a cabo no País; 

4.8. dar atenção prioritária às atividades referentes à presta~ 
ção de serviços diretos e de cooperação técnica da Organizaç~o no 
Brasil, em prol do desenvolvimento econômicó, Social, eâllcacio
nal, científico, tecnológ_ico e cultural do País. 

. iii: FINANCIAMENTO DO ESCRITÓRIO 
ARTIGOS 

Orçamento da Organização 
A Secretaria-Geral destinará, para a manutenção do Escritó

rio no Brasil, a dotação que for aprovada com esse fim no Orça
mento~ Programa da Organizaç8o, 3.sS"im Como outros recursos que 
vierem a ser alocados para este fim. 

IV. PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES 
A. de Caráter Institucional 

ARTIG06 
Privilégios e Imunidades em Geral 

O Governo reconhece que o Escrifórío. a Secretaria-Geral e 
a Organização g~narão nO -território dO PaíS:-

6.1. dos privilégios e das imunidades que forem necessários 
para o exercício das suas funções e a realização de seus propósitos, 
como org'ariismo internacional, de acordo ·com o disposto no art. 
139 da Carta da Organização. __ 

6.2. dos piivilégíos e imunidades consignadús no Acordo 
sobre Privilégios e Imunidades da Organização dos Estados Ame-
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ricanos, aberto à assinatura em 15 de maio de 1949, e aõ qual o 
Brasil aderiu, ao depositar o instrumento correspondente em 22 dt! 
outubro de 1965. 

6.3. os privilégios e imunidades a que se referem os pará
grafos anteriores, poderão ser timhém aplicados aos projetes de 
cooperação para o desenvolvimento que forem levados a cabo no 
Brasil, de âmbito nacional ou multinacional,- mediante Acordos ou 
Ajustes específicos. · 

ARTIG07 
Imunidade de Jurisdição 

O local do Escritório, SeuS bens e arquivos gozarão de imu
nidade no País e não poderão ser objeto de busca, requisição, ein~ 
bargo ou medida de execução, salvo nos casos particulares em que 
o Diretbr do Escritório renuiíde expressamente à <iSsa imunidade. 

ARTIGOS 
Inviolabilidade 

O local, bens, arquivos, correspondência do EscritOriO sérão 
invioláveis e não poderão ser objetP de busca, requisiçãO ou medi
da de execução. 

AR'r!G09 
Condições Monetárias e Cambiais 

Para o seu Funcionamento o Escritório poderá ter fundos e 
transferi~ los· dentro ou fora do País, de acordo com a legislação 
brasileira. - -

ARTIGO lQ 
Tributos 

O Escritório terá o::. segliinte_s privilégios tributários: 
l 0.1. Isenção fiscal no que se refere a todos os impostos feM 

derais decorrentes do seguinte: 
a) introdução no território nacional de bens, para seu uso ou 

consumo, ou, desde que previsto em Acordo ou Ajuste específico, -
para uso o_u_ consumo dos projetas de cooperação que executem, 
total ou parcialmente no País, ou de cuja execução participem; - -

b) exportação do territórío nacional de bens, para seu uso 
ou consumo, ou para uso ou consumo dos projetes de cooperação 
que executem ou de que participem, desde que previstos em Acor
do ou Ajuste_ específico, em conformidade com a legislação brasi
leira; --~-~~ 

c) aquisição de bens e veíCulos ·necessáriOs às atlvídades dõ 
Escritório, em conformidade com a legislação brasileira; 

d) obtenção de contribuições, fundos. doações_ e -emprésti
mos para os fins consagrados na Carta. 

ciais: 

ARTIGO Ir 
Comunicações 

O Escritório gozará, no Brasil, p~-~- s~as com~nicações ofi-

a) de facilidades não menos favoráveis do que as concedi
das pelo Governo a qualquer organismo intemacionalt em mat~ria 
de prioridades, tarifas e taxas referentes a cabogramas, telegramas, 
radiogramas, serviços de telex, telefone e telefotos e outras comu.:. 
nicações; 

b) do direito de empregar códigos ou chaves e de despachar 
e receber sua correspondência por -meio de inalas-pOstais lacradas, 
gozando para esse fim dos mesmos privilégios e imunidades qu_e 
os concedidos a correios ou malas diplomáticas. 

ARTIGO 12 
Laissez-Passer 

O Governo reconhece o laissez-passer expedido pela Se
cretaria-Geral como documento válido para as viagens nacionais e 
internacionais, em missão oficial, das autoridades, funCionários, 
contratados independentes e especialistas internacionais da Orga
nização, da Secretaria-Geral e dos demais órgãos da Organização, 
dentro ou fora do País. Os dependentes do portador do laissez-

passer que não estiverem nele incluídos obterão vistos oficiais que 
lhes permitam acompalmá-lo para entrar no País e permanecer 
nele.-

B. de Caráter PeSsoal 
:ARTIGO 13 

Geral 
Os funcionários do ·Escritório e da SecretariawGeral: 
1. terão o status de funcionários internacionais a serviçO de 

um organismo internadollal, de- acordõ cOm o art. -"I 24 da Carta e 
serão selecionados, contratados e_ nomeados pelo Secretário-Geral, 
de conformidade com o disposto no art. 119 da Carta; 

2. ha qUalidade de' funcionários de um organismo intefnaw 
cional: 

a) gozarão de imuri.idade penal e administrativa em relação 
aos_ atos e ações que pratíquem em caráter oficial, sem prejuízo da 
autoridade do Secretário-Geral de renunciar a esta im-uitidade nos 
Casos -em qu~ o julgar nec~ssário; ' _ 

b) serão isentos de qualquer espécie de tributos com relação 
aos seus salários. benefícios e demais emolumentos recebidos do 
EsCritório_ eo da s-ecretariãwGerai; -

c) ser-lhes-ão fornf:cidos documentos de identidade oficial 
expedidos pelo Ministério das Relações Exteriores de acordo cÕm 
as nofJt!.aS vigentes. 

• ARTIGO 14 
Funcionários Estrangeiros 

Os funcionárioS do· Escritório; da Seàetaria-Geral e da Or
. ganização e seus dependentes; que não forem nacíoflais do País 
nem tenham nele residência permanente, gozarão também dos se-
guintes privilégios e imun~dades: - --

1. facilidades e cortesias comuns compatíveis com a legisla
ção sobre nacionalidade e migração vigenie no País; e entradas, 
saídas e viagens no território naç:ional sem outro ~;equisito oU do
cuinei:tto que não o faissez-passer emiddo pela _Secretaria-Geral, 
com o respectivo visto_ concedido pelas autoridades brasileiras; 

2. iseilção dos tributos: 
a) decorrentes da importação ou introdução no País de ba

gagem pessoal, mercadorias e artigos de uso ou consumo fainíliar, 
nos--primeiros seis mes~s _kie Siia _frl.stalação, à exceção do Diretor 
do Escriióriõ, que-goiirá dessa isenção durante o período do exer-
cício das suas funções; , · 

aJ) -os veícUlos com franquia diplomática deverão limitar-se 
a um autOmóvel para uso Pessoal de cada funcionário e Sua venda 
ou transferência obedece~ a legislação aplicável no Brasil para es
ses casos;-

b) de_correntes da exportação de bagagem pessoal, de prow 
-_ priedade de um funcionáriO, ao concluir sua missão ou serviço . 

• ARTIGO 15 
Bolsistas da Organização 

Os_ boisistas_desig]l~dos pela_ Org~ízação para receber trei
namento ou fazer pesquisas no País ou no exterior terão os seguin-
tes benefícios: · -

1. isenção, no tocarite ao subsídio para despesas de mano
-tençãO-que reCebei-em dã: Organização, de impostoS, taxas ou con-
tribuições; · 

2. visto compatível
1

com sua· condição de bolsista para seus 
cônjuges e dependentes, pélo período de duração da Oólsa de estu
do no País. 

~ARTIGO 16 
Credenciamento-

0 Diretor.do,Escritório-comunicará ao Ministério das Rela
ções Exteriores a relação do pessoai do Escritório e da Secretaria
Gerai que exerça funções .no País, e que terá direito a privilégios 
de conformidade com este Acordo. 
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ARTIGO 17 
Funcionários Contratados e EspecialiStas Internacionais 

O Diretor do Escritório COmunicará ao Ministério das 
Relações Exteriores a relação dos funciOnáriOS contratados por 
tarefa e de outros especialistas intcrriacionais, designados ao 
País em- missão oficial da Secre-taria-Geral, para seu conheci
mento, e para fins de qualquer cortesia e prerrogativa que lhes ' ' 
forem aplicáveis, de acordo com a legislação em •dgor. 

C. de Caráter Geral 
ARTIGO IS 

Natureza dos Privilégios e Imunidades 
De conformidade com o- art. 14 do Acordo sobre Privilégios 

e Imunidades a que se refere o art. 6°, os privilégios e imunidades 
concedidos nesta seção ao pessoal do Escritório e _da Secretaria
Geral-são"reconhecidos exclusiVamente no interesse deste e da Or-
ganização. Por conseguinte, o Secretário-Geral e o Diretor, por 
delegação-deste, deverá renunciar aos privilÇgios e imunidades de 
qualquer funcionário nos casos em que, na opinião do Secretário
Geral, o exercício desses privilégTç)s e imunidttdes possa impedir o 
curso da justiça e quando esta renUncia possa ser feita sem prejudi~ . 
caros interesseS do Escritório e da Secretaria-Geral. 

ARTIGO 19 
Disposições maiS FavoráVeis ',' 

O Escritório, a Secretaria-_oemie a Organização poderão recor
rer às dispoSições maís-favõriívéTs exlstentCs, õu-·as· que forem emitidas 
ou acordadas, no futuro, pelo Brasil em matéria -de imunidades e privi
légios. em benefício de oUtros organismos internricionais -ou missOes de 
cooperação técnica e do pessoal desses organismos ou missões. 

V. DiiSPOSIÇÕES GERAIS 
ARTIG020 
coOpCI-àção 

, O EscritóriO, a Secretaria-Geral e a organizaçâõ: . 
I. Zelarão para garantír'pcfr parte dos-_seus funcionários res

peitá p~l? t~ii~làç,ão ~rasileirá éViéando qu_~ se verifiquem abuso~ 
dos privilégios _e im~Ílidades .·c9nçedidos por meio dest~ Âc·ordo. 

2. Tomarão as medidas que forem necessárias· para a solu
ção adequada de litígios provenientes de c_ontratos ou outras que~
tões de direito privado em que seja parte o Escritório ou seus 
funcionários. · 

ARTIG021 
Salvaguarda 

Nenhum artigo do presente Acordo será interpretado como 
impedimento à adoção de medidas apropriadas de salvaguarda dos 
interesses do Brasil. -

ARTIG022 
Solução de Controvérsias 

Qualquer controvérsia sobre a aplicação ou_ interpretação 
das disposições deste Acordo será submetida a- um processo de so
lução ácordaCIO peto GovernO brasileiro e pela Secretaria-Geral de 
acordo com os costumes iÔteinacionais. 

ARTIG023 
Emendas 

. Este Acord~ p~derá ~er :e~endàdo de comuii]. acqrdÇ> entre 
o Governo brasileiro e a Secretariá-Geral da Organização dos Es-
t<l:doS Ameí-icimos: · · · · · ' · 

ARTIG024 .. ' 
Vigência 

Este Acordo entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
Congresso brasileiro. Entretanto, qualquer das Partes poderá noti
ficar a outra do seu desejo de denunciá-lo com um ano de antece
dênçia. 

Feito em Brasífia, aos 23 -dias do mês de fevereiro de 1988, 
ern-·ctois- exempi.àres ori'ginais: sen·dO-a'nibos.os teXtos igualmente 
autênticos. - - -

Pelo Governo da República FedératiVa' do Brasil: Roberto 
de AbreU S0dré:.... Pelã Séáétiula~Geral da Orga.D.iz3Ção dos Esta
dos Américanos: João Clemérite Baena Soares.· - -

SENADO. FEDERAL----, 

Faço saber--que o Senado Federal aProvou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, 
itení 28 do ~egimehto lrüemo. promulgo a segUinte · · · ' 

. ' ' 

RESOLUÇÃO N" 22, DE 1994 

Autoriza a emissão de Letras Financeiras do Tesonro do Estado do Paraná, desti: 
nadas à rolagem de 91 % da dívida mobiliái-ia do Estado, vencível no primeiro semestre de 
1994, 

O Senado Federal resolve: _ _ _ . . . . . . , 
Art. ! 0 É autorizado o Estado do Paraná, nos termos da Re,solução n° 11. de 1994, ç!O_ Senado Federal. a 

emitir-Letras Financeiras do Tesouro do EStado do Paraná, destinadas à rolagem de 91% de suá dívida mobiliáiia~ 
vencível no priinciro semestre de 1994. 

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definíâa na data de resgate dos títulos a serem-substituídos, atualizados nos termos 

d_o § 6° do art, )5 da Resolução no 11, de 1994. deduzida a parcela de 9%; 
b) modalidade: nominativa-transferível; -
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro- LFT, criadas pelo Dec~et6-Lei n° 2.376, de 

25 de novembro de 1987; 
d) prazo:-de até um mil quatrocentos e sessenta e um dias; 

------------------~------1 
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e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

Título 

611825 

Vencimento Quantidade 

15-3-94 1. 700.000.000 
g) previsl!o de colocação e vencimento dos títulos a serem emitídos: 

Colocação 

15-3-94 

Vencimento 

15-3-98 

Título 

611461 

Data-base 

15-3-94 

. h) forma: de col~cação: pof inteérnédio de ófertas públicas, nos termos da Resolução n° 565, de 20 d~ s~, 
lembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei no 8.212, de 30 de dezembro de 1985, Lei no 8.914, de 13 de dezembro de 
1988, Lei no 9.05&, de 3 de agosto de 1989 e Decreto no 5.700, de 13 de setembro de 1989. 

Art. 3° A autorização a que se refere o art. I o deverá ser exercida oo prazo máximo de duzentos e setenta 
dias, à 'contar da data em· que seja publicada a presente Resohição. 

Art. 4 o Esta Resolução entra en\ vigor· na data de sua publicação. . 
Senado Feder'\!, 3 fi~ março de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente . 

SUMÁRIO -----,---------r 

l-ATA DA 7'.SESSÂO, EM 3 DE MARÇO-DE 1994 tocolo de São Salvador) e do Protocolo Referente à Abolição 
1.1 -ABERTURA . . . . . da Pena de Morte. . . 
1.2 :-.E:>;:PEDIE)'ITE , . . . , . - Projeto de Decreto Legislativo ll0 15, de 1994 (n° 

·,!.;!.).-,Mensagens do Presidente da República . 330/93, na Câmara dos Deputados), que apróvá o texto do 
- N° 107, de 1994 (n~ 157/94, na origem), de 1° do cor- Ajuste sobie Cooperação e Inteicâmbio de T~cllólogfade s'aú- : 

rente, restitUindo autógrafos de projeto de lei sancionado. de, ComPieinentar ao Acordo Sanitário, celebrado entre o Go.- -
-NoS 108" e 109,- de 1994 (n°s 160 e 161/94, na orígem), Vemo da República Federativa do Brasil e o Goveino da 

de 1 o do corrente, de agradecimento Qe comqnjcações, República do Paraguai. ' 
- N° 110, de 1993 (no 164/94, mi orfgem); de.2 do·c'Or-·. • .-Projeto de DecreTo'Legislativo n° 16, de 1994 (n° 341193, 

rente, comunicando que se ausentará do País- nó período de 3 a na Câmara dos Deputados), Que aprova o texto do Acordo sobre 
5 de março do corrente ano. Cooperação Turística celebrado entre o Governo da República FeM 

1.2.2 - A viso do Ministro de Estado da Previdência derativa do Brasil e o Governo da República do Chile. 
Social 1.2.4- ComunicaçãO da Presidência 

- N° 97/94, de 24 de fevereiro último, encaminhando in- --Abertura de prazo para recebimento de emendas aos 
formações sobre os quesitos constantes do Requerimento n° Projetas de DecretoT.egisla~vo n° 13 a .16, de i 994, ii dos dnte-
1.443, de 1993. riormente. 

1.2.3 - Oficio do 1° Secretário da Câmara dos Depu- 1.2.5- Leitura de Projetos 
tp.dos -Projeto de Lei do S~nado n° 13, de 1994 .. de autoria do 

- Encaminhando à revisão 'do Senado autógrafos dos se- Senador Albano Fraitco, que dispõe sobre medidas de estímulo 
guinteS i:ifojétos·:. - -- • ' , ' ' . • ' ' ' .. ' . . , . - .. parã O reeq·uipamentO.de ins'tituições dOO.iCadãs ao ensino técrii-

- Projeto de Lei da Câmara n° 16, de 1994 (n° 2.248/91, ço e tecnológic_o, bem como ao aprimoramento de recursos hu-
na Casa de origem), que regulamenta o art. 236 da Constituição manos. · ' - -
Federal, dispondo sobre Serviços notari<ii.S'e· de registro. -Projeto de Lei do Senado n° 14, de 1994, de autoria do 

- Projeto de Decreto Legislativo no 13, de 1994 Crio Senador Albano Franco, que cria o Programa Nacional de Ado-
217/92, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do ção de Obras Sociais- PROADOTE, e dá QUtras providências. 
Tratado Geral de Cooperação e- AmiZade-e- ao Acordo- EcoM 1.2.6 - DiSCUJ;'SOS do Expediente 
nômico Integrante do Tratado Geral de Cooperação e Ami- SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Conside-
zade entre a República Federativa do Brasil e o Reino da rações acerca do parecer da ComissãQ _ _de_Assuntos Sociais, de 
Espanha. sua autoria, ao Projeto de Lei do Senado no 80/93, do Senador 

- Projeto de Decreto Legislativo n°, 14, de 1994 (n° Jarbas Passarinho, tr_ainitando em conjunto com os Projetas de 
299/93, na Câmara dos Deputados), que aprova os· textos do Lei dQSenado noS 97 e 106, de 1993, dispondo sobre a adição 
Protocolo sobre DireitOs- Económicos, Sociais e Culturais (ProM de micronutrientes em alimentos. A problemática da adição-de 
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vitamina A no açúcar. O desapreÇo do Governo com as áreas 
de saúde e educação. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY - Reflexão sobre a 
·estabilização ecõnômica e a sucessão presidencial, nas entreli
nh~s das declara-ções do Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

SENADOR JOSÉ EDUARDO- Acordo da Câmara Se
torial da Indústria Automoti v a, de redução ~as tJ,líquotas de 
ICMS na coinercialiZação de veículos, favorecendo o preço fi
nal. Apelo para o fechamento do Confaz. 

· SENADOR NELSON WEDEKIN - Transcurso 4os 24 
,anos da EMBRAER - Empresa BraSileira de Aeronáutic;a, ~m 
clima de desestatização iminente. 

SENADOR JOÃO. FRANÇA - ·Ápelo ao Ministro da 
Saúde, Dr. Henrique Santillo, para ·que interceda junto ao Con
selho Nacional de Saúde, no ·seD.tido de conceder parecer fav_o
I'ável ao ·processo de criaç~o e_ implan'tação do CurSo de 

'Medicina na Universidade Fidáal ae1~.orai..:ffia- u'FRR. . 

1.2.7- Ofícios 

- N' 137/94, da Liderança do Bloco Parlamentar 
PFL/PTB/PSC, referente a sUbStituição de membr0;5 na Comis
são Mista destinada a analisar a Medida Provisória n° 434,- (fe 

, <?&de fevereiro çie 1994~ . _ -- -
-_N° 97/Q4. p.a Lider~nça do PSDB.y referente .à substi_tl:li

. ção de memb..ros. represent<J.ntes do pa11i4o_ na Com~s-são E~pe

. cial Mista destinada a apreciar a Medida PrpvisóriéJ- n°, 4231 4e 4 
de fevereiro de 1994. - c. r- -1 

. . . - N" 136/94, da Liderança do_ Bloco Parla!T\entar 
PFL/Pl'B/PSC~ çeferente à _substituição de_ membro_s na Comis
são Mista destinada a analisar a Medida Provisória n° 433, de 
28 de fevereiro de 1994. · . . 

-No 232/\14, da Liderança dó'PSDB, reférênte à substi· 
tuição de membros na Comissão Mista destinada-a: analisar a 
Medida Provisória n° 434/94._ 

1.2.8-'Apreciação de Matérias 

· -Requerimentos nG> 101 e 102, de 1994, lidos em sessão 
'anteri'or,"dos Seôadores Esperidião Amin~e Alfredo Campos, 
solicitando licença para s·e ausentarem dos trabalhos da Casa 
nos períodos que mencionam. Aprovados; 

1.3 -ORDEM 00 DIA 

Projeto de_Decreto Legislativo no L:qe 1994 üt 390/94, 
na Câmara dos Depurados), que subm~te à ~ondição s~spe_nsiva 
a renúncia de parlamentar contra o quatyende procedimento 
fundado nós· inCrsõs I e IrctOcart. 55 da Coô.StituiçãO e dá outras 
providências. Retirado da pauta, nos_te~os <_lo aJ1:._175, e, do 
Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Cãmara·no 167, de 1993 (n°3.529/93, 
na Casa de origem), qUe cria Cargos do qfUpô-Processamento 
de Dados no· Quadro Permanente de Pes_Soal da Secretaria do 
Tribunal Regiorial do Trabalho da 2a Reg~~o. e dá outras provi
dências. Retirado da pauta, nos termos ·do art. 175, e, do Re
gimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo no 38, de 1993 (n° 
270/93, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos das 
Resoluções n"' 267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do 

_Organismo pa~a_ a-Proscrição ·das Armas Nucleares da América 
Latina e no Caribe (OPANAL), que alteram, respectivamente, 
a denominação legal do Tratado para a Proscrição de Armas 
Nucleares na _América Latina e o § 2° de .seu artigO is, bem 
como o texto emendado dO referido Tratado. Retirado da pau
ta, nos termos Q.o arL 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n° so; de 1993, que dispõe so
bre a obrigatoriedade da adjção de micronutriente~ aps produ
tos de alimentação que especifica, e dá outras providências . 

. /T~a!lli~ançlo em co~ju~lto com os Projetos de Lei do Senado noS 
,97 e !06, de 1993). Retiradó da pauía, nos termos do art. 175, 
e, do Regimento Interno. · 

Projeto de Lei do Senado n° 97, de 1993, -que di:S[lôe so
bre a obrigatoriedade de fortificação dos alimentos básiCos e dá 
outras providências. (Tramitando em conjui-tto com OS Projetes 
de Lei do Senado n"' 80 e 106, de 1993). Retirado da pauta, 
nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de_ Lei do Senado n° 106, de 1993, que dispõe 
Sobre· a obdgatoriedade da adição de micronutrientes aos pro
dutos de aiimentação que especifica. (Tramitando em conjunto 
com os Projetes de Lei do Senado noS 80 e 97,"de 1993). Reti
rado da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Inter-
no. 

Projeto de L.ei do Senado n° 125, de 1993, que dispõe 
sobre n.úmerQ de_ c;andi_datos pelo sistema proporcional nas elei
ções. de.l99.;1-. Q.etirado da pauta, nos termos çi.Q ~!· 175, e, do 
Regimento Interno .. 

-,qfício ,n° S/130, de 1~93, através do q~al o_ qoverno 
, Qo ,Estadq d_o TqcailtinS sól~citâ ~ autóriz8.Ção parà ·que possa 
co.t'ltr;ltar oPeração de crédito externo, jUntO ·ao BIR.D ...:. s:anco 
InternàCiOriãl-parã RecorisU:Ução e De~_envoiv}rnent~:,"_ no yalor 
equivalente a oitenta e sete milhões de _dólares- norte-america
nos, para os fins que espeCifica. Extinção da urgência, nos 
termos elo Requerimento ntt~110/94. 

Projeto de L<oi da Câmara n° 59,_dOI991 (Ú0 265/87, na 
Cisa de oiigem), 'qUe 'dispõe sobre a co~provação de habilita
-çãO profissiO:hal dos 'résponsáveis peiÕS balanços e_demonstra

. ções iécllicõ-cOntãbeis apresentadOS ão Tribunal de Contas da 
União. Aprovado, após parecer de _plenáriõ favoráV~1, ficando 
prejudicado o Requerimento n° 1.25419i À san·ção: ···-c: .o . 

Projeto de Decreto Legislativo no 5, de 1994 (n° 826/93, 
na Câmara dos Deputados), q~,.;.e aprova o pedido de autoriza
ção para que o Brasil possa colocar à disposição da Onumoz, 
pelo prazo de um ano, um batalhão de infantaria. Aprovado 
com emenda, após parecer de Plenário favorável. À_ Comissão 
Diretora para a redação final. 

· Reda\ão final do Projeto de Decreto Legislativo n° 5/94. 
Aprovada. A promulgação. 

1.3.1 - Comunicação da Presidêri.cia 
- CoirVocação de sessão extraordinária, a reãiizar-se hoje, 

às I 1 horas, com Ordem do Dia que designa. 
1.4 -ENCERRAMENTO . 
2- ATA DA 8' SESSÃO, EM 3 DE MARÇO DE 

1994. 
2.1-ABERTURA 
2.2-EXPEDIENTE. 
k2.1- Discurso do Expediente 
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SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO- Veemen- ravelmente à aprovação do nome do Senhor CARLOS 
te protesto a respeito de notíCia veiculada em órgãos da impren- ---EDUARDO VIEIRA bE' CARVALHO, para exercer o cargo 
sa, de que S. Exn estaria obstaculizando os trabalhos da de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econô
Conlissão de ConStituiçãO; JUstiÇa e -cidadania, ·no prOCeSSo- ffiica. Apl-oVado. 
que apura a citação do Senador Ronaldo Aragão na CPfdo Or- Parecer n° 464-C, :cte 1993, da Coffiissão de AssuiitOs 
çamento. Econômicos sobre a MenSagem n° 413, de 1993 (11° 882/93, na 

2.2.2- Ofícios origem) do Senhor Presidente da República, que conclui favo-
- N° I 09/94, da Liderança do PMDB no Senado Federal, ravelmente à aprovação dO _ nóme do Senhor MARCELO 

de substituição_de membros em ComissãO Mista. .MONTEIRO SOÂRES, para exercer o cargo ·de Conselheiro 
- N° 10"Il94, a·a "Liderança do PT, ni Câmara dos Depu- do Conselho AdministratÍvo de Defesa Econômica. Aprov·a-

tados, de substituição de nlelnbfos em Comissão Mista. - do. · 
. , 2.2.3- Leitura de proJeto Parecer n° 464-D, 'de 1993, da Comissão de .Assuntos 

· _ Projeto de Ler do Senado lfo 1 ~. pé ,1994, "cte ~miaria do ' Econômitos sobre a· MenSagem n~ 413, de l993 (rio 882/93, na 
Senador César DiaS, que acrescenta dispositivos· a Lei n° 8.069, · origem)- do Senhor Presidente da República, que_ conclui favo
de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre 0 EstatUto da Crfall- ravelmente à aprovação do nome do Senhor JOSÉ MATIAS 
ça e_do Adolescente, c dá outras providênCias". PEREIRA, para exercer .o cargo de Conselheiro do Conselho 

"2~2.4 _ Re9.uerimcnto Administrativo de Defesa Ecoilôhlica. AprOvado. - -

~ N° 111, de 1994, de urgência para o Ofício· S/3"&, de Parecer n° 53, de 1·994~ da C(iinissão de Assuntos ~o-· 
1994 (n° 868/94, na origem), do Banco Central jio Brasil, sqli- nô~icos, ~obre a _Mensag~m n° 54. de 1994 (n° 70/94, na ori
citartdo autorização para que_--o .Governo_ dq_ E~tado de Goiás gem), Q.e ;!8 de janeiro· qo corrente ano, Pefa qrial o Senhor 
possa emitir Le.tras _Financeiras do Tesciiiio dãquele Estado. Presidente da República submete à deliberãÇão dõ SerlãdO 3.-es
cujos. recursos serãO destinados ao giro da, dívlda ~obiliái'iã. colha do Senhor ALKJM_AR RIBEIRO MO~M· para exercer 
vencível no I o semestre de 1994: o cargo de Diretor de POlltíCa Monetária do Banco Central do 

. 2.3- ORDEM DO DIA Brasil. Aprovado. 

Projeto de Decreto Legislativo 0° I, de 1994 (n° 390/94, na 
Câmara dos Deputados), que sUbmete à condição suspensiva a re
núncia de parlamentar contra o qual pende_ procedimento fundado 
nos incisos I e n do art. 55 da Cóns6fuiçãó é dá Outras provídências. 
Aprovado com emenda. À Comissão Diretora para redação fmal. 

Redação final do Projeto. de Decreto Legislativo n° 1194. 
· Discussão ·adiada para o dia 9~3-94, rios termos do' Requeri

mento n° Ú2/94, tendo usadO 'cta p'alavra os Srs. Ronan.Tito e 
Cid Saboia de Carvalho. 

Ofício n• S/37, âd994 (n" 867/94, na origem), através 
do qual o Banco Central do Brasil encaminha a solicitação do 
Governo do Estado do Paraná a fim de que este possa emitif 
Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado, cujos recursos 
serão destinados ao gi_ro de sua_ díyida n:tºl:!_iliária1 v~q.cív~I no 
1° semestre de 1994. Aprovado • .após parecer de plenário fa
vorável, nos termos do _Projeto. de Rcsplução n° 34/94. À Co
missão Diretora para- iedãção final. 

Redação final do Projeto de Resolução n° 34/94. Apro
vada. À promulgação. 

Pai'ecer n° 464, âii 1993, da ComíS:S.ãó de AssUntos EcO-
nômicOs sobre a Men-sagem no·413, de 1993' (n° 882193, na ori
gem) do Senh"á{ Pie5idente da R~púJJiica, que_ conc)ui 
favoravelmente à aprovação do nome do Senhor RUY COUTI
NHO DO NASCIMENTO. para exercer o cargo de Presidente 
do Corlselho AdministrativO âe DefeSa-EOOnôffiíca .. Á pro-vâdo. 

Parecer no 464-A, de 1993, da Comissão de Assuntos 
Econômicos sobre a Mensagem n° 413, de 1993-(n° 882/93, na 
origem) do_Senhor Presidente da República, que conclui favo
ravelmente à aprovação do nome da Senhora NEIDE TERESI
NHA MALARD, para exercer o cargo de Conselheira do 
Conselho Administrativo dC Defesa Económica. Aprovado. 

Parecer n° 464-B, de 1993, da Comissão de_AsSuntos 
Econômicos sobre a Mensagem n° 413, de 1993 (n° 882/93, na 
origem) do Senhor Presidente da República, que conclui favo-

Parecer n° 60, de 1994, --dà-CõilifsSãO de Constitu1Ção, 
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n° 1, de 1994 (n° 
1.072/93, na origem)_, de ~8 de_ d~,zembro do corrente ano, _pela 
qual o Senhor Presidente da RepUblica submete -à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor RUY ROSADO DE AGUIAR 
JÚNIOR, Desemgãrgadordo Triliunal de Justiça do Estádo do 
Rio- Grande do Sul, pafa exerC_er O cargo de Ministro do-Supe
rióf -Tfi.DUnaf ae JUStiça, na vaga reserVada a "Desembargador, 
decorrente da a:POSefltadorüi do Minísiro" AthOs GuSmão Car-
neiro. Aprovado. ' · 

' ' 
Pa.re:cer da _çprniss~o_ de_ 8-~laçõe$ Exteriores e Defesa 

Nacional sobre a Mensag~m n• 537, de 1993 {n° 1.051/93, na 
origem), de 23 de dezembro último, pela qual o _Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado o nome 
do Senhor JOSÉ JERÓNIMO MQSÇARDO, DE SOUZA, Mi
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador, Chefe da Delegação Permanente 
do Brasil junto à Organiz$ção das Nações Unidas para a Edu
cação, Ciência e Cu.Itura:: A-preciado em sessão secreta. 

2.3.1- Maté_ria apreciada após a Ordem do Dia 
- Requerimento no-· 11 1194, lido no Expediente da pre

sente sessão. Aprovado. 
2.3.2- Discurso após a Ordem do Dia -
SENADOR JUTAHY MAGALHÃI;ÍS -.;:Aspectos do . 

sistema federativo brasileiro. 
2.3.3-':>esignaçiio da Ordem do Dia da próxima sessão 
2.4- ENCERRAMENTO ' . 
3- ATO DO PRESIDENTE 
-~!" 86, DE 1994 
4- ATO DO DIRETOR-GERAL 
- N" 20, DE 1994 
5-MESADIRETORA 
6- LíDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 
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Ata da 7a Sessão, em 8 de março de 1994 

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Carlos Patrocínio .. · 

As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENtES OS Sl?S: SENífbOREs: 
Affõnso CamargO - AleXandre Costa _;_- Almir Gabriel :.. 

Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Dario Pereira - FranciscO 
Rollemberg- Irapuan Costa Júnior- João Cahnon- José Eduardo 
- José Richa - Levy Dias - Mauro Benevides - Odacir Soares -
v ~mi r campelo. -

O SR. PRESIDENTE (Cfiágas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 15 Srs. Seriã.àOfes. Havendo iJ.ú-
mer_o regimental_, declaro aberta a se~ão. _ _ _ _____ _ 

Sob a proteção de Deus, inici3mos riOssõ_s trabalhos. 
O.Sr. 1 o S~retáriO proc"edeiá -à-teiiura do 'Expediente. 
É lido o seguinte 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafõs de projeto dé1er _sancionado: 
N" 107, de 1994. (n" 157/94, na origerrij, de 1" dó. corrente, 

referente ao Projeto de Lei.da Câmara n• 88, i!e 1993-(11" 1.133191, 
naquela Casa), que fixa a jornada de trabalho dos profissiOri~iS-pi
·sioteritpeuta e TeraPeuta Ocupaciona1, sanciOnado e tranSfõrmado 
naLein°8.856,de l 0 delnarçode 1994. ---- - -

De agradecimento de comunicações: 
N"' 108 e 109, de 1994 (n"' T60 e 161/94, na origem), de 1" 

do corrente_, referente às matérias constantes_ das Mensagens SM 
n•'41 e43,de 1994. --

De Comuõkação: 
N" 110, de 1993 (n" 164/94, na otfgem), de 2' do corrente, 

pela qual o Presidente da República comunica que se ausentará do 
PaíS no período de 3 a 5 de março do corrente ano, para encontrar
se na Cidade de La Guaira, Venezuela, com o Presidente daquele 
P ' ·-aiS. 

AVISO DO MINISTRO DE ESTADO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 

N° 97/94, de 24 de fevereiro último, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 1.443, de 
1993, de autoria do Senador Josaphat Marinho. 

As infonnaçõcs serão encg:minhadas, em cópias, 
ao· Requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIOS DO SR. I" SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do senado autógrafos 
dos seguintes projetOs: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994 
(N" 2.248/91, na Casa de origem) 

(De iniciatiVa do Presidente da República) 
Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 

dispondo sobre serviços notariais e-de registro. 

O CongresSõ Nacional decreta: 
- --tÍTULO! 

Dos Serviços Notariais e de Registros 
CAPÍTULO! -

Natureza e Fins 
Art. 1 o Serviços notariais e de registro são os de organiza

ção técnica e administrativa destinados -a garantir a publicidade, 
autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 

Art. 2r;y Os serviços riotariais e de registro são exercidos, em 
_caráter privado, por delegação do Poder Judiciário -do· Estado-
inembro e do Distrito" Federal. ~ -
"~-- Art. 3°-Notário ou tabeli"iio, e o ofldãl de registro oU regis

trador, são profissionais do Direito, dotados de fé pública, a quem 
é _delegado o exercício da atividade notarial e de registro. 

Art. 4° Os serviços notariais e de regiStro -seião· prestados, 
de modo eficiente e adequado, em dias e horárioS- es·tabélecidos 
pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local 
de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para-o arquiva
mento de livros e documentos. 

§ 1° O serviço do registro civil das pessoas naturais será 
prestado, também, nos sábados, domingos e ferfados pelo sistema 
de plantão. 

§ 2° o atendimento ao público ·será, no mfnimb; d"e seis ho
ras diárias. 

CAPÍTDLOU 

Dos Notários e Registradores 

SEÇÃOI 

. Dos Tit_ulares 
Art. 5~ Os titUlares- de s6niiÇ-õS notitrlaiS e dé iegistro SãO os: 
I - tabeliães de notas; _ _ 
II- tabeliães e oficíais de registro de cOntratos marítimos; 
III- tabeliães de protesto de títulos~ 
IV- oficiais de registrO de imóveis; _ 
V - otTciais de registro de títulos e documentos e civis das 

pessoas jurídicas; 
VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de in

terdições e tutelas; 
VII - oficiais de registro de distribuição. 

--SEÇÃOI! 

Das Atribuições e Competências dos Notários 
Art. 6° Aos notáriOs compete: 
I- formalizar jurid_içamente a vonütde das partes; 
II- intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes de

vam oii queiram dar forma legal Ou autenticidade, autorizando a 
redação ou redigindo os instrumento"s adequados, conservando os 
originais e~ ex-pedindo cópiaS fidedignas de" se ii-COnteúdÔ; 

· III- autenticar fatos. 
Art 7° Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 
I -lavrar escrituras e procurações, públicas; 
II- lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; 
III -lavrar atas notariais; 
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IV - reconhecer firmas. 
V- autenticar c6pias -- ~'-- _, - - ' -
Parágrafo único. Ê faculrudo aos tabeliães de notas realizar 

' TÍTULOII 

todas as gestões e diligênciaS necessárias Ou COtiVi:mieiite_S _ao pre
paro dos atas notariais, requerendo o c)u_e couber, sem ônus maio- -
res que os emolumentos devidos pelo ato. 

Art. 8° É livre a escOlha do tabelião de notas, qualquer que 
seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto 

Das Normas Comuns 

··CAPÍTULO! 

Do Ingresso na Atividade Notarial e de Registro 

do ato ou negócio. - --
Art. go O tabelião de notas não poderá praticar atós de seu 

ofíciO fora do MunicípiO para-o· qual recebeu delegação. 

Art. I O. Aos tabeliãcs e oficiais de registrO de contratos ma-
rítimos compete: ---

I- lavrar os aros, contratos_ e instrumentos relativos a tran
sações de embarcações a que as partes devam ou queiram dar for~ 
ma legal de _escritura pública; 

II- registrar os documentos_ da_ mesma natureza; 
III- reconhecer firmas em documentos destinados a fins de 

direitO marítimo; 
IV - expedir traslados e certidões. 
Art. 11. Aos tabeliães de protesto de título compete privati~ 

vamente: 
I- protocolar de_ imediato os documentQs_ de dívida, para 

prova do.desc_umprimento da obrigação; 
II - intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devol

vê-los ou pagá-los, sob pena de protesto; 
III - receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando 

quitação; 
IV.- lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, 

em microfilme ou sob outra forma-de documentação; 
V - acatar o pedido de desistência do protesto formulado 

pelo apresentante; 
VI - averbar: 
a) o cancelamento do protesto; 
b) as alterações necessárias para atualização dos registres 

efetuados; 
VII - expedir certidões de atos e documentos que constem 

de seus registres e papéiS. --~' - -
Parágrafo único._ Havendo mais de um tabeli~o d~ protestos 

na mesma localidade, será obrigatória a: prévia distribuiÇão dos tí
tulos. 

SEÇÃOIII 

Das Atribuições e Competências dos Oficiais de Registros 

Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e do
cumentos e ciViS das pessoas jurídicas, civis das pessoas ilaturais e 
de interdições c tutelas compete a prática doá aii:JS- relacionados na 
legislação pertinente aos registroS"jjúblicos, de_ que são incumbi
dos, independentemente de prévia distribuição, mas sujéffos os ofi
ciais-de registro de imóveis e ciViS das pessoas naturais às normas 
que definirein aS circunsCriÇõeà-geOgráfíCas--:- 0

' "~-

Art. 13. Aos oficiais de registro de distribuição compete pri
vativamente: 

I - quando previamente exigida, proceder à distribuição 
equitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os· atos 
praticados; em caso c_ontrário, registrar as comunicações recebidas 
dos órgãos e serviços competentes; . • _ 

II - efetuar as averbações e os cancelamentos de sua com
petência; 

III - expedir certidões de atos e documentos que constem 
de seus registres e papéis. 

Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e 
de registro depende dos seguintes requisitos: --

1- habilitação em doncllrso público de provas e títulos; 
n - nacionalidade brasileira; 
lli- capaddade civil; 
IV- quitação com as obrigações eleitorais e militares; 
v :- diplonia de bacharel em direito; . 

-VI - verificação de conduta condigna para o exe-rcíCiO-da 
profissâo. -- ~- 1 

Art. 15. Os concurSoS sérão realizadoS-pelo Poder Judiciá
rio, com a participaÇãO, e-m tOdas as suas fases, da Ordem dos Ad~ 
vogados do Brasil, do MiriiSiério Público, de um notáriO -e de um 
iefiistrâdor: · · · - - · 

§ 1 o O concurso será aberto com a publicação de edital, dele 
constando os critérios de desempate. 

§ zo Ao concurso público poderão concorrer candidatos não 
bacharéis em direito que tenham completado, até a data da primei
ra publicação do edital do concurso de provas e títulos, dez anos 
de exercício em s_erviço nótarial_ou de registro. 

- § 3° Excepcionalmente, nos Municípios cujas sedes tenham 
população de até trinta rriil habitantes, na data de publicação do 
primeiro edital, admitir-se-á a participação em cóõcurso público de 
provas e títulos de candidatos que comprovem possuir escolarida
de mínima de segundo grau ou habilitação equivalente. 

Art. 16. As vagas :Serão preenchidas alternadamente, duas 
-ieiçaS partes por cOncurSo público de provas e títulos e uma terça 
parte por concurso de renloção, de provas e títulos, não se permi
tfndo _que qualquer serventia notarial ou de registro fique vã.ga, 
sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais 
de seis meses. · 

Parágrafo único. Para estabelecer o critério do preenchi~ 
mento, tomar-se-á por- base a data de vacância da titularidade ou, 
quando vagas na mesma data, aquela da criação do serviço. 

. Art. 17. Ao concur'so de remoção somente serão admitidos 
titulares que exerçam a ati v idade por mais de dois anos. 

Art. 18. A legislaçilo estadual disporá sobre as normas e os 
critérios para o coricurso de remoção. 

Art. 19. OS ca.D.didatos serão declarados habilitados na rigo
rosa ·ordem de classificação no concurso. 

ÇAPíruLOII 

Dos Prepostos 
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o 

desempenho de suaS funçÇies, contratar escreventes, dentre eles es
colhendo os substitutos, y auxiliares como empregados, com rew 
rri.üneração livremente aj'\Istada e sob o regime da legislação do 
trabalho. -

§ I o Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos 
substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a 
ci1t.eri0 de cada notário ou oficial de registro. 

§ 2° Os notários e: os oficiais de registro encaminharão ao 
juízo competente os nomes dos substitutos. 

§ 3o Os escreventeS poderão praticar somente os atas que o 
notário ou o oficial de registro autorizar. 

§ 4° Os substitutos 'poderão, simultaneamente com o notário 
ou o oficial de registro, praticar todos os atos que lhe sejam pró
prios exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. 
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§ 5° Dentre os substitutos, um deles será designado pelo no
tário ou oficial de registro pafa resPOnder pelo respectivo serviço 
nas ausências e nos impedimentos do titular. 

Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos 
serviços notariais e de registro é da responsãbilidade exclusiva do 
respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de cus
teio, investiinento e-pessoal, caben-CfO-lhe estabelecer normas, con
dições e obrigações relativas -à- -atribuiç~O- de funções e de 
remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualida-
de na prestação dos serviços. - ---

CAPiTULO III 

Da Responsabilidade Civil e Criminal 
Art. 22~ Os notários e oficiais de regiStro responderão pelos 

danos que-eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de 
atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direíto de re
gre_sso no caso de dolo ou culpa dp~ prepostos. 

Art. 23. A responsabilidade civil independe Cfa Cilminal. 
Art. 24. A responsabilidade criminal será individualizada, 

aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos crimes con
tra a administração pública. 

Parágrafo. "único. Á Individualização Prévista no câpUt não 
exime os notáriOs e os oficiais de registro ~cfe sUa -resp~!lsa6ilid~de 
civil. 

CAPiTULO IV 

Das Incompatibilidades e dos Impfdimentos 
Art. 25._ O exercfcio da atividade notaria.J. e de registro é in

compatível c_om o da advocacia, o da intermediação de seus servi
ços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda 
que em c_omlssão. ' 

§ I o Poderão notários· e .oficiais de registro exercer manda
tos eletivos, cargos de Ministro de Estado, Secretários Estaduais ~ 
Muriicipais ou de magistério, bem como cargo-executivo em_autar
quias, sociedades de economia mista. emprtisã:S públicas e funda-
ções federais, estaduais e municipais. . · 

§ 2° A diplomação, na hipótese de mandato eletívo, e a pos
se, nos demais casos, implicará no ãfastamentõ.da atividade. 

Art. 26. Não são acumuláveis os serviços enumerados no 
art. 5° 

Parágrafo único: Poderão, contudo, _s~r acumt,~l"a.Çiõs. ,nÇJs 
Municípios -que não comportarem, em razão do volume dos servi
ços ou da receita. a instalação de mais de um dos serviços. 

Art. 27. No serviço de que é titular, o notário e o registrador 
não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ~to de seu interesse, 
ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na 
colateral, consangüíneos' ou afiris; àté o terceiiO grau. 

CAPfTULOV 

Dos Direitos e Deveres 
Art. 28. Os iiotários e ôficiaiS de regiStro gozam -de, inde

pendência no exercício de suas atribuições, têm direito à percep
ção dos emolumentos integrais pelos atos pradcados na serventia e 
s_6 perderão a delegação nas hip6te..<>es previstas em lei. 

Art. 29.. São direitos do notário e do registrador: 
I - exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdo

bramento de_ sua serventia; 
II - organizar associações ou sindica:t"qs ,de classe e deles 

participar. 
Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: 
I - manter em ordem os livros, papéis e- .documentos de sua 

serventia, guardando-os em locais seguros·; 
n - atender as partes com eficiê-ncía, urbanidade e presteza~ 

III - atender prioritariamente as requisições de p3.(léis, do
cumentos, informações ou providências que lhes _ _fo~rri sOlicitadas 
pelas autoridades judiciárias ou administratiyas parâ -a defesa das 
pessoas jurídicas de direito público e ln juízo; 

IV - manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, 
provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros 
atos _que digam respeito à sua ativídade; _ 

V - prOceder de forma a dignificar a função ~~'ercida, tanto 
nas atividades profissionais cOmo na vida prlv<ida; - -

VI - guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de 
natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do 
exercício de sua profissão; 

Vll- afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao pú-
blicO~-âs 1abel3.s cte emolumentos em vigor; · · 

vm - observar os emolumentos fixados para a prática dos 
atos do seu ofíciO; -- - - -

IX - dar recibo dos emolumentos percebidos; 
X - observar os prazos legais fixados para a prática dos atos 

do seu ofício; 
XI - fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes so-

bre os atos que devem praticar; -
XTI- facilitar, por todos os meios, o acesso à docwnentação 

existente às pessoas legalmente habilitadas~ 
Xlll - encamirihar ao juíZo cOmpetente as dúvidas levanta

das pelos interessados, obedeCida a sistemática pi-ocessU3.1 fixada 
pela legislação respectiva; 

XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo 
'Coinpeten·te. -

CAPfruLOVI 

_ Das Infraçôfs Disciplinares e das Penalidades_ 
__ Art. _31. S~o-iri(raçõe~ rli;SCiPlinar~ que sujeitam oS _notáfi~s 

e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei: 

tro; 

I --a inobservância das prescrições legais ou normativas; 
II.-. a conduta atentatória às instituiçõeS notariais e de reg is-

III - .a. cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, 
ainda que sob a alegação de urgênciá; 

IV :_ a violação do sigilo profissiOnal; 
V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos 

no art. 30. 
Art. 32. O.,. __ notárioS e oS oficiais de registro estão sujeitos, 

pelas in_frªções que pratícareni, assegurado amplo direito de defe
sa, às seguintes penas: 

I - repreensão; 
Jl -multa; 
fi- suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta~ 
IV- perda da delegação. 
Art. 33. As penas serão aplicadas: 
1_- a de repreensão, no caso dé falta leve; 
IT- a de multa, em caso de reincidência ou de infração que 

não configure fa1ta mais grave; 
iii - a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento 

dos deveres ou de falta grave. 
Art. 34. As penas_serão impostas pelo juízo competente. in

dependentemente da ordem de gradação, conforme a wav_idade do 
fato. 

Art. 35. A perda da delegação dependerá: 
I- de sentença judicial transitada em julgado ou~ 
II - de decisão decorrente de processo administrativo 

instaurado pelo juízo competente. assegurado_ amplo direito de 
defesa. 
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§ I o Quando o caso configurru: a perda !=la delegação, o juízo 
competente suspenderá o notário -ou Oficial de registro, até a deci
são final; e desígnffi"á iriiefVentor, observando-se o disposto no art. 
36. 

§ zo Na hipótese do inciso ll do caput, estando a decisão 
sub judice, não será aberto concurso até que haja sentença com 
trânsito Cirijulga42~ - _:~- ___ _ 

Art. 36. QUando, para a apurriçâO di! fãltas imputadas a no
tários ou a oficiã.is de registro, for necessário 0-ãfisütmento do ti
tular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo 
prazo de noventa dias, prorrogável por mais trin-ta. 

§ 1° Na hipótese áo caput, o juízo competente designará íi1~· 
terventor para responder pela serventia, quando o substituto tam
bém for acusado das faltas ou quando a medida se revelar 
conveniente para os serviço-s. - - - -- - -

§ 2° Durante o período de afastamento, o titUlai- -perceberá 
metade da renda líquida da serventia; outra metade será depositada 
em conta bancária especial, com correção monetária. 

§ 3° Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa con
ta; condenado, caberá esse montante ao interventor. 

CAPÍTULO VII 

Da FiscaUzação pelo Poder Judiciário 
. Art. 37. A fiséalização juçliciária dos ~tQ~ notarial~ e ae JY
gistro, menciOnados no_s- arts. 6° a 13,- será exercida pelo jufzo 
competente, assim definido na órbita estadual e do DiStrito Fede
ral, sempre que necessário·, ou mediante representação de qualquer 
interessado, quando da ínobservãOéia de obrigaç3o leg3J pOr parte 
de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos.--

Parágrafo único. QUãndo, em autos ou papéis de que conhe
cer, o Juiz verificar a existêncía de crime de ação pública, remete
rá ao MiniStério Público as cóf)iã:s~e· os· docUinentOs neceSsários ao 
oferecimento da denúncia. 

Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços no
tariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade _satis
fatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade 
competente a elaboração de planos de adequada e melhor presta
ção desses serviços, observados, também, critérios pOpulacionaiS- e 
sócio-econômicos, publicados regularmente pela Fundação Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estat(stíca. - · 

CAPÍTULO VIII 

Da Extinção da Delegaçii_(J 
Art. _39. Extingulr.::se.::á a delegação a no_~o ou a oficial de 

registro por: 
I- morte; 
II- aposentadoria facultativa; 
Jli- invalidez; 
IV - renúncia; 
V- perda, nos termos do art. 35. 
§ 1 o Dar-se-á apoSentadoria facultativa O!l pOr invalidez nos 

termos da legislação previdenciária federaL --
§ 2° Extinta a delegação a notário ou a OfiC[al de registro, a 

autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, desig
nará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e 
abrirá concurso. 

CAPÍTULO IX 

Da Seguridade Social 
Art. 40. Os nOtários. oficiaiS de registro, eScreventes e auxi

liares são vinculados à Previdência Social, de âmbito federal, e 
têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sis
temas diversos. 

F_arágrafo único. FiÇam assegurados, aos notários, oficiais 
de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previ
denciários a:ct(juiridos -até a-~afa dã -pUblicação desta lei. 

TiruLOIII 

Das Qisposições GeraiS- ---- - -- -- -
Art. 41. Incumbe ao$ notários e aOs oficiãis: de~~i"egiStrO Pra

ticar, independentemente de autorização, todos os atos previstos 
em lei necessáriOS à organíiação e execução dos serviços,· pOden
do, ainda, adotar sistemas .de computação, microfilmagem, disco 
ótico e outros meios cJ:e r~odução. . 

Art. 42. Os paÇiéis "referentes aOs sC:i'viços dos notários e dos 
oficiaiS.- de registro serão arquivados mediante utilização de pro
cessos que facilitem as buscas. 
_ · · Art. 43. Cada s6rviç9 notarial ou de registro funcioóacl em 
um só local, vedada a instalação de sucursal. 

Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, 
através de concurso público, a titularidade de serviço notarial ou 
de registro, por desinteresse ou inexistência de candidatos, o ju(zo 
competente proporá à autoridade competente a extinção do serviço 
e a anexação de suas atribuições ao serviço da mesma natureza 
mais próxfmo ou ~quele localizado na sede do respectivo Municí
pío ou de Município contígUo. 

§ 1° Os serviços de 'registro civil das pessoas naturais não 
poderão ser extintos nos MunicíplOs, "incumbindo ao Poder Públi
co subve-nCioná-los, se defiéitários. 

§ 2° Em cada sede rp_unicipal haverá no mínimo um regis
trador civil das pessoas natUrais. 

§ 3° Nos municípiOS de significativa ex-tensão teriito"iiaJ, a 
juízo do respectivo Estado~ cada sede distrital disporá no rnfnimo 
de um registrador civil das pessoas naturais. 
· Art. 45. São· gratUitos para os reconhecidamente pobres os 
assentos do registro civil de' nascimento e o de óbito, bem como·as 
respectivas certidões. · 

Art. 46. Os livros, fiChaS; dOCUmentos, papéis, microfilmes 
e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a guar
da e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, 
que zelará por sua ordem, segurança e: conservação. 

Parágrafo único. Se houver necessidade de serem pericia
dos, o exanle deveiá ocoriú na pfóptla- sede do serviço, em dia e 
hora adrede designados, com ciênCia do titular e autorização do 
juízo competente~ 

TÍTULO IV 

Das Disposições Transitórias 
Art. 47. O notário e o oficial de registro, legalmente nomea

dos até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de 
que trata 6 art. 2° _ _ _ _ __ _ 

Art. 48. Os notários_ e os oficiais de registro poderão contra
tar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e au
xiliares de investid1,1ra estatutária ou em regime especial desde que 
estes aceitem a trãrisfonnação de seu regime jurídico, em opção 
expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da pubíi-
cação desta lei. .· 

§ 1° Ocorre(l:(_lo opção, o tempo de serviç-o-prestado será in
tegralmente considerado, para todos os efeitos de direito. 

§ zo Não ocorrendo Opção, os escreventes e auxiliares de in
vestidura estatutária: -ou eni regime especial continuarão regidos 
pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas edita
das pelo Tribunal de Justiça respectiVo, vedadas novas admissões 

-por qualquer desses-regimes, a partir da publicação desta lei. 
Art. 49. Quando da prirpeira vacância da titularidade de serviço no

tarial ou de registro, será procedida a desacumulação. nos termos do art. 26. 
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Art. 50. Em caso de vacância, os serviços notariais e de re
gistro estatizados passarão autoffiaticiunente ao regime desta ld. 

Art. 51. Aos atuais notátlos e oficiãiS -de registro, quando da 
aposentadoria, fica assegurado o di~eito de percepção de provemos 
de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que 
tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do de
ferimento do pedido ou de sua concessão. 

tes para a lavratura de instrumentos traslatfcios de direitoS.reais, 
procurações, reconhecimentO de firrilis e (lutenticaÇãO de cópia re
prográfica os serviços de Re"gistro Çivii-dãs Pess~as Naturais. 

_ _ Art. 53_. Nos E~iJ.~Os c~jãs organizações juQiciárias, vigen-

§ }0 O disposto neste artigo aplica-se aos escreventeS_ e llll
xiliares de investidura estatutária ou em regime especial que vie
rem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48. 

tes à época da publicação desta lei, assim previrem, cOntinuam em 
vigor- as determinações relativas à fixaçãO âa área -territófía.I de 
atuação dos tabeliães de protesto de títulos, a quem os títulos serão 
distribuídos em obediêncía às respectivas zonas. 

§ 2° Os_ proveritos de que trata este -artigo serão os- fixados 
pela legislação previc;ienciária ~J~dida no ~aput. _ 

-- Parágrarõ· Unicõ~··Qü<llldo ·da pnmeira vacância, aPiicar-se.:à
à e~pécie o di_spostO ~o parágrafo único do ait._ 11. 

§ 3° O disposto Oeste artigo aplica-se também às pensões deixadaS, 
por morte, pelos notários, oficiais de-registrO, ~Otes e auxiliares. 

Art. 52. Nas unidades federativas onde já exista lei estadual 
específica, em vigor na data de publicação desta lei, são c_ompeten-

_ .. UI/ti. 
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La ....... - .. 11 - ---.,.. ....,. . ,.,... ,....... . 
... .cru"" ,_ ..... 

=m ·-.....,.a.-.. ;.. .... lma:. 

.._. ..... _ .. 
&rL UI. W. ntiatN Clid ... ----1·---tn-- .~.---...... .catiiiO- _, I ~~~~ 

: r •• «1'f11. nlfllaluo Jlu. ..,.. 
a~~..-uncu ............. -.-.... ~ ....... .. ·--D- u rd-+._ .. ftl ..- ,...._ 
- .. ,_ .Ubltlte5dU ....... 
-rdtil, 14190 u •"'"''mtt 

Paz:qrato ~. llo -- _,. 
t6da ... felto.- .. ,.. .. 
,..-IG1~ olld.Du ~ ... 
,.._ M ncUodifl&llo e aatDdu MI 
aoUdu • que • reltn o 1111. &.• ti& 
Ltii,JIO. dt W-1111. 

Â Comlssiio de RekJç&s Exterioru e Def~-
Nacional · 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 13, DE 1994 
(n• 217J9:Z, oa Clmara dos Deputados) 

Aprova os textos do Tratado Geral de 
Cooperação e Alllizade e do Acordo Econ6iriko 
lntegrtnte do Tratado Gual de Cooptnçlo e 
Amizade entre a R~úbllci.:Feden~tiva do Brutl e o 

Kelno da Espanba, assinados em Madri, em 23 de 
julho de 1992, . - ----

O CongtesSõ Nacional Decreta:: 

Art.lo. Frcam aprovados os textos do' Tratado Geral de 
Coopera.çlo e Amizade e do A.coroo EconOmico Intcgrantcdo 
Tratado CJ.eral de Cooperaçio e Amizade, entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha,. assiandos em Madri, 
em 23 de julho de 1992. 

Padgrafo único, Ficam W..;Citos A ÇroVaçoo dO--Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do 
tratado ou do Acordo mencionados neste artigo, assim como 
quaisquer lljustcs complementares que, nos termos do inciso [ do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
çarnpromissos gravasos ao patrimOnio nacional, 

Art. zo .Este decreto IeBfslativo eatra em vigor na data de sua 
pubUcaçlo. 
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~:_ 
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1993 do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 14, DE 1994 
(N° 299fJ3, na CAmara dos Deputados) 

adotado em Silo Salvador, em 17 de novembro de 1988, e do 
Protocolo Referente à Abolição da Pena de Morte, adotado em 

Aprova os textos do Protocolo sobre Direitos 
Econ3micos, Sociais e Culturais {Protocolo de Slo 
Salvadol'), adotado em Slo Salvador, em 17 de 
novembro de 1988, e do Protoccllo referente l 
Abolição da Pena de Morte, adotado em Assnnçio, 
Paraguai, em 8 de junho de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1°. Ficam aprovados O!> textos do Protocolo sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais- (PiotõColo de S1lo Salvador), 

Assunção, Paraguai, em 8 de junho de 1990. -

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer ates que possam resultar em revisão dos 
referidos Protocolos, bem como quaisquer ates que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao património nacional. 

Art. 2°. Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicaçlo. 

MENSAGEM N' 755, DE 1m 

__ ... c..-_ 

Dt ~ aa o......., ao .Uao -49. lDàlo I. di,..., ·;: Poda'l1. 

Dlbo a--. dl..._.lllca COaiiJ! -di V-.. !.sa:leociu,ICOIIIpubado do E:qalçio .. _ .. __ .. _.__._..... ...................... 
~a) Protlxra&o IOin Din:iloe fi Cml=-ar ~e Culan:ia (Procooolo di Slo 

Sal'f'ldOr). ldaado - 518 Sllftdor. - 17 .. ~ do 1911: b) Prococ:Wo RdcmnD iii _ .. _ .. ______ ... _ .. ,990.-lio 

--·~--.,......-~ .. Sio-da 
COIIa Rica). da 22 ck..,...... * 19159. a qual o Bruillderia em 25 do leftlbro de 1992, - ............. _..._ .. --·-.{]enlda.... --(OIIA)·O--

llniOll. Z6 de novnbro de 199'1. 
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E~I'OST~lQ 01 ltO'U\n;IS ~· dSII'I<C, t>C lO I;IE NQVDI.I'IJ OE 

l~U. XI St~HOR !<TNU':"I'O OE t5T .. OI) D,_S U~N;o!U EII.TI• 

~IOKIIi. 

t•ule"u~•••o Jenhar VLco·P~•u.,.Mo do eopubhU, no 

•••r<:Lc 1o d<> c .. 'l'" do Pru1a."u h ••P~bh<::o, 

1,.r,.,,..e vau• heoLin<"l• de 'f'l• n •n•••· •o e<lonr 
tooc-uoon<• e , .......... , ... ., ·-··~·"• •'11>r• IHroltiiO """'"""" <I'UCn 
dO Uo JoU <li (oOIO ~ICei, <le 1/ ~- ............. do L~ot P'"UIN O 

pc..,...,her u cOI\41,..:..•, puo o<loelo o • ...,. doLO Protocolo• 

1,,ucaonUI' o1 o Pr01:ocOlo oobro DUutoo E~,,I&lcoo, socaau • 
cu1t11nu jconnect<So coao h"at=-a1" de Ue Uh'ador). lo 17 do 

"""-•" do L UI: 0 11) " PrGtocoh hforonu t. .o.aeUçlo da """" do 

Morte, do • H )liMO do Lno. 

co. r•Uolo oo pr•-•..e, o &<Iode p-u ou tdtr. -
rooo.-.oo, ~M vol - U\1 U>&to nlo <lontHU ..... reyrao HOOft~

<la I~Lohe&o ~ouuLuu. 

,, J& o 're-cocolo .WLc:LoM' t.raunta • Alo<>Ue•o H ,..,. "" 
ltol"':• t .... co- pr-uto tornar o arU40 '' <la Convançao l""" 
dh~ oobra o dlu••n • v!.'" I .,.h raauLUY"' ""'"to a ••Hcaç•o 
.,, p<~n• da aoru. ~ e<>nnlt<Sit;;Ao Padoni, no •ntanto, data.-.lM 

qua ~ao ll•~•r• ~·n• O oart• ~••L1o •• ena da 'JI'UU 

doeltude ... •tarU'J<' •t.vflt, •J da- LMarlr·•• a •d•LUH>IIldlda 

d• P'fM upual. ct.•d• qua daclenlla • ""''"''' •11(1• •'llrHala 
aHU"'Piro, rniMLUda• ,_une!" jnaUtue•cMia do 

Pr•aldant• da llePL)IIllca • do c~ua ttacl..,..l. 

4, llan o ,.atoeol•• no Mil •ro:l4<> 1•. ""' .,. ht.ll~ 

Mla hrt41a •n&e IPLLfaJ'&a - ''" tl.l'ratone • - !la """' I 
naM- .,.,_ •-t14o • '"' j"r1Mi91""· o rra~o 
aGraoo:anu., ,.. aru.- ~·, - "nle -*' ..u.J.UM ... _..., al.- a 
.. - -......Le•, .... • ,...,, .. , ..,.,., ....,lnta ., .... b, NO -

anl.,.: "~nunt:e, no ._nte o. ntUicltOt• 011 Ma.,.., "' 

"tado•-••"n "''"' lnatnoaonlo ~rio <Mehnr q\11 M r_r'l' .. 
• •Unuo da aplicar 1 paM da .. ru ao t..pQO <M q~~nr1, U •cord• 

c:M o DlraLte Inttl"llavleMl, por dalJtoa '""'""t• U&YH M 

vnuar aHitar". 

'· .,...a .... a • ua• .. tt•• pah prl-lu ... .,_,c .. • pr..,lala• 

trotocale. "" duu ""tra.i COitoUCH• nle o ""'• de (o...., -U~IU, 

... , <lu nlo oa • ..,.... '''" ""',... - -u ... - • "''"'" .., C•~• 
ita<t"'"• -a-o• COIICiuLr, a10t10, ... I f-l·~ ... ra•r-rl 

pcn~an wtoriU o ,._ • ..,., 1>>:-aaUalre • U-Lar•u oe --lo. 

~·- qo.~a HU r• .. rvo -· 1 ..,,. llfltf'l!llll:lllh - - ú 
raunc•<::IO 011 adao.llo. , ........ •Un~ar, ~-. ~ ••• -• 
no•....,.• ""' a 1'01•1••1 •o •ru1l ratlf1C"ar ou ..U.rlr " d..,.ld• 

•rotocvle, "'""""""" • pan• h ..,"• au ••ti .,_l•U..,.ta Hnll!la 
d• e..naUttU<;Ioo P-tU. 

"" 11>1 <110 ...... ..-. paratl- .. ll'tlfllll' ....... ... 

•r••U ao• dah ln•c~t• lnurnar:IOMI• •v.t.aa rat•r"M• ,..r. 
o - """-"" a lrv••• hv•l6Mrh e IMln• ~·t• 4e M ....... •e 

KlH ....... 
rJI!It&lfi)O IOIII.IDUI C'.UDOIG 

101n1•n• h I•Udo l!laa ••h9M• htanor•• 

" COPIA AUTI:NTICA 

-~ •l.llo& D11 Ullfll QoS IWL~I UllltORU 

... - _,~,~...........,1\=r'=>- .. ··~ 
Ç=+ .t'fã::::' .. L;:.;:::.o 7 

?'~O'!'OC'GLO Af>!ÇJONAL l C'OIIYf!!C)I;O -'JICU(AIU SOU~ OIOUT'll 

HIJIU.IWS p! MJtUA 01 OIU!Tf.ll tCoN!Ioi1~~~0C1A_I~ r 

·~·~·•••\<• ,,,., • .,,~ .. oU<11 h•••" I•••·"~••• ''" "••••~••••"" 
-·~~'"""• •"" U<> •,•lu••""• - I I •I• ,.,..,.,.,.,,, •~ 

A Au•..toli•••C.tol, 

.. .... ohdo AG/UI, IH IX\1'1•0/Iil, -<l••nU • •1~•1 A 

A••a~t61•~car•l ~- ti<>U. do ,CO)UO &a '•otocglo M•~•-&1 .0 
C'OIIU•"•CIO -~le&lfO ooi>T• OlfU~oo M ... - •• ·~~-··da 1'0'1~ ç,.~oda 
[lfUU-TLc•no de 01ral<aO - ..... , .,. 11 tTI~~•lll~ ooo CG~•~If<IO OU 

hU4oo•J'.r~u do cc""""çlo o•u ~.,. r.,,.,..,l•••- '"'"' ""'•~Yoc<>.o • 
co-nt4""' lOI>U e ,.,...:na • "' r-•••n• oo e .. ., .. u,o ,......,~.no .. pou 
anudo • opnoanuela i ~onl0btoi~a-4araL. - uu ~ ... ,_ $•it•I!ICI '"IOdo 
ord<nA:rlo da t.u.S.o, 

A r•ooluc.io .. C:fUJ. ~ll llYIL·~tl11, "' •1~•1 ouLI•'''"~ ou 

Conull\0 ,......,.,,.,u qua, c.,.. t>~•• ~" P<<>!••<> •P••unt~·lu ""'~ '''"'''"'"" 
tnur-n~ono do O>r .. too """''""' • noo <>l>o•rv~,:·~• " , .• ...,, .. ,.;,.,,, 
ra..-ladoo paloo eav. ...... • .:100 Uudoa•1'•rtn no C"onven~la, ·•r<n~"''',. 

1 A••-L•u-carat, .. uu w.:,l.., OB•vo ,.dO<Ia 0•4llfÃ<Io J~ ~ .. uõoo, 

.,. ,roJ••o .S. J'rotecol.o ""'"",!,"'' .1. conu•n<.io. u ,.ot;;,,, d• l'''''"" 
ao:on,.g.~;.,oo, &ocldl • ,CI.Ilnralo1 • 

D ~lato$~io <lo Conu1ho Par-oo-..ta quo n!>Oit<u .õ ..... ,.,~l·h• 

C.~d o nror~ciO ""'"to <la •ut..c:olo Ml.vlonal, • 

0..0 a C<lnvencio -...rt.caM oobra Oi.caltoo Nu .... noo oouooloeo 
'l"a podado oar au-.t\401 io conndaudo t:oo l•t•lloo·h~t<'•· ,,.~n••lo~ 

1'01' oc•dlo da lt.nHibau-e.rd da 01'9anuuio doo Cou<loo ;o,.,arreu~o. 

l'tOl""' da protoeolos adl"t""& " 1 a ena C'a•.van~io, ~- • fiU lo •l><lo J~ 

Lnc:l\l~r P'09,..UL,._Ma ""'""U ra<rh•• de p,...t•oln '""'"' ~''"''"" ... 
llhatlltd .. r • 

lt. l...,r!l...,La ~u• ranota ~·•••· .,.,.,.. '''•••·~·· 
edoelo dO .,. nouoc•olo l>ohnDAtl i ~on....,çó<>, .,. '"U"''" ~. ,,, .. ,._.~ 

ao:ane-1""'• .oc:u~t a ""hutal•• 

ltiSOt.,_, 

A<lator e a.,...lllt• ,rotOCOlO t.diCilOhd à Ç<>nnlfdO ,._nean• 
aot>,.. Dl,..ltoa ._,..,, - -t•rh d• Dh•Uoa rco~•eaa, !""•••• • 
Cultuuh Jfrvt-ll!> <1e lle So1.,ad.orl' 

' 

o. ••tHaa-•anoa u. e"""'"çle J. .. uln.w •ator• D•••«a• 
ll,_.no, I'&Uii> de lle .J'oH do C<14U IU<IOI 1 

•un ....... ~a~ propo5oll<l< d• eoi'Mildu n•••• co"''~""''• 
<I•Mro do 'lUa<l!ro ln I~Ui•oi~.S.• da-er4ti~U. '"" u•r•- ·•• lll••o•la~ .. 
L•••all&l • •lo ),..liça ""•'\ol, "'"''••1" ~•> •nr"'"" .,, o •l»oll"• 

au•rw:ule •a ~-• 

,.,.,.~>e,..,..""' o• dl.raLtoa .. oaiiCUit do~-"' do dotLY-

48 r.w da Mr d• n&doft&l da '-tutUftado lonllo-, ,.., "'"' do r .. o da 

ta...., - hnd-nto •• •truiutea da ptl&.,., ,_.,., rodo 110r 'I"• 
j11aUftCU - pretaçlko lntorft..,.len•l• de naturua eanv•Miontl. 
n••:tu'l&nt•,.. c-la .. nnr da: qge ot•~ae• o dLrajto IMHno ....,, 
........ -tiCAI\OOj 
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etJn•lhrw.ndo 1 ""tr•IU Ulo~la q\110 ••hu l~tr• 1 Wl<Jlnch 
~oo dh•lton '"""'..a.r.tcoo, oochh 1 <N1~~hU • • dot Uul.too cl'lh" 

pol[tle<>~, por ..,tlwo' de •• tllfer.~u• cou,orlu 4• dlr•lto 

~onoU•~[ .. _.. wo t""'o lJ>d,.ooiUvel 'f\lr UIO •~• buo no <e<'onl1•cl-nto h 
dlqnldotlo h poooo• h~•ou, uzi.o pol• qu1l utqu tutoh 1 pr-..;io 

.,.nonto, - o ol>)ujvo o!. <'<>niO<!Ul~ ouo pi•~• vlq~""Lo, ••• quo 
,, poou )uulnc•r•U 1 v!Ollcio de uno 1 P<oh>to do al>oorvocio 

d• ""u"'' 

J.o~onh•Nndo a10 -lf!<:ioo dococuntu do f-nto 
d•n.....,L•I-Mo do <'OOP"Uck ontu ao toUdao • dn nhc~o 
lntnn&<'IDIO&hr 

~Kordoru:lo 'J"•, do 1 nedo .,,... a Qedotocia Unlvu .. i doo 
Dlr•l•o• do "-•, ~-o ('onyon~Jo ..._rlcon• oabro Olrestoo ~-•-.
olipoolo tor,..r•oonoltdode oi411L da••• h""'o-llvr-.,· IIOoMode 
,_, • do •l•hl•, h lon• cradoo aDr»hçO.o q"o ~,..u ... o ewo 
,..,_ fDUr do ""' 'luttoo o<>~laoo, OIDCUII o ~uhur-'•• - c_.. 
<11 """" <llnHoo ~~vh o p<Ut\l~oor 

t.ovoot.do ao"'• q,.., -r• .,...tr0<1 Lnott-Uo 
lnt<onu•~lonolo, unto do labit<> .. uolvorool - fO<IJDJlal, t ..... u 
<"-•~Ido dlftl«>~ oc.,...,_J...,., .oclolo • adt .. r.lo lunol ... lltdo, I 

... lltO 1-l"< ... te - ouoo direit.OO -l- rufl ....... o, <10-WO)YI .... Oo 
"""rfOICOA<IDO O pro,_IG~•• o ti• ... ~v .. oohdor "" o-lrHo. ~ ho.- "" 

r•oJ>OaD s>loMI doo tllroltoo Go poooao, o r...-t..o tlo-.::riU.co 

.-.,ruoMotLVD do qov•tna, - C-" o dlr•lt<> k • ..,. pDY<>O oo 

du,.nvolvi.-nU. ~ Hn• tlotonLnoçlo o • utLIIou tlv..-nto oun 
rlq.oouo o r•curo~o uhroht o 

Ceuldeundo '~'>• • Convonçlo "-rLcono ool>u DLrOitao l...._nao 
on&boohu que podorlo oor o...-ttdoo I cot~oltloncio .SOo loto-
rortoo, <"l<ln1GOO p<:~r ocnUo do ""•-IUo~ul do O~onluçlo .too 

1ioh6oo -•l,.noo, PN)noo do •rot.ocaloo 14ldo""U o "'""· Con .. nclo, 
.,_ o UnoUdo<lo 4o lnC'hlr p...,...r ... Lw-nto no ""'-- M protoclo 4& 

-- OI"N• dHoltoo o Lll>ordodoo, 

c...,vl•r• no '*"'"lnu Pr.ot-lo Wlclonol J. e.\"1\Cio 

-dco.no ooDu lllnltoo •-• lfro-19 do llo Sd .... orl' 

~ ... , 
Obrl<r•clo do Motor -14oo 

-rlcoaa -.-.. Dlrolt- R,...,...., ,_ .. _, __ o o4ot.or n -!doo 

-•drloo, urna 41 or<l- 11\t.erno - por •" ü coopouclo entn 
ao lou4Do, oopochl.MIIto Kon&.ico • riol'l<>•• od o .... ~ okll 

ro.,.uoo tlhponf...,h o l• .. ..wlo - at:tRt& ~ •••• doo ... ,.,.,..,lvl..onto, o 
ta 41 .,.,....,.,,ur, J>toollrftdYo-nt• • k · io""n'lo - o 1..-hlaçlo 
"'~""''• • plOilO oln~Yido.tlo <IDo oUroito<o - .. ~ ,..,,.. I'OOtDOOlo. 

Artl9<0 J 

ODri'!"Odo <lo Motor 111-ll~llooo 4o Cllt•Uto ltolorno 

so o ooudc1o doo ,<U<dt<IO u~loel.do• otuto l'ra,O>C"Dlo 
dnola nlo •od>N<" 11nntl~o por C1-dç6ooo t.,1et.t1v .. "" do <111tra 
...,t\lrna, oo ••U...,a•I'U\ .. _.._,_ .. 1 ........ ~. tiO aeordo ..- auoa 

..., ... , ~on•Utuclan&le • ,._ u dlopootçllooe ... u 1'.-ot.oeolo, u -ldoo 

~Oflohtl ... ao ou •• <Ntro ...,~"""" ~· (o~ -couhlao I>"<"• tornar 
.. touvoo ••••• dlnJII.oo. 

llrtlfO l 

Obflfo~lo .. lllo-D11o::~a1n.oclo 

Oe •n.COe•httto IIUt.o PE"<ItOCIOIO .._,..-t--.. o ~UU-,1<" o 
nerdcJ.o - 41NUDI ...... I......ClA<Ioo, - UOK"I'I.a/.oaçlo 01.- ~ 
--=1.- ._ roço, -... OQD, 111~, ... 11q11o, .,.lA.IIoo ,.U.tLCiu - .. 
"""l"""'r .... n "'"'"""· orlf• auÜ....l "" -lol, ,..lrlo ~ .... 
""'<'~RlD "" .... ~ .... ~ o..tn OOtWI!Itlo -1ol. 

"A<UfO I 
Nlo-"""'Lnlo tho betrlçllooo 

lllo •• p<>okd notrt,lr ..., IU.lta< """'l'f'O'I< 6o• urot«>o 

r•r~l>hocldoo ou vL'II"tn ""' htodo - "L~t...S.. .. ...... 1""11doçü 
uter~• o~ u conv ... rlioo• 1ntui\Oeto,..h, ooD prnoJtW <11 qv• •U• 
l'rotoeolo do oo """'"""=- ""' oo ....,.,_ • .. ....,. tr•"· 

ll.:rttiVO $ 

AIUI\CO doo -Ut.o. 1 Lr.ai.loçliooo 

nuooo-ronu 016 """orlo ... -l..,.r eoot~h6o• • 

ll•1toç6u oo fOID • •••rchlo - 4tftlt<>l oot&t>olocldoo """'" 
Protocolo -'""'"" 1111 p.--t,Hoo .,_ o ott,.u~ ... -. ..... ,....,... ., -
... , .. 'flhl "4•nno (I• _, OO>eloolltll •-rl.tlee_, ""-"Ido -""" n&o 

<"Ot\Uor! .. o p~op6olto o rodo doo •-•· 

,...,,.,.. 
OlroUo .o 'rrobol"" 

I. 'roO.,..,_ t- ,u .. tuo ... tr...,.JM, • 'l"' '""t-I , _n ... ldod.o ... ""''""' .. , ... ,.... l ..... - .. ,"" 41-p.o • - ..... 

O• IIUodoo~PUl&O __ .. • I -1.1r -·ldu ,._ 

fOr .. ~- plono etlthlct.o~e dÍt t.~r-lto o.o. ~:.~1J>o, •llpOelo~nto 10 
nronnt•• l -·O<Nçlo 40 f't~ ~· I or1-11<0Cio _..,,.,..\ • .. 
tlo ... volva.-to 4o •rol•...,. <11 o.ntb.-Rt.o ,...,,_ .... u .. L-1, 
IPOnl...,lo..-.. uo ... donl.nltlao ..,. <~oU~I~.;.o, ot; lfot"Koo-r......., _.._._.. ... t_. o noe'!Ot.or • • tort.ohc-ol ,.....,_. ~ ......,,_ 

" ltl'"'i"•.., otonollt..onto 4o t...tllo, • tt...., -o -11wr t.oUo ._t 
F'"•U>I U4odo do ou ..... r o Gbl1a> 1D U~Uoo. 

"""'"' ~ C"Dnllc6o• .. huuo, ~l.t.oU•ao • aott.hlkl .. ,.. Tu!Wll\0 

o. lot ... oo-hrt.u "''~ ~1e """"""'- '1M o· Cl1"01\oll .. 
u-obolh<>, o ..- •• rwro.-. o art.l."' ""'""rl.or, ·,.....-.~ qw. t.oo~o ,_,_ 
fOI• 4oiH <ll.Hlto - OOIIoobPo jHt.U, oqi1UU.U O MUofa\kiM, 

,..,. o """ ••-• loUdol t.rut.1r5o .. ,_, ~hll96oo• ;1.101.1 ....... , o10 
-u• •·•nl!"'l•r• 

. . . .. - ---................ - ....... .-.. -~ 
~=-=o:·:~::: ,:!tcr.~·1':::...:l-:.:=::-: 
1...,.1 ~ uoDo.Uoe ~-~. - -- 4UH101ilol 

D) o Olnu.o- ,.. t.o0a u..a..u...co.r ... ~ .... -•elo • o10 -lc....... ... "'-1"1"l0oolo 'l"' -ll!oor ·~ o 
._-teU'"'•• • • u.Mar 4oo _.....,, ... .;,.,.., -
-..~;&o ..... , ..... ! ....... ~,.., 

cl D UN!to 4G \~-~- a ·-lo ... o1".,.N - IUDol .... , 

,...n • ""'I -lo -· - -~~ -· -lltl••••· 
-~....,u., JWC*I-.M o ,...., .... _...,,..,, 

d~ oel.UUI- - t.-..Dol-ro• - -• _.......,,, M -
...,. ao. o:,o-:•o; ... r!aun.• c.o. I.Mdlulu a '""fi10..M• 1 -

.. ....... .. , •• ,.. ··-·· !'00 -· .. - ..... 
!.a)•dtUic;odo, e u_,_r 1.ar1 u .. 1to • 1-LIICID.,. 

... ..oo..t. .. lj> - _ ...... - .. -~-...... \ .... _,, .. ~ 
'""''"'""" ,..,._ topoloçlo 0101,....11 

ol llf'VU<:• • u.,~ ., u .... u.o, 

fi pnaulo .. U-l.bc> •tVJIO 0011 - IUU4Jo<loo 11'111...,... 

... plt"l.fOSU ,.,.. "" __... u 11 .......... - .... d, .. 
Y>IID UID4111Q 'l"' 1f041M par .• porl.t'o ... MGoio, _..., .... 
011 -ot.- ..,_.,.... 4o• _...,,... .... U -•• • Jonoo~o .. 
Uab&l.M ....._, ..-.n ......... u. <~lo-tlflio• oob-,. -1.10 

...,.,U.t.&:1o •· • -. -· ,.......,.. -•ut..:ir 
~-•o I Molot.loovla .. _lal" - 1!-.l.u.do _.. 
"'""tluhr·- Jt bohlo ..-u .. , 
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'· 

'f) l•••<oç.l~ ru"'ul >lu ""'n do uol .. t~u. lotol<> ,,,,,. .. 

•tQonlu ••-nuo . .1.1 )<.>rndu oulo do """' ~urociu ''"""''" 
" UH•< do <rol>ol~<.>l poou~uooo, uul..a.< .. '"' nut1l<n<>11 

h) ••PG<>.O, ~ooo do t- l~wn, fln•• ~-.,.udu, - .,.,., 
p.o•-Mo ck uUnO<O 1\01 "-"n ~~·~....,, no~~., .... u, 

.\.1"\190. 
Dlr .. lDI S>ndi~UI 

ol " <h<Utc doo tuiMih-n <11 or•u.Lur ou"h~ai.Oo 1 "" 
tU••r·•• oo do ....a •..:olha, p.ou proi,..,•r • pr...ov.r ,.,., 
110\or .. ou, c.-.. projiCÃO 4nM dn••""'• .,, Eot..SOo-hrt•o 
pe ... 1urJo u,..Lutoo to .... r f•d•nc6u 
...,,.,..,,,,c,;..o "'"'""''' • '''""'''''' lo ,, ~,,.,,,.,_, 
IMo• ,.._ rur .. r or,onuo,6eo olrHIIh,•l• IIOh<nat!lono\o • 
ouo>Ch<••• I ,,, ..,, ncull\o, 01 liUo..,o·hHoo •-~>Mo 

P* ... •nrlo ""' .,. unoUcoloo, t.4.ro~&.o 1 "ontodorocôeo 

""'"'"""" ............ , 
bl o !l•••>to do 9'<•.,., 

o .,.ue!cao <klo <luutõt -..,..,oe~l<loo-aC~ .-6- poda ,.nu 

ou)uto h ~~~uc.S.a • rutnc.S.a f'>'•"h""• potl• 1•~. q>M o•)
pr6prha "" - ..,.,1-. d-dtloa • -nlna• pou ••LY..,.,.rdn a 
or- pG)>Hea a Í>rot..,..r • ·~• ou a •nl p6i>l1eao, • oo <h,..ao• o.o 

hNrddu <I<>• ........ Oo -roa ~ .. tore•• •rM<I•• • n polteh, -
.,_ doo ""troo ••rv•coa púl>'t•co• nnM•oua, anulo &U1•H<>• h 

h•~t,cllon • u_nuct.:o• ••pooua !"'-1• la~. 

'· 
1\rU'iO, 

cu .. to i """'"'.,.,.,. Soeld 

., •• .,.., ... l'!lncuo do ,..,"•~• • 4• '""*P•~noclu..,.. • ,..,...,., ttOL~•""' 

.. ,.ul .. nL•, 4• ott~ar oo -•- 4• VIda~''"'" • ot.corou. tro cuo da 

""''" do l>&n•t•e•lno, "• _.,.nof!eto• d• "''""'"'""''" """'"' .. ,.,., 
•pllcodoo •o• leu•. d~nd&nL&I. 

l. QuO,..o u trnor d• pono.o• .... nwl- <ub.o.lh•ndo, o 
duotto l pr-Ldi...,.l& -••1 a1>un9arl 1'110 _...,. ouhtiiiC'U -*<~•c• e 
... o.[41o ou ,.n•i<> - ., • .., .s. ond&Atc 4& tultAlllo "" «e d-IIC'I 
prohnW11•I •• qu•Mo ... tu~u doo 

..-n•u••· ....... · •. doo(IOu do ... to. 

~n.·~ llt 
ltir•ll·"' l u!ld.. 

1~ T<>ol• ,. • .,. t.ea ohNitO õ .,.,w., ....,.. .... ...,.. ......... .,..., u64a 

o 9010 do .... •I""· nl,..l d• ...... •tu ftnco, -DLd • oocul. 

, . 
.,_,._u•-••-• r..,onh•Cu o •olld<l-- l>'lbllco •· &opec\oi .. IIU, 
• ol4otor u o..,..lntaa -ldu per• tU•nUr •n• uralto• 

•I ouloi:lnrlo prldrle I ••Ú<I•• enun.S.n<lo•oe ~""" tol_ 
ouiothclo Mdlee •ooel<rhl "" Uelfnc• do todu 

"'"""ou o r ... luu "" ~n1dod•o 

bl •Uonok doo N,..lhLoo o&oo carTL~oa ~ u~<lo o lU&O u 

,. •• -. ou)a!ua I , .. ,s ... lclo oSo z .. &dor 

al .,..,coçlo <lo I'OI'Uhclo .,. nfarlriC"1• lo pn .. ondo • eo 
t~n ... Mo <loa priOitl-• d& u~<~oo, a 

fi ... 10!&0''-' ................... "- 4 ............ , ... ,~·· ••••••• 

&I lo oh~o • •tUa, I~'L oua oLt~•ç'" •I• l~""~u. ""'""' "'"'" 
nl .. nh•t•. 

MU9o u 
lllra(to o ""Lo "-->LanL .. Sadl<> 

I, To<la ~UO.O t;,• dhuto 1 ui.,.• •• -•o •••~~>cnh .. .,,o a a 
di opor doo u~vlcoo pilbll~<>• l>.loi<"Oa, 

2, Oo htlldoo-nn•• PI'O...,ve<lo • prou;õo, pruarvo;lo • 
...,l~oro.,..MO do -•o ..,...,.,,u, 

"•uqo 11 

llH.>tl> i ÃII .. !ILICi<> 

I, '""" P<OUI>I •~• dolnito a nut~lclo *"-•ruado, qua lh• aooaqur~ 
o poonll>llldada •• "'"., •lo• oolla &11., nlv&l d& d•o.,~Ynlot-~11• f!ojo•n, 
•-<'lona! o lnt•l..-tual. 

l, A fia do< tornor afatho un .,,.,.,,., • do •lunn .. a 

d&oautrHio, oo latOdoo-rar••• .,_,.,_t••·•• o opartelco•• o• ..-~odoo 
ft r;>todndo, &banaeLMnto • dl.auii),..Lcla de •ll-ntoo, p.ou o qu• ,.. 
~:Q~~Pto-•- • pr-•r ,..,.,t coop.onçlo lnt.-rn•c:•onu ~011< no~u 0 
•P<>hr •• pol!Ucaa D.actonoJ.c r&Cu•nt&a i -thh. 

Mti~O ll 

o,. .. ,.,. ,, .......... ... 

'· 
'· 
<l• ... d orunt..&r·•• pau o pleno d•oaAvolv:...nto d• p.ouonol•d•d• ""-~• 
• do ••~ttdo ~- no d~<tf>>dd•, a doovnl tor•.aho::u o •••P•UO pai<>• 

l~nd-"0&10 0 pai& )UOLI(O o'pala p01, ~ ...... ~ .. 1....1..00 ao 'I"". -·L•<•'o<Õ" 

""""' \urnaf ~udu UJ,.oouu cop•••• •1• l'"''"•l•oL oh•••"-"'" •1• ~,.,. 

ou~••do<l• do""<'f.i\L<:A • pluroi!OL& • do """ .. ·!~" '""" •~''""'""''•• 
d>~no: b- c..-.. Covur'""'u o C"<>~o<prc•no~u. • l<>lori~c,a o ,4 ·""'"~d~ ""''• 
l<odoo n ucl>ao a <<>duo"'" ~rur;><>o u.-oooo, itn,,.,,, ·•~ ,.,),•>• 
pr<IIO<tuer u "''"lhdn a• prol do .. nulan~:Ou da poz. 

~- Oo h~ado••?or~•• ,..n. rrol<>eulo ro~""""~•· 'I"", • t •• ''" 

"""""'I'"H u :Pl•no ••ne!c><> do dl<UW l od»•'oçlu, 

•I o"""'"" 4& P"l-l<O 9nu, d••• ou W<rLqo<6ru> • ouul,..l 
a ~o&o. '!rll-tU<I....,Uo 

III o an~Lno d• 'f"''UIIda 'P'OQ, .,. ~• d>tcnnlao !~r .. .,., 

'""'IUUV'a o onun<J t'cn>co a profuuonol, d•.,. ur 

~naroluado • ""•níval a tO<IOo, pc-1<>• ""'"' "~"• Cera"' 
op:roprudoo 

~~ ola"•·- pr--.~•r "" •n<ona1ttcoo, no -.dl~a-.t., f'O•ul~ol, 

""'"'"" bh><"<> per. •• ~""""" •ru• "''-' ''""'"'" '''"'''~". 
\or.lnodu u ct~lu cu.plato do "'aUb(ÃU d<> Pri...,H" ~'"'" 

~• do ... clo •ar oou:.•h"'""• pr~r...,. <la •n••nu d>fu&nc••du 
pc .. a oa .S.h<"l•ntoa,. • t>.a de prapor<"lOnor .nO<ruçlio 

u-u1 • fonoáclo • ~"~''"""' .:a ••pad,...nto• ttuea• ou 
deUctiA<I'• auul, 

4. 1H1 -rdo ""'" • l'"'l'>•hclo 1n~ar11o doo htadoo~,onu, oe 
""'u wra.. d~r&Ho • -eoln•r o t~P<> u oducoda qo.o• ,..,..,: ur 
&J.nu~ndo eo• MUe !llhoo, 4••d• qu• nt•l• d• ecordo .,.... 00 
:pr1,..,Ip1ol &nu11Ciodoo '" 1so. 
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~. ""~~-• &o dupoucliu ~··~· l'•<>l<>colo po<lorl ••" 
on\up,.lodl ~"'"" r .. ltlcl<> 41 1\borhCo <lu p.oooon • onu~odu do 

uhb<olour • d,U•J" •~H•l~•c.;..o d• """'""'' do o~<>e..l<> ~""' a 
11911)~1;1<> >MHno d<>l Ell~duo•ruLu. 

~U09U H 

"""'~" I<JI h~orfCIUI d.a CUh~fl 

L. - Qo to<o<!cU•hnu nntl trotO<"<>~<> n~onboc.,. <> 

L<Hl• p.IUOI &; 

bl quur doo wnoricLoo <lo proquuo cundflco 

locnu~~•coJ 

<') ::.onot,e•u•U do proUçÃO doo lAUrouoo ""'uu 

••.nu '"" quo I!•• corrupgnd.,. oro va1u<1o do producõ.-o 

cun~!hcu, 1Hn.Õuu ou •ntotLeu do on '"'"'''"· 

:, r.nlro u '""d&dol quo 01 hL..too••orlu nnU l'rotgculp. 

dovorlu odu<or puo •••••Julo~ "r\•n<> onrdc1u ot.01o ch,.llu, douorl_" 
f19uu.r .ao nouuO..ou poro o COI\UfYoclu, u dounvuloL,..MO 1 1 

dL....,l;oçl• do e1lnno, do QUl\uu o~~ ono. 

<"<ooduu, 

<, oo folo~oo•9&rte& nooto l'rutu<'<>lo u<:unho_,.,. <>I tanottc>ul 

qu• <11•<'""'~'" ••• "'"'""~"" o duonV<>Iv•••n<<> d• ....,...V•••~i<> • doo n~o:cõ.o 
tnt .. rno<"""'"'" "" ~~~· 4u rupoH<> 1 ouWit<>• c .. ndf•<'<>•• •rdoucoo • 
C\IU.,.ruo o, noooo .... udu, <:<>•P<-U••M 
~oo;o.uclo '"urA•~•unol ""•~n ~oiiJ>O•• 

.... '9<> 1 ~ 
ll><ollu l c..,;o{Ho>cõu • Pfouçl<> 4& r .. t:u 

1, A la10!ho ' o ~~~~o' nuurd o fund ... •l\d ~o oo~udado o 
d<ovo ou pro<o~\<fo polu lnod.,, quo dovu6 ""lo r -poolo ulllor'"-nl<> .to 

"'" O<\uul<> ourei • '""'""'!• 
~. 't<ldo l"'uuo ••• <11roau ,a cunoulu~r r .. [ I lO, "-"""" uoo 
qo.~o dov.,l o.-ot<:lf do .ocurd<> .,.,. u dl•puoiCÔOOO d• loquhçlo h<orno 
qurruP<>'Idonu, 

J. Oo U\Odoo•Po;l~l C<>llptOAotiiO•U, -dUM •• U~O Pr<>tO~l<>, I 
pror;><~r~•on,ar od.oquad& pro__uclo oo 9<\I.P<I t .. ~hu • upccut-Mo •• 

a! <I .. J>OnUr aun~lo • uo•ninca upooc~... 1 •••· 1>0< 

po;todo ruo'v•1 1 &UU o 41POU 40 PUWI 

b! 91r&n\lr h cnonen oU. .. nu~i<> odoq\l•d•, Un<.<> no 

por[odo do locuci<> """"~" duun« 1 1<11<1-o u~l•n 

c) odutu ood>dU ··~~•ou do pr,Q.t,o~o ...,, •dolucontu, o 
r,., do uooquur o p:ono, .. oduucl,..nto 

c .. poC>dOdiO Uucoo, >nUioctuli• • -•""' 

d) ue<:'ltu p<U<Ju•u '""""'"'" do !on.oclo lo•uhor, • f•• 
~· '~"'''""'' ~oro • '"l•c'" do ....,,,.,u ""''"•\ • 
,..,,,,,.,.,:--, -...:.--JI•o"J -.-. --n~•Mu porc•h.,. • d•••n~ul~- uo 

~~'""'" "• ~-.. ,.•n•'"• ooluhflo4ado, •••I'•H,. 
"'"l••nhl.,l,•l~•lo, 

"'"''"H llLnHo do cu•nc• 

Toclo cnonco, Ol}o ctWal, ror ou& t>luçio, u .. d~ro~t<> h 

•~u9o n 
'""'"cl" •• u•-•• To!ouo 

t...to P<OUu& ••• <l<nHo o p<OI•ciu .. pooctol u ~•llHco. •••" 
h< """••hT\u ,_P''-' •-•• o o<fnhr, u ..... ,.. 

p<uqrou<vo, u -<Hdu nocudnu • ! .. h pgr • pt't •~• •U• 
~•••11..<.> o, UJHOn•l•nu, ,., 

I) pa'op<>r.e4on.or <n~~oha.o I-CI•'i\11<\u, - ca.o ol .. ontoc'g o 
n•ut.incu .W~c· ••P"'>duoh, io pooUO&o do ~d&<le 
,aun;~o q»t~ nio <f>•l"'nl>aa <ilolu o ~ nio uu).a. • 

""no=•~• •• &<ilq>oor>•ín por u111 p~6pHo• '"'""' 

D) uoe11tu p<'Oqt....._• ~. ~t&b.o\ho upotdhcoo, dut>nodo• • 
propor<:l<>nar o poouou ~ouo o pon>D~hdi40 h uotlnr 
ouvídodoo l"tO<Iutwu odequo<fooo- h ouu upe<"l<l:odo•, 

roo-poollon<fo ouo V<>C"oçlo ou duojooo 

<"l pro.ovwr o to:no~clo "" or~1ntuçc:>n ooet•>• dutln&<fu~· 
-~ho~u o 'IUII•~o.Lo do vldl ho J>OUO&I íd<>no. 

"'''~" \I 
tr<.>l•Giu d• lllh<tiiii~U 

ok•nur o d••- 4•••n~ul~l-n<.o 4e """ po.•...,.n•liUd•. Oo t:•u<luo• 

Pa<tu """'PY<•Mtl•••• • odo.t•! n -~doo ~·~•••'nu ,._, .. n•• U.- •• 

.. ,..oo<•lt"'r••·, •.• 

>. 

nocuU< rr"~'..._." oopod '""'" -~ • ., lnod'<>O' o I'"'I""'"Cion .. 
o<>o dohe>onuo uo '"QUU<>I • o .ab>onto n••••n'rlo poro 
aloo•nc•• ouo i>bJ•Uv<>, >ncho>v• prU<Jr.....,o 4o U&bo.lho 
~Ido& 1 ou•• -Ub1Hdodo• o quo dlo,vulo .,., 
hvr-nu ocoHo• po~ oln ""• couon!SO t~• o Uo<>. por 
aou• roprounta,.tu hqn•: 

dohc•oMU, o Ha do •)l>dli·1oti o ro•ol.,.r o• proDí-• ol<t 

CO<\'I>viõneu o o c<>nvn~l·lo- • •l-Mo• otu•ntoo olo 

duonV<>lVl-nL<> !!rico, _,.to! -..:"\unel -

dofiQLontooo 

~~ tndu;r. 4• j•lll>rlii•U, "'"" I•)O.IOuO •• 
doo•n,...lv<-n1<> "'"'""" o e~•••ot.••~l<> d• •uhc .... • puo ua 
••<ruhH.,. .~opooctt1c.,. 41<:0rrontoo doo "''""•nldldoo <lo•M 

qrUPOI 

di prOAO""t • fo~çi<> do or9ontu;ôoo• ooeuu "'"" qu••• oo 
h!L<:Unloo po., ... duonvohn .,... Ytd• plono. 

" 

Aruqg a 
Mo>OI "• •rouçlo 

•pruontu, do •co~. "'"" q~•~•o_po•to noou •~tlqo • ••• ,.......,, 

PO'r<>n•':'"• q:uo -do .. r ol•~eodo~ ~o!'r~ o '""'"''"" pooh •n•III>Uh 
C,..nl,_ ~·. ºrqonl.u~'o <lo• ~u<1o1 ,_r><:lno•. rolo.t6rloo ?Ori&H.eoo a 
rupe>~o ""'' •<11<\ .. pr~nuãvu q\lo uvÕI~u a~otado puo n•oquur o 
dn>d<t U•pe•to ouo <IIU>too e~"••vrodoo ftU '<o<,<'<•lo, 

,,,..,. "" ,.,.,r,,,.,. ""''" .,., ••• "'"""" ....... ,.,,,,, .. ,:.,., ""' 
"''J••······" ""• ••••. , ... .._,, .......... , .................... .. 
1 "' ..... r lo· o~<> I<.'U<>6Jol~" o ., ... lo\ I "" t "''Ulhu lh>•o ·-· >• '"" •lo 
r~u<'o.~l .. , ,·,a .. cu o Cul<uu. o fuo do vuo.,. .,,_,,_ "" """'"" ,._ u 
dt&f>{>Hu nuU o.<lifO. 0 loe~o~IHu..C.o-..1 ..,Y>&<I C"6j>to d••••• 
r•l,at<õ<><>• l <:-1aolo lnln-rlo&no 4o Plt"lll<>o ~ ........ ., •• 

"'"dt<lu <!:o protoçio '!:""' ""'" C"Ond1~Io do .. nor nquer por pu~• do auo ), o utrnluo..Conl 4oo Or9onuoclo doo lotodoo .._ .. .._ .. ~ 
t ... o:., da s~e•odado., do t:oudo. To4• crur.ça \•* d>ruto do cuoco• <nn.,;r.uiri tl>lb4oo orgon>•-• oopec•dnodoo <I<> s,,.._ 
ao ..,paro o oUb • noponubll><lodo do uuo pou. hlvo •• tnur-nnno, ~01 q\I&U uj .. -â•<>• u• !oU4<>o•Puuo uoto 
c••e\lno>.inc>u UCI'JI<'I~noto, ro<:Onhec>doo )ud1CU1-"u, o. cr!&l\(0 do Protocolo. c6p;oo doo rolal.6-rlo& onv>.adoo"" du ~nu l"'tl>nontu 

<onro ><l-odo nao do,.. ou uparodo <I• """ •lo. '!'tido ~non;a tu <l>rono 41 0101 nl&t6noo, ..... -•4.1 - """ t.nhu nhdo cooo .. ,.õnu ~~~· 
I •duc•çlo tr•<<>>.U • <>l>nqat6ru, ""''" -~01 MI dv•l !>lu~. 1 & nj- .to ~noo1a doo nhr>doo orqon>.;,...,,, .S. •<"ordo .,.,.. oouo 
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4, o. ....-t-• '"l"fCI:I.alll.... .. 1111\- lllt•r-t:LCI
,..., .. .,._u.r ao Qln-Uoo lft\a&'-rlo....., ~'" • IOolhl • ao 
c-~ IM•r-rl•- .. u.c~le, C11~lt • c.oh .. r. .-dn6uo• -n 
• ._ .. -.,,. ... •&e-uh• ...... '"'-'"• .., .- " r.re... •o ....... _.--., ........ . 
•· o. nladc:L ..... .,.."-,... • 6fa..U.. J.aUr-ru ..... .._..u. 
• .... U:L 1 1 C...IM !M•r-r:L•._ .. lllltcl..-, ltl...,1a • .:.01t.ou.• 

'* ·- I ~~~'~ oe ... l ..,...,&o -'-"'" --c. ,,.,_elo ....... .., ---w• •JIW hM-1• • ... .,... • .,,_ 

•••'•"•.._• -... .. ..,., ... ' ...-.n••h.. ~·· • rw. .. 
~ • ..-,.!'- ... •tnlc..t .......... '*"- .. '"'\.NOl4o e .. , 
-~~~"'"'' .. w...,., ..... ~ .... _,...,.u .. -·~·- ,. .. u .. u ... 
'· e- N IIU.Nlt.IM M\U..I .. 11ooo ... •lEMI ... N'\l,o t, e M 
....._ u, ,_ d•~ f"M ••"".,.. ,.... .... •nll•tfl• •lr•t-"'• • 
-~ M•t.ot ~~... -• dt .. tle ••••n• .... • .. ,, .. , 
-s- • .....,u...-, .. ~·• bl.n-u•- .. llolnitM •-M• 
-. ...... fM _.,_1, .. c.r ... lat4r-r1..,.. .. ""''.,. "-1100•• I 
.u... ... a. ~ .., ,.ut6M U.U.U..1• ....,.,..., ,.lo• e.rtl,o• u 
• 11 • n • ., o~~~ c-_,..., .,..,,..,.. .....,. D1...,t.u.. -. ...... 

r, ._ ,..,.1 .... "~ • ,.,rtfl'•lo ... w~t.or, t e,.l .. &o 
._,_ .. D.l.n:U ... .,.._ ....... 1...-!U M -.-..~6.1 I 
__..., ... -IAQu ..,.,_ ....,. 1 1U.uclo ...., Un.n .... 

....-..s.-. _,&to, • ••U.v.U ~a .. w.. -u hei.ONlo, • Leotoa 
• • &1<roU ... 11-.--r-n..., u ..,UI ,...,, ll.ch1r ao r•Ut&:1o 
~ a -l&i•-a.lo " - nl1t.lor1o ..,..,.,_, _,o .... _, .. ,.u 
..S. ....... ~. 

•• .. -.Eol.oo ~. ,.. ... , '1M U... _,_, '"' •nt..,, •• 
-..u.. •. 1 o.inle r-r-r'- .. •tn.t.t.. -• ••werlo 1-u 
a..... • ~ • .. -.,.... ~,..,,.,, .. •lfiMII ... nnHot •J•to .. ....., .. -..w....._ ••. 

• Wt.J .. u .... ,.., .. 
.... ~~· ....... ~~. ~-~ nMrnl ....... 1-" -'

"" .... , .......... u~.. .... ,.,. -le .. _.._ 11 .... -1-lo, 
M1ialo-l.e, raU11ol-~ ..,. fi' , 111 ... ,,,., ..... .,... alo .. ~ .. 
~dwte -e .. ,IM1'H e • 11.., ..., h'l'-leo 

Artl,. u 
... l.Mit'lu, IIUtkerS.. • ~·· .. ..,...., • •ttw 

,, ~r~~t~ -le r.t. .. .-..w & .. ,,...,,..,., 1 l nt1f1c11lo ... 
....S. .. t.c. ~- N c.. .. ,,.. ._rl_ ...a.r1 D1n.Uo. -· J, a r•Url•11&. IIIW ,.,.._li - I ...... 1 111 Mrl delu ... 

... , ........... , ..... - ""lf"UUIIt• .. '"''"''''" ............. ... 
-rli:nl ..... ,., .. o., •• , ... ~. ..... , .... _,,,_, 
J, o __ ,, _,,..:,, - """"' ~ ""' ..... ''""""'' ........... .. 
..... u..- "· Mu n.,.....tl- 'iMu-atet " fiUflceclo ... 11 ....... . ·-. 

•• • .....-.tk~tl u.r.-..-1 '"""" .... ta&a·-- &I 
.......,. ...... .-.· •• U' ... - .......... __ ,., 

........ 
z.d..a. .. o.u- M.noLtH • ..,u.,a. 

t. o-a..,... ••~ , • O..•-"' .... ,..,_,,.,.,,.. 11 .,,.,no• 
--- .......-&. ..-..... l _.......,,,"' .... ...,.,..... ....... t .. , ll'llft~ 
...- -u. ·,. ..._.,u-.... a. .....,..ta, .. _,.., .. ,. • 
,......_~ 11 .. .....,. llnltM • lllh,.....,, .. owtrn .,,.,...,.. 

illlt.i...,., • -~· .. ...,u., " •sr.l'" , 11.,..,...., ,_l'lote,.,.... _ ... _ ..... 
J, AI -"""• 11\Uirlo'- '"''"' ,..,. •• httiOt •u• r.utlctu• 
11 •-• "' oi•U 11 ~· h,,..,., .. ttole .. .,..,,u~o• o• lnur .... noo• •• 
r•UUudo .... eonupo- • -oU \orca• .,. ni.ero f• hUda•••u••• 
... UI !roi..,..IO, ~111\0 -· 0\IUOI IIUGOI• .. f\llo ""HI•l<o 11 ~I<JOr ... 

<ltU • ,..... ••poolur .. 11u 11 11111 lot.-.nuo• ,nur-Mot •• 

. 
•coor•""'·' ,, """''""''..,ar~ ••·•~·"" ,.,,..,.., ,.1/r.,-vo-1., .. ., ,.J'~ 

~3:.~·.~~-·~J:::-~ .. . ., : 

!!!0'!'9C'OLO "P!C'!O!W.! OO!!IID!Cl9 M!I!(Clp pO!U DJUU(l$ IIIIIWIM 

!tiRI.!!!'!! .l muw DA P!!U: a1 51rn 

{..._,d.D ••n.lltl 1 O: /l.n-"1•-c.tnl ~ O,.tMnclo do• "''u""• 
a..d.,_, 11 btllnclo, •lfff\111, • • .S. '"""" h HUI 

••••••v:~oo 

COMIIDQAIODDI 

0\01- e l,.tlp 4 .. CGI<n~;lo .a..r1ct ... IJObn Oluaot • ._....,, 

... ~ o ol.t.rdw l '"'':"' • ".'ui,.. , ••ha•çio ,.. .. ,, ... -n11 

011 CoCa JIIUOI til • <llnlca 1-U•n,_l 4•...,. •• rnpdh 
"' Yl,.., ""' ...... ...., .,.,. 41.-.ho "' , .. ...,.,,., por -u- .,,.,.,., 

0M I Uo ..... fl<'ll lkll i!IU4ot -rlcl- i t~Worl .... l I U.OUdo ...,." ... ~""' 
0M I. IPUI,I!Iflo ,_. ..... .. -l'tto ....... n ....,.,,..linC'hl 

irr.,..ri"" ,... ~ ,.,...r • trn> j...U..Cl.&t • lltot~oaa ""'""'-" 
"""UollillaAe 11 -· • nl!biitucle .ae pr-u.s., 

- 1 Mool.J.do •• "'"' ilt. · •no f'Orlcfunu "r" 
"'Dt.Çio Mh lfoti .. 11 41rdto & rllllt 

.... ,.,.. 
-' .... •ltfltll; ........ f Oo•o•tl .. jooti> .. Oo'I"HOI •j•o• ,., ........ . 

- 4tnn.,.hl•lllo !IV'tlltOI ... dt '"""'""" -•l•·ont •·•·•• !••••<!••• 
•-nOfl 

Qlol llt...,l•!•n.• N Coll""ncl1> _,,.,.,.. •ol>u DHtltot 

1.-uol • .,. .... ,.,.. "" Jr'7'-dtlt> .. •• _.,_ur -dhnce •co.-.to 
,,..,.,.,....,,,._1 1 fllo M _..,uok.r • FlUe• .. M-•plletclo 4.o pono •• 

C...•l•r- - ... , ... , O ""''R'-

!IIO'fOCOl.O A COIYaiiCAO -~eAIIA 10.1111' DIIIII':ri'OJ; IIUAAIIOJ: 

MnllD'ft A MOf.IÇAO IIII PDA 1)1 JIO~ 

.aru,., 1 

01 l•t•lot•Ptrtt• MUt 1'ratoooh• nlo •PII<"•rlo - nu 
untt6rle • ,....,. •• -••• • -~~~~- ,.. .... ••-•••• o ou• ,,., ••·11<~ ... 

,&rtt~v I 

I. Ni" ltr.i •oSOoHI<I• .~•••rv• 11.,.._ • PrOtOColo. 
il:nun .... t:O, M -Mo ·11•. UU hei do 011 ,.,.., .. , 01 IU"""••Pirttl 

.,.,.,..: •nnr-Mo pod•••• d•c:l•nç ""' H nun·- o 11"'" ... ·~H"" 
• ~"'""" do ..,H• - ,_,... d• tu•rr•, .. •cordo e• o ttlr•ho 
lfturn•c•ond, ,..... d•Lnot ~,._nu tu••• H ctrho• •tHt•r, 

~. D hhclo•P•rt• que t.,nouhr •••• ,..,..,.,. d•ftd ~nicar •" 
$terl~.lr•o•C•n•l f• Drt•nuu.io dot hhlot a..uc•no•, ""'_,t0 •• 

~•uh.,•clo eu aduio, ,u cluP!'••ca..• ponlntnUt O. '"'" llfht1 eio 
,..o:-10Jia1 •pllc:l~•u •• u•po 114 tuun a ""' .. rot .... e por"tr•fo 
tnctt1or, 

l, ln• ltlldo-Put• .... util:.tdi o ••cr•t&rio"<<lul u 
O..t•nluç'o clot ln•doo ,....,..,.,.,., de todo 1n1no 010 t.t. u ,.. ••uda 
oS• tu•rr• •plorlv;.l •o ••u terru6uo . 

llru,o l 

'· Jtte Prot~><!o1co He• .,..no I '"'"'"'''" 
•d11IO O. l<I"'D lntdo•Puto ,... Conftncio ,....r1c:•,.. ·-.., lllrtUo• 
M-not. 
J. o\ c:atihc•çlo .s.ua Protocol-o 01 1 1d1tio ao .. ..., -d tlit• 
... sl.,ttl o dtpóo1~0 d<t ln•n-nto 1k riUfl.,&çlo ou dedo ,.. 

S•cnutu-GI•II do 0t91nhttlo do• IIUdal "-rica-• 
. o\n.J. ... 

Utt P•otocoJtoo 1nu1r.l .. Htor, ,.,. 01 hudco• quoo o 
rauU~•re• ou • 111> •dedr-, • poortt,. d1> dop6t1to do n•pocu
onou,..noo 41 :rouflctc.lo ou ..t-olo, "' IK ... Url-1-r&l o11 
Or••n1ucio too ~ ... ..,.,, ,_"'"'""•· 

IIIOUnçlo, I& • .OfUolo I di 11nl>o 41 l'tU. 

À Cmnissllo de RelaçéJes Exteriores e Defesa' 
Nacional 
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PROJETODEDECRETOLEGlSLATIVON"l5,DE1994 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 142/MRE DE 22 DE 
ABRIL DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 

(n" 330/93, na Câmara dos Deputados)· 

Aprova o texto do Ajuste sobre Cqoperação e In
tercâmbio de Tecnologia _de Saúde, complementar ao 
Acordo Sanitário de I 6 de julho de 1971, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Paraguai, em Assunção, em 21 
de julho de 1992. . . 

O Congresso Nacional decreta: 

- Art._l o Fica apfovado o textO dO Ajus_te_ SOóf€: Cooperação e 
Inter.cãmbio de Tecnologia de Saúde,_ complementar ao Aco_rdo 
Sanitário de 16 de julho de 1971, celebrado entre o GoVerno da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República-dO Paia-
guai,emAssunção,cm·21 dejulhode_l992_. _ · -

Parágrafo único. FiCam SujeitoS- à ·apreCiã:çã~ do Congresso 
Nacional quaisquer ates que impliquem modificação deste Ajllsie, 
bem como quaisquer ates que, riOs termos do inciso I do art. 49 da 
ConstituiÇITó Federal, acerretem encargos ou compromissos gravo
sos ao património nacionaL 

. Art. 2° Este decreto legislativO entia: e:rit vlior :il.a data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 258, DE 1993 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no altíoo 49, inciso I, da 

Constituição-Federal, submeto à elevada consideração de VossaS-
Excelências, acompanhado de ExposiÇ-ãO -de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relaç6es EXteriores, o t€:xto do Ajuste so
bre Co_ooperação e_ Intercâmbio d~ T~nologia_ d_e Saúde, Comple
mentar ao Acordo Sanitário de 16 de julhO de_ 1971, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do B-ras-il e o Governo da 
República do Paraguai, em Assunção, em 21 de julho de 1992. 

Brasília, 11 de maio dc:d993:
Legislação citada 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

t'9ss:_ 
TÍTULO IV 

Da Organização dOS Poderes 

CAPÍTULO! 

Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 

Das Atribuições do Congresso Na~ional 

Art. 49. É da competência--ex-eCuHVa do Congres
so Nacional 

I- Resolver definftivilriiente-Sóhre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretam encargos ou 
compromissos gravosos ao património nacional. 

RELAÇÕES EXTERIORES 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Encaminho à apreéiação de Vossa Excelência o texto, em 

anexo, do A jus te sobre Cooperação e Intercâmbio de Tecnologia 
de Saúde entre o_ Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai, Complementar ao Acordo Sa-
nitário de 16 de julho de 1971. · 

2. O Ajuste foi firmado em AssunÇão, no di~· ii' de julho de 
1992. Seus _dispositivos ampliam e complementam o Acordo Sani
tário celebrado entre os dois países na capital paraguaia, em 1971, 
est~hdendo seu âmbito de aplicação, en~e outros campos, ao forta

·lecxmento dos_ sistemas de vigilância ·sanitária e epidemiológica e à 
promoção de atividades- conjuntas de prevenção e-combate à cóle

·ra; dengue, AIDS e raiva. 
3. O Ajuste Complementar dá ênfase, ainda, à necessidade 

de que os programas e as açõe-s na área de saúde a·serem desenvol
vidos pelo Brasil e pelo Paraguai estejam em consonância com os 
compromisso_s assumidos por ambos Os pafses no âmbito do Mer
cosul. 

· 4. Nessas_ condições, .elevo à consideração de Vossa Exce
lência o anexo projeto-de Mensagem que sumbete ao referendo do 
Congresso Nacional o texto dó Ajuste Comp]ementar . 

. _ __ Res,p_í::íto.Samtmje, - Fern:a_~dO -_H~Dfique éàrdoso, Minis-
tro de Estado das Relações Exteriotes. · · 

AJUSTE SOBRE COOPERAÇÃO E INTERCÃMBIO 
DE TECNOLOGIA DE SAÚI)IU<;NTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPÚBLICA DO PARAGUAI, COMPLEMENTAR AO 
ACORDO SANITÁRIO 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O GoVerno dà-R.epública do Paraiuai 
(_doravante denominados "Partes"), 
Considerando: . . 
<J dispostq no Acordo Sa!litáriq celebradO érítre os dois paí

ses, em Assunção, em 16 de julho de 1971; 
A política de cooperação implementada pelos dois países~ 
O espírito de integração que preside as relações dos países 

do Cone Sul, 

Acordam o segu_inte: 

ARTIGO! 

O presente Ajuste Complementar tem por finalidade esti
mular a cooperação, o intercâmbio de tecnologia e a promoção_ de 
ações coordenadas, com vistas à prevenção dos problemas na área 
de saúde ~úblicca _nos dois países. 

ARTIGO II 

A Parte brasileira designa, como entidade executora do pre
sente Ajuste, o Ministério da Saúde, e a Parte paraguaia designa, 
com a mesma finalidade, o Ministério da Saúde Pública e Bem-Es-
tar Social. · · - ' 

- --~I ' 



Março_de 1_2!H __ __ _ _ __ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II), Sexta-feira 4 1037 

ARTIGO!ll 

As Partes se comprometem a prestar colaboração r.ecfproca 
nas seguintes atividades: 

a) intelfSificaÇão das ati V idades de prevenção de situações 
de risco, ídentific3das pelos dois países, como: malária, febre ama
rela, cólera, dengue, AIOS, raiva e outros __ males que aferterú a saú
de da população; 

m) implementação de programas e ações que coincidam com 
os compromissos que posSem vir a ser assumidos pelas Partes no âm
bito do Mercosul e de instnunentos internaCiõriaiS j)erfinenteS; e 

-- -- -~ --~- nY iri:t_í)lerrié-ritaÇaô-~de- açOeS para O apoio e realização de 
'ProjefOs e programaS éSp'eCíficóS"rê1adonadoS com as áreas estabe
lecidas no presente Ajuste. 

ARTIGO IV 

b) promoção d_o __ intercâmbio .e .desenvolvimento de~- Com viStas à aplicação do presente Ajuste, as entidades 
tecnologia s_anitária com vistas a· SàtisTaief o atendimento executoras acordarão entre si oS mecanismos de rep3!Li_ç~o de gas-
necessário na área de saúde com efíClêncüt e eficácia, em re- tos, obtenção de financüi.mentOs, teinpo de duração dos programas 
lação direta .com os problemas prioritários de saúde em am- e formas de intercâmbio de tecnologia necessários à coordenação 
bos os países; _ -global e à implementação desses programas e ações dele decorren-

c) fixação de normas e ações para a produção, controle e 
comercilaização de medicamentOs, princípios ativos, cosméti
cos, produtos biológicos, dispositivos médicos- ·e produtos 
afins; __ o~-- ---------- ---- - -

d) estabelecimento de um sistema de informação sobre saú
de que possibilite aos países Sigriatários do presente Ajuste acesso 
a conhecimentos técnico-científicoS; ~ 

e) aVançàr com vistas a homolçgar e _compatibilizar as nor
mas sanitáriãs para a aplicação, pelos dois países, nas diverSas 
áreas de saúde;· 

f) fortalecimento dos sistemas de vigilância sanitária e epi
demiológica em todos os níveis, em espeCiãl no controle de mi
grantes e problemas de saúde de fronteira-; 

g) intercâmbio de experiências, ieCi.frSOSe-ãções em progra
mas e projetes para proteção das pessoas em relação aos riscos de 
contaminaçãO do meio ambiente_; 

h) incremento da cooperação em programas de alimentação_ 
e nutrição; 

i) promoção de ações conjuntas para a prevenção dos riscos e 
redução dos dl:\nos que derivem de situações· de emergência e catás-
trofes; -

j) fomento da cooperação para o desenvolvimento dos re
ctirsos_humanos na área de sadde; 

k) desenvolvimento de programas conjuntos de promo
ção e prevenção na área de saúde e do intercâmbio de tecnolo-
gia educacional-sanitári'a ___ ç_mpregados nos meios de 
comunicação social; 

I) troca de conhecimento e experiências que possibilitem a 
Cdoperação para o desenvolvimento de modelos de atendimento, 
organização sanitária e de sistemas de saúde; 

tes. 

CARTIGOV 

As Partes_ s_e reunirão, pelo menos uma vez ao ano, alterna
damente, em cada um d9s países, para avaliar o desenvolvimento 
dos programas, considerar os problemas emergentes e propor solu
ções e ações corretivas para a execução do presente Ajuste. 

ARTIGO VI 

As Partes, num prazo de trinta dias, Contados a partir da en
trada em vigor do presente Ajuste, designã.rão -seus representantes, 
que se encarregarão do illtercâinbio das iri.formáções necessáil.as à 
sua implementa9ão. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
ARTIGO VI! 

Cada Paue notifiCará à outra, por via diplomática, do cum
primento das respectivas formalíaãdes constitucionais necessárias 
para a vigência ·_cto presente Ajuste, o qual entrará em vigor 30 
(trinta) dias após a data ~o rec~~imento da _segunda notificação. 

ARTIGOV!ll 

O presente Ajuste poderá ser denunciado por qualquer 
uma das Partes, mediante Nota diplomática. Neste caso, a de
núncia surtirá efeito QTsersrrn.esesapós a enrrega da referida 
notificação. 

Feito em AssUnção, aos 21 dias do mês de julho de 1992, 
em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa e espanhol, 
sendo ambos_ QS_ textos igualmente autênticos. 

Pelo GoVerno da República Federativa do Brasil- C. E. Al
ves de Souza - Pelo Governá da República do Paraguai, Alex 
Frutos Vaesken. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 16, DE 1994 
(N" 341JIJ3, na Cimara dos Deputados) 

Aprova o texto do Aconlo sobre Cooperaç:io 
Turfstica celebrado entre o Governo da RepúbUca 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Chile, em Santiago, em 26 de março de 1993. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação 
Turlstica, celebrado entte o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Chile~ em Sántiago, em 26 
de março de 1993. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam implicar modificaçOO do 
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares 
que. nos tennos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrim6nio 
nacional. 

Art. 2°. Este decreto legislativo entra em vigor na ~ta de sua 
publicação. 

MENSAGEM N" lU, DE 1!193 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) O Expediente -
lido vai à publicação. 

Os Projetes de Decreto Legislativo de n°8 13 a t 6, de 1994, 
que acabam de ser lidos terão nos termos do art. 376, c do Regi
mento Interno, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de_ emendas, 
findo o qual a referida COmissõa teiâ 15 "ãíás, -proiTogávêis por 
igual período, para opinar sobre as proporições. 

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que serão lidos pelo 
Sr. 1 o Secretário. - ·--- - ---- - - ---- -

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 13, DE 1994 

Dispõe sobre medidas de estímulo para o ree
quipamento de instituições dedicadas ao ensino técni
co e tecnológico, bem como ao aprimoramento de 
recursos humanos. 

O Congresso Nadõnal decreta: 
Art. 1° Às pessoas jurídicas que doarem máquinas, equipa

mentos e insumos a Universidades, centros cte Tecnologia, Esco
las Técnicas, Institutos de PesquisaS, Laboratórios Especiali:úidos 
e Núcleos de Informação TecnológíCã existente no país, será asse
gurada redução do Imposto sobre a Rençl~ correspondente ao valor 
dos bens doados. 

Art. 2° A mesma-redução será CO.rice'dida em relação à im
portância despendida pelas pessoas jurídicas contribuintes em pro
gramas de formação ou aperfeiçoamento de recurs_os humanos, 
integrantes do quadro funcional das entidades referidas no artigo 
anterior. 

Art. 3° Estará isento de qualquer tributo o equipamento que 
seja objeto de doação às instituições referidas no artigo 1° _<!_esta 
lei, ou_ de aquisição por estas mesmas pessoas. -

Art. 4° Esta lei entra em vígor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em ·contr~o. 

Justificação 
A evolução dos processos industriais einiolve três campos 

fundamentais: a Illovaç3o fe..-::llofógTéã, aautoffiaÇão do prócesso e 
a reorganizaçãO industrial. A inovªção- re~nológica resulta do de
senvolvimento de novas matérias-prímas, novos Produtos e novos 
processos de transformação industrial. A automação dos proces
sos, que tem por objeti v o aumerüai" ã- pf9dutb:ídade e reduzir os 
custos, abrange a automação das operações e automação dos 
transportes. A reorganização industrial baseia-~e na reconstrução, 
por meio do computador, da estrutura lógica da empresa, com um 
fluxo de informações que permite gerar {Jrograinas de gestão inte
grada, envolvendo compras, pedidos de clientes, processos de fa
bricação, ordens de fabricação-, gestão de máquinas; controle de 
qualidade, controle de custos, fluxos de caixa, simulações técnico
comerciais, simulações econõmico~ financeiras, contabilidade geral 
etc. 

Além de novos materiais de construção, lança-se mão de 
dispositivOs õtTcõs, -pneumáticos, eletrônicos; folóelétricos, acústi
cos, microeletrõnicos, bem como dos princípios de novas técnicas 
como a Robótica e a Informática. -

Para acompanhar os avanços da tecnologia _é necessário 
atualizar tanto a infra-estrutura como o ensinõ ministrado nas Uni
versidades, Centros de Tecnologia, Escolas Técnicas, Institutos de 
Pesquisas, Laboratórios Especializados e Núcleos de Informação 
Tecnológica existentes no pafs, A absorção dess.as tecnologias s6 
se dará através da profunda conexão de conhecimento nas áreas 
das ciências físicas ei matemáticas com os conhecimentos da tec-

I v 

nologxã mdllsirlal e da ciência da IrifoiJllátiCa, tanto no Seu aspecto 
teórico como prático. - - -

A proposta que apresento visa, portanto, a promover reequi
pamento das instituições anteriormente mencionadaS, possibilitan
do também que as mesmas aprimorem seus pi6j>iios recursos 
humanos, de modo a ampliar e aperfeiçoar os serviços prestados 
portais entidadés. · · 

Por todas essas razões é que entendemos a conveniência e a 
oportunidade da presente proposição, revestida, COID:O se pode ob-
servar, de inegável interesse econômico e social. · 

Sala das sessões, 3 de março de 1994. - Senador Albano 
Franco. 

(À Comissão de Assuntos Ec_onômic(is - Discus-
são Terminativa.) - - - -

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 14, DE 1994 

Cria o Programa Nacional de Adoção de 
Obras Sociais - PROADOTE -, e dá outras provi
dência. 

O Congresso Nacipnál_d_eç__reta: _ 
Art. 1.° Fica inStuído o Programa-}•laCional de Adoção de 

Obras Sociais- PROADOT~ -, com a finalidade de captar e cana
lizar recursos para obrás Sociais públicas e privadas nos seguintes 
setores. 

I - atendimento à criança (0-6 anos) em creches e institui
ções assemelhadas; 

- n- atendimento a progfririlas qüe visam retirar da rua e dó . 
abandono e promover o desenvolvimento de crianças (de 7 anos e 
mais) e adolescentes; 

lli - atendimento aos pmgrama:-s--~_e CO:Qlbate à desnutrição, 
fome e miSéria, em espeCial os J?rogf3n1as de meienda escolar e 
outros _t_ipÇ>s de complementação a1im~ntar; 

IV -:- atendimento aos prograri:las· de assistê-ncia aos idosos, 
assirri'Crimo aos_ pOrtadores de deficiência. · 

Art. 2° A adoção de obras sociais -poderá Sei feita por pes
soas físicas ou jurídicas, com recurSos -pr6prios ou mediante dedu~ 
ção do imposto de renda, exclusiva para pessoas jurídicas. nos 
termos desta lei. 

Art. 3~.0 contribuinte do Imposto sobre a Renda, Pessoa Ju
rídica-, poderá deduzir, a partir de 1 o de janeiro cfé 1995 e até o li
mite de 5%_ do imposto devido, o valor das doações realizadas 
para a adoção de programas mencionais no art. 1 o desta lei nos 
municfpios em- que se localiza a sede da empresa ou um de seus 
estabelecimentos. 

§ 1 o O contribuinte só poderá deduzir do imposto de renda 
despesas de adoção efetivamente realizadas ao longo do ano, sen
do proibido a dedução por antecipação de despesas programadas 
para o ano ou meses seguintes. 

§ 2° o limite ae 5% pode ser ampliado para, no máximo, 
10% se o contribuinte colocar, nos 5% adicionais, 0,5% de seus 
próprios recursos para cada 1% de recursos deduzido do Imposto 
sobre a Renda. 

§ 3° Os valores máximós de dedUÇão de que trata este artigo 
será fixado anua_lmente pelo Presidente da República. 

§ 4o Os bellefícios previstos nesta lei não excluem ou i:cifu
zem outros benefícios ou abâtimenÚ.)S e deduções em vigor. 

Art. 4° Para gozo dos benefícios ~oncedidos por esta lei •. o 
Prograrriã Nacional de Adoção de Obras Sociais- PRO ADO~~. 
orientar-se-á pela seguinte sistemática: - -. 

I- Por iniciativa do contribuinte ou da obra social, estabele
ce-se a adoção de uma obra ou de um programa por meio de um 
convênio próprio a ser normatizado pelo Conselho NacioruiLde 
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Serviço Social ou pelo seu sucedâneo, no qual constarão os se
guintes itens: 

a) objeto específiCo-(ã.tividades a serem custeadas pelO cori~ 
tribuinte-adotante); 

b) qualificação das partes convenentes responsáveis para 
viabilizar a adoção e competentes para responder em jufzo; 

c) prazo de duração do convêncio; 
d) valores de contribuições; 
e) sistema de prestação de contas; 
f) sistema de avaliação de resultados. 
II - A adoção de obra social compreende a assunção de res

ponsabilidade por toda a obra ou por parte dela, nos termos do 
convênio refetid_o no incísO iiiúerior. 

III- Sem prejli:ízocdÇ outras instituíções· da mesma natureza, 
são objeto_de_ àdoção as seguintes obras sociais que desenvolvam 
programas constantes do art. 1° desta lei: 

a) creches e instítuições- assemelhadas; 
b) inStituições de atendimento de crianças e adolescentes 

sem lar; 
c) instituições de atendimento permanente a deficienteS- fíSi

cos e mentais; 
d) instituições de atendimento ao idoso-; 
e) entidades assistencialistas e programas que atuam no 

combate à fome; 
f) programas de .combate à desnutrição de gestantes, nutri-

zes e crianças em idade pré-escolar; · 
g) programas de merenda escolar. 
IV- Nos termos do convênio estabelecido entre as partes, a 

obra adotada fornecerá ao contribuint6-adotante relatórios periódi
cos de avaliação da adoção, assim como os recibos para a~ respec
tivas deduções fiscais, com cópÜts à Secretaria da Receita Federal 
ou ao órgão por ela designado. _ _ _ _ _ 

Art._5~_c;aberá ao Conselho Nacional do_ S_erviço Sociai-ou
ao seu sucedâneo a elaboração de_ normas de credenciamento _e 
cor trote dos projetes de adoção nas suas áreas de competência. 

Art. 6°_Por proposta do Conselho Nacional do Sei-viçoSo
cial ou seu sucedâneo, a autorização __ do credenciamento e_ controle 
dos projetes de adoção será repassada a órgãos dos níveis estadual 
e municipal, inclusive, com a participação de representantes de as-
sociações não-governamentais. - - -- - -

Art. 7°- A adoção não poderá ser efeü.rãda a pessoas ou inSti:. 
tuíções viilciiladas ao contribuinte. 

Parágrafo único. COilsidera-se pessoa ou instituiçãO- \dncu:.
lada ao contribuinte: 

a) a peSsOa jurídica-da-qual o cOritríbll_irifeSeja titular, admi
nistrador, acionisüt, Ou- SóciO à data da operação ou nos 24 (vinte e 
quatro) meses anteriores; 

b) o cônjuge, os parentes até 3~ graU; iriclusive os afins, e os 
dependentes do contribuinte ou dos titulares, administradores, 
acionistas ou sócios de pessoa jurídica vincUlada ao contribuinte 
nos termos da alínea anterior, 

c) o sócio, mesmo quando outra pessoa jurídica. 
Art. 8° Nenhuma adoção poderá ser feita através de inter

mediários, inclusive as pessoas Ou instituições que eventualmente 
se envolverem na preparação de projetes de adoção. 

Parágrafo único. A intennediação ou corretagem de proje
tos_'çle adoção s_ujeitará o contribuinte, a obra social e os interme
diárioS ou corretores a processo-crime, com pena de reclusão de 
(2) dois a (6) seis meses e multa. · · 

-'"·' Art. go Obter redução do Imposto sobre a Renda, utilizando
se de' meios fraudulentos, constitui áhne punível com reclusão de 
2 (dOis) a 6 (seis) meses e mUlta proporcional à renda sonegada. 

Art. 1 O A não ·utiliZaÇão dos recursos recebidos nos termos 
do convênio ass~nado_ entre as partes Sujf:ita a Obra sodãl_~ o con
tribuinte-adotante às mesmas penas do artigo anterior. -- - -

Justificação 
O Brasil passa pela mais grave crise social de sua história. 

A deterioração da capacidade frnanc_eira do Estado e a prolongada 
recessão econômica têm grande responsabilidade na situação de 
abandono em que se encontram crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos. Hoje em dia, a violência, as injustiças e o desres
peito humano convivem com os segmentos da sociedade sujeitos à_ 
pobreza, fome e miséria. O Brasil é manchete diária na imprensa 
estrangeira como o país do abandono e da violência incontrolá
veis. 

Por sua vez, os programas sociais- do governo voltados para 
o soci~l carecem de recursos para atender a tão gigantesco proble
ma. Está faltando um mecanismo para engajar a sociedade nessa 
cruzada de redenção dos que mais sofre-m e, com isso, estancar o 
dilaceramento do tecido_social, hoje, em franca progressão. 

-O presente projeto de lei tem exatamente essa finalidade. 
-1. Ele abre a possibilidade para as empresas exercerem a 

sua função social e fazerem doações para entidades que cuidam 
das pessoas que passam pOr forte crise de _sobrevivência mediante 
dedução do imposto de renda até o limite de 5%, sem contritpárti-
da e, 10% se houver2,5% de contrapartida. · 

. -2. A nova sistemática estimula os empresários a adicíaná
rem recursos próprios na adoção de obras sociais - entendendo-se 
que, ness_es recursos, estão incluídos também a competência admi
nistrativa das empresas que procurarão elevar a produtividade e a 
eficiência das obras adotadas. 

3. Essa lei vinculada a dedução do imposto de renda à ado
ção de obras sociais no município em que se localiza a empresa ou 
um de seus estabelecimeritOs e1e_vando, com isso, o interesse dos 
empresários em minorar . os problemas s_ociais na área 'em que 
atuam. -

4. O projeto que se inspira ·nas experiências· de "adoção" já 
realizadas no Brasil abre uma nova avenida de entrosamento das 
empresas com a comunidá.de de forma contínua, pois, mantendo
se o estímulo. garante-se a participação das empresas. 

Com isso, inaugui'a-se_ urriã sadia articulação en_tre o fi_nan
ciador e o executor da obra social. Inicia-se, dessa forma, uma Via 
conc(eta para o exercício da cidadania do empresariado brasileiro 
no socorro dos q~_e mais precisam. 

Para evitar eventuais desvios, o projeto impõe critérios rigo
rosos de credencíamento e fiscalização. Impõe também que a ad
ministração da adoção sejà descentralizada, ampliando-se a alçada 
das unidades estaduais e municipais responsáveis pela arrecadação 
e fiscalização do imposto 'sobre a renda. Competirá a elas creden
cí3r e -fiscalizar a articulação que vier a ser estabdecida entre em
presa e fnstituiçãO'Social. 

O Brasil passa a mobilizar e aplicar bem uma apreciável 
quantidade de recursos adicionais para a área soCial. Ao mesmo 
tempo, o pafs passa a :Privilegicir o" uso de formas descentralizadas 
de administração das obras sociais no pressuposto de que, quanto 
mais perto do usuário, melhor é a capacidade de controle dos refe
ridos programas. Ou seja; a fedução de--iinfmstos -é -mais do que 
compensada pelo atendimento díreto e certamente maiS barato pOr 
que será feito pelas obras sociais-amparadas pelas empresas. Afi
nal, diminuir a pobreza, a 'fome, a miséria e a Violência· é uma ne
ceSsidade inadiável para o bem da ordem social e a boa imagem do 
Brasil no exteriof:lanto melhor se isso puder ser feito- de modo 
barato e com responsabil~dades compartilhadas _como se propõe 
neste projeto de lei. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os projetos 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. -

Esgotado o período destinado ao Expediente. 
Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL-SE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores; . _ -- - - -

Há algum tempo veio ter às minhas mãos projeto de lei do 
Senador Jarbas Passarínho no qual S. Ex" propunha a adição de vi
taminas ao leite e ao açúcar. 

Procurei cOm mtiito cuidado estudai o tema, haja vista que 
os propósitos são nobres mas, às vezes, as dificuldades técniCas 
são de certa forma pouco contornáveis. Decidi, então, ouvir técni
cos em-alimentação, em engenharia de alimentos, aqueles que pro
duzem alimentos aos quais deveriam ser adicioriados vitaminas: na 
prática, ós produtores de leíte e de açúcar. 

Eis que no deCorrer dos rileus 6stúdoS -Chegam a esta Casa 
projetes similares dO Seflador Julio Campos e: Marco Maciel, res
pectivamente, que tratam também de adição de micronutrientes 
aos alimentos como fom1a de solucionar, em parte, questões rela
cionadas com a desnutrição de considerável parcela da população. 

Confesso qUe~ 3 priori, nossa posição foi de entusiaSmo 
ante o fato. COntudO;- Sr. --Presidente; algllffias alterações precisa
vam ser feitas de acordo com a realidade nacional. Por exemplo, 
pe~ia-se para colocar um sal iodado no sal de cozinha. Ora, isso já 
ex1ste; há portaria do Ministério da Saúde que há longos anos 
orienta a adição de iodato de potássio ao sal, o que de certa forma 
veio diminuir, e muito, nas regiões mediterrâneas do Brasil, prinCI
palmente do Brasil-Central, o volume dos bócios que aqui eram 
encontrados a longa manu. 

Em meU-parecer naquela ocasião, chãrriii ã atenção para o 
fato de que não seria por força dessas iniciatiVas que tais q-uestões 
encontrariam solução. Na verdade, a predominância de fatores es
truturais de inegável profundidade determina a miséria em que se 
encontra uma parte significativa da população brasileira. As esta
tísticas apontam a existência de 64- milhõeS de brasileiros pobres, 
dentre os quais se encontram 32 milhões de indigentes: um retrato 
vivo da inoperãncia administrativa ou -do descuido das políticas de 
governo, em cujas mãos estaria a decisão imediata de garantia de 
padrões de vida menos vergonhosos aos olhos das sociedades das 
demais nações. -

Em que pese, no entanto; ao .teconhecimi:mto de todo esse 
descaso, os projetas em exam:e resguardam o interesse de, pelo 
menos, restringir tamanha miséria a fatores_ não...:a1imentareS. Os 
dados estatísticos apresentados revelam que 44% dos brasileiros 
são constituídos de pessoas pobres e que 23% sãb indigentes. Em 
decorrência disso, 30% dos menores de cinco anós são desnutridos 
crônicOs, ou seja, em cada três criaitças urna se indui nesse vergo
nhoso patamar. 

A FAO recomen:cta 2.242 caloria.;; e 53gae-proteína perca
pita, corno dentro dos padrões mínimos exigidOs. Ofa, Sr: Presi
dente e Srs. SenadOres, o potencíal de que o Brasil dispõe é de 
3.280 calorias e 87g de proteínas, isto é, 46% e 64% a mais em re
lação ao proposto por aquele organismo internacioõãl. Como se 
observa, a decisão de corrigír o problema encontra respaldo na 
própria realidade oferecida pela natureza e pela tecnologia de pro~ 
dução alimentar. 

A questão de fundo, como se pode ver, é estrutural, com 
rafzes na complexidade do quadro sócio-econômico. 

As estatísticas da misérra Sbdãl vão além. Em torno de 13 
milhões de brasileiros adultos - quase I 6% - possuem balxo peso. 
Cerca de 25% dos idosos, num universO de I ,3 millião de pessoas, 

com renda inferior a riieíO salário rriínlmo, aj)feSefitaril ôaixô- peso: 
Esse número desce para 10% entre_ os de renda superior a-dois sa
lários mínimos. A área rural e as regiões pobres, com destaque 
!?ara o Nordeste, concentram a desnutrição, fruto da miséria e do 
descaso do setor público. - -- --- ---

Foi e:Ssa a perSpectiva que orientou a elaboraÇão dOs proje
tas que tive a honra de examinar. As recomendações por eles ofe
recidas encontram amparo em detern:ti~ações sirriflareS-de órgãos e 
organismos nacionais e internacionais: As sançõeS previst3s para 
quem descumpra a lei quanto à adiÇão dos micronutrientes itos ní-
veis- indiCadOs São _a garantia de Sua -eficáCia. ·: -- - - -_· 

Ocorre, no entanto, Sr. Presidente, em nosso País, eSPecial
mente no interior longínquo, uma realidade que não pode passar 
despercebida aos olhos do legislador. 

No caso específico do leite, é_ sabido-que a sua diStribuição 
é feíta diretamente pelo produtor ou por pequenas cooperativas 
servidas por unidades de processamento de baixa capacidade. As
sim, negar-lhe a comercialização; e--ã população, O acesso ãõ leite, 
por força das restrições contidas nos projetes, em muitos _caSo"s in
transponíveis do ponto de vista técnico e econôtnico, sena tão in
conver!iente, sob a perspectiva nutricional, quanto desconhecer o 
elevado alcance das iniciatiVas. --- ---- -

Por isso busquei uma redação qáe considerasse a existência 
-de microusinas responsáveis não só pela produção como pela co
mercialização de leite a varejo. ApfõVdtd -úimb€:ffi- a -riqueza de 
-sugestões presentes nos três projetes parã ofereCer, finalinente, um 
substitutivo para exame daquela CoffiiSsão_ . 

Concluída a tarefa; Sr. Presidente, Srs: "Se"iladOres, jUlgo-me 
no dever de tecer algumas breves considerações acerca de um pon
to relativamente importante. Ao recomendar, em meu substitutivo, 
a adição de vitamina A ao ãçúeai, confesso -que, aO fazê-lo, tive 
plena consciência da ocorrência de entraves técnicos capazes de 
transt~rnar a completa viabilidade daquela determinação. 

Em verdade, a experiêncíil úitemacional relativa ao assunto 
restringe-se_ à _G_uactemala, -~_egundo fUi -íilfõiriiado, onde inexiste 
um controle efetí V o necessário à avafiaç3.o de sua efiCácia. 

Devo dizer, Si'. Presiderite, que a Guatemala- que se diZ ca
rente: de _vitamina A - decidiu 'colocar uma dosagem suplementar 
de vttamma A no açúcar. Ora, a vitamina A é uma vitamina dita li
possolúvel, quer dizer, ela se dissolve na gordura. Então, o que se 
fez na Guatemala? Procedeu-se a uma usina artesanal que toma 
bem improvável determinar-se qualquer concentração de vitami
nas. O processo consiste em fazei-se escorrer sObre o açúcar um 
óleo que contém vitamina A, sendo misturados num dxo sem fim: 
Ao final, aquel~ açúcar, embebido daquele (),leo que continha vita
mina A, após algum, deixava um sedimento do óleo nas partes in
feriores do seu receptáculo. 

Além do mais, este procedimento veio encurtar, em muitO. 
a vida útil do açúcar, haja vista que fica rançoso, pois ocorre a oxi
dação do óleo, e ninguém vai comer açúcar rançoso, além de o 
açúcar com a vitamina A turbar ·os meios líquidos nos quais se 
procura dissolver esse açúcar. 

Existe ainda uma série de problemas de ordem técnica que 
não foram devidamente sanados. _Aqui,-no Brasíl, uirl determiriado 
laboratório multinacional se propôs a fazer a pré-niistura:; que 
mantém como segredo tecnológico, parã fornecer às empresas pro
dutoras de açúcar, que, a seguir, o colocariam no mercado. 

Fala-se da possibilidade de se encontrar uma vitamina A de
sidratada através de ar quente, que perderia, em muito, o seu con
teúdo Iipídico-gorduroso, mas que lhe permitiria uma mdhor 
homogeneização. 

- A homoge-neização tem variado 18% a 25% em médiã no 
teor de vitamina A adícionada. O seu aspecto deixa muito a dese-
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jar, o ãçúcar fica escurecido e há a presença de uma série de gru
mos esbranquiçados. Tive oporturlidade de yer isso na COPERSU
CAR, _quando acompanhei o desenvolvimento da pesquisa 
tecnológica para que essa companhia pudesse atingir essa exigê:ri
cia. 

Como se observa, Sr. Presidente, é bastante duvidosa, do 
ponto de vista comercial, a relação custo-benefício quanto ao for
talecimento do açúcar pela vitamina A. Ao mesmo tempo, torna-se 
impfesCüldlvel, face ao quadro de desnutrição em que se encontra 
parcela significativa da população, que se encontrem meios de 
operaciOnalização do projeto, de modo a não alterar as característi-: 
cas nutricionais- do açúcar, nem a sua aparência, nem o seu preço 
ao consumidoL __ 

Chamo a atenção desse fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não fazendo a defesa dos produtores de leite e dos_ produtores de 
açúcar, porque eles serão fatalmente penalizados com esse projeto, 
terão que se adaptar rapidamente e apresentar o mínimo de vitami
nas A e D e ferro em seus produtos, sem que tenhamos condições 
nem tecnologia para tanto. 

Uma coisa que me chamou a atenção, e não faz parte desse 
projeto, deu-me uma idéia interessante: verifiqUei que existem uns 
rumes, uns biscoitos distribuídos na América Latina, que têm um 
conteúdo de mebendazol. São biSCOiiOS-gostOSOs, achocolatados, 
distribuídos nas escolas e as_ crianças ficam satisfeitas em- corriê
los. E o resultado é que elas são vermifugadas ao se alimentarem 
desses biscclítos. - -

Acredito que se preparás-semos a merenda e os alimentos de 
uso mais corriqueiro cõm produtos que vcrmifugassem, Sem essa 
preocupação de forçar a que elementos outros fossem_ acrescenta
dos ao leite -"qUando o distribuidor ou pequeno produtor vai en
tregá-lo difetamente aO consumidor- ou ao açúcar, já que o seu 
produtor vai ver a sua produção ser jogada fora, já que ele se torna 
inútil pela rancífic"aÇãO; leríamoS feito um trabalho mais efetivo, 
ou, talvez, não aprovássemos isso agora, esperássemos maiS-Um 
pouco o desenvolvimento _tecnológico e, nesse ínterirri., estaríamos 
fazendo uma campanha de melhor alimentação. 

Está provado, Sr. Presidente, Srs. SenadOre-s, que a irielhor 
fóilte de Vitamiriãs_C_ Sãis minerais estão nos alimentOS: qtie cõil.Su
mimos. O ífuporüu1tc é que saibamOS ·nos "alimentar berri e não 
muito. - -

Devemos levar para o sertanejo, por exemplo, o hábito de 
se comer frutaS, pois ele não as planta, nem as consome, perdendo 
assim uma fonte notável de vítaminas. O sertanejõ faz--a sua com
plementação protéica _com queijo de coalho e rapadura, mas não 
toma o leite in natura, que tem vitamina e cálcio. 

A falta de ferro pode ser suprida das mais diversas formas, 
através de verduras ou com a distribuição de __ quando em vez do 
sulfato fen·oSo, ·que é ufn sal de bo_a__absorção, comprovado no 
mundo inteiro e ainda não foi superado para tratamento das ane
mias ferroprivas. 

Poderíamos fazer uma s_érie de coi_sªs, as quais completa
rian:t este_ projeto e não obrigaríamoS no$sa- indústria _a procurar 
uma tecnologia que não existe no mllrido até agora, e assim evita
fí3.ffios fazer um mercado cativo para uma multinacional, que nos 
venderia a sua vitamina A, dentro de uma fórmula se_creta, a ser 
dissolvida ou misturada ao açúcar a ser distribuído. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Permita-me V. Exa um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Ouço V. Ex" 
coln muita honra. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador Francisco Rol
lerribcrg, V. ExD aborda um tema de importância fundamental, ao 
chamar a atenção dos govenlantes do nosso País no sentido de 

procurar aprimorar a alimentação de nosso _povo. Sabemos que no 
Nordeste e até nas regiões mais desenvolvidas do País tem surgido 
uma verdadeira sob-raça; denominada de "homem gabiru", resul
tado da deterioração -da raça pela subnutrição. Ontem, discutíamos 
com- o Ministro da Fãzenda, _Fernando Henrique Cardoso, a re
marcação de produtos. pof segmentos oligopolizados, cartelizados 
da economia, muito acirria da inflação. V. Exn sabe que o povo 
brasileiro tem a mania de ,comprar vitaminas nas farmácias. Com
pram suplemento vitamíri.ico-mineral e, talvez, as vitaminas sejam 
os medicamentos mais vendidos, porque são adquiridos até sem 
receita médica. Tornou-se manla comprar vitaminãS:. Nobre Sena
dor Francisco Ro11emher$. o projeto de V. Ex• é de suma iínpor
tãncia quando chama a atenção das autoridades para esse consumo 
indiscriminado de vitamirias.:Todos sabemos, e V. Exa aborda 
com muita propriedade, alerta para isso, que o povo brasileiro, 
principãlmente onde existem mais terra para o plantio, não cultiva 
nem as frutas, que são ricas em vitaminas A, C, complexo B e 
não tomam o leite in natura, rico em vitamina D. Este tema abor
dado por V. Ex" tem quc:.ser mais discutido, mais aprofundado e 
mais analisado à luz da real nec_essidade_ da população brasileira. 
Parece haver, hoje, um c~mtraste no Brasil: estamos desenvolven
do uma raça apurada e uma s_uh:·raça. Se V. Exa olhar para um de
terminado tipo de classe .social,_ média e alta, os jç)Ve"s ,que dela 
faz.em parte parecem ser bem mais fortes, mais robustos, mais rígi
dos, mais altos que os pais, ou seja, são uma raça apriin0r3.da. Te
nho certeza de que v.-E~a teffi filhos corri es.tãtura suPerior à sua, 
corno também mel! filho,,de dezess_e_te_ anos, está mais alto que eu. 
Isso tem aconteddo e _Ch!'J.ma a atenção dos pais. Assim, estamos 
criando duas raças no :Sra&il:_ não diria super-raça, nias uma raç-a 
adequada, de acordo com o que sonhamos e, em contrapartida, 
urria Sob-raça, que prolifera, também, em grande escala río. nosso 
País. V. Exa está de parabéns, pois aborda um tema que merece 
profundas reflex_ões, um estudo apurado por parte dos me_mbros do 
Parlamento nacional. Tenho a certeza de que o Presidente, _que as 
autoridades governamentais haverão de copiar isso, porque--prati
camente copiamos tudo. V. Exa abordou até o fato de bolachas es
tarem sendo fabricada~ em alguns países, contendo um 
vermffugo, o mebendazol, e isso é muito importante. Elas só não 
podem ser usadas indisCriminadamente, mas sua administração 
ocasional evita que se forcem crianças-a tomar remédios de gosto 
ruim, apesar de que, hoje, isso não exista, porque se soube aprimo
rar as fórmulas. Assim, gostaria de me congratular com V. Ex•, di
zendo que deveremos nos debruçar sobre essas propostas para 
facilitar, para suscitar ad GoVerno a necessidade de se _instituir 
qualidade na alimentaçãO do povo brasileiro, principalmente das 
crianças. , 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Agradeço a V. 
Exa, nobre Senador Carlos Patrocínio, que fala com conhecimento 
de causa, médico competente que é. 

Nobre Senador, es~amos vivendo uma época de grande ên
fase às vitaminoterapias. Os laboratórios estrangeiros ocupam lite
ralmente o mercado nacional e podemos verificar que todas as 
casas _ditaR de importação são mais farmácias de remédios estran
geiros. 

Sabemos que as vitaminas têm o seu valor e que são meras 
catalisadoras das reações bioquímicas que compõem a -eStrUtura 
do corpo humano. Caso ele não receba proteínas, glicídios, 1ipí
dios, evidentemente não haverá, evidentemente, desenvolvimento 
orgânico. 

V. Ex a menciona a estatura de nossos filhos, que são altos, 
mas eles nunca tomaram.vitaminas, apenas alimentaram-se bem. 

É preciso-mudar essa filosofia da vitaminoterapia pàra- ali
mentoterapia, para protei~oterapia, quer dizer, alimentar-se de car-
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ne, ovos, leite, -queijo, reqUeijão Ou o ijUe fór que- trãga esses co"rh
ponentes. Nesse caso, teriamos a devida complementação alimen
tar necessáfíã: Não vamos fazer ninguém crescer tomando açúcar 
com vitamina A. Não tenha dúvida -disso! N8o vámoS-fazer nin
guém crescer tomando leite em p6 com ferro. Já tivemos uin PrO
duto, se não me engano, chamado Eledon, que era terrível. Só os 
recém-nascidos tomavam-no, porque o seu paladar não era apura
do. Mas não há riingu-érri qu:e tome ou que goste de torriar esse_ me
dicamento, porque o leite torna-se escuro, cinzerito e de gosto 
amargo. 

Temos que esperar o desenvolvimento tecnológico, ma~_o 
mais importante é que levemos à população, talvez através de pre
gações públicas, de proselitismo na área da-Saúde, explicações de 
como deve ser a alimentação correta. Só asSini teremos o povo 
brasileiro sem essas carências. 

Não temos problemas iguais aos da Guatemala. Produzimos 
uma série de produtos com grande concentração de vitamina A. 
Todos no Brasil têm um mamoeiro no fundo de seu quintal, que é 
urna fonte riquTssirna de vitamina A, têm um pé de laranja ou algo 
parecido. Por conseguinte, temos uma Suplementação riquíssima e 
saborosa que estamos acostumados a comer. 

O que eStamos-fazendo? CriandO-Um açúcar desagradável, 
que vai ficar rançoso, obrigãndo os peqUenos produtores de leite a 
cumprirem uma lei que não têm a menor condições de seguir, pois 
eles não saberão como dosar adequadamente a vitamina A.- IssO 
seria urrt trabri.lho sorrie-nte-para as gr8fides COOperativas, depois-de 
um estudo apurado e de uma fiscalização técnica, científica, cOm
provada e idônea, caso contrário será mais uriiáiei-fnócua. 

Vou dar um parecer favorável: não posso ser contra isso, 
mas confesso que acredito que seja uma daqu'elas leis que não vai 
pegar, não pode pegar, porque não podemos ter a veleidade de 
querermos fazer no Brasil aquilo que o mundo ainda não conse
guiU fazer. Não há tecnologia para isso. 

Recordo- me, quando do exercício da minha profissão médi
ca, de que surgiu no mercado uma vitamina, chamada_ Viamite, e 
que se dizia ser hidrossolúvel. Não sei por que, de repente, esse 
produto desapareceu do mercado, não interessou a ninguém ven
der a tal vitamina hidrossolúvel. Talvez uma perspectiva de futuro, 
uma análise teleológica tenham concluído que, se vendessem a vi
tamina hidrossolúvel, não venderiam a lipossolúVel, que tinham 
em maior quantidade. Sendo assim, retírai'am-na do mercado. 

De repente vejo um prOJeto desse tipo, da maior seriedade, 
da maior profundidade, mas, acredito eu, que será uma daquelas 
leis que dificilmente irá pegar pela sua inexeqüibilidade. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um aparte, no
bre Senador? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo o apl 
te ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar - Inicialmente quero cumprimentá
lo, porque somente a sensibilidade de médico e humanista que V. 
Ex11 tem, e que muita honra esta Casa, poderia levá~ lo, como sem
pre, a um tema tão importante. Eu observava o aparte que me pre
cedeu e preocupava~me realmente, nobre Senador, com o fato de 
que, infelizmente, neste País podemos referir-nos a uma super-raça 
ou a uma supersafra de jovens superdotados, bem alimentados, 
quando a grande maioria neste País é de miseráveis e de famintos. 
Isso é assustador. Mas há algo ainda mais assustador, nobre Sena
dor, e por isso pedi permissão para interferir no discurso de v. 
Ex". Ontem eu deferidia aijui um projeto que procurava a equiva
lência preço/produto para a cesta básica. Este _é um País que não se 

preocupa, infelizmente, com a saúde dos seus cidadãos. Até hoje 
não saíram os recursos para pagamento das internações de hospi
taiS; <lté hoj.e este País não cOnseguiu atingir o nível ideal de vaci
nação, -de preve"nção. Esquecem os seus -governantes que -é muito 
melhor prevenir do que ter a despesa da cura Mas, entra ano sai 
ano, Presidentes, planos e projetes, planos de emergência social, a 
educação, a saúde, a moradia popular ... é o auge, é o ápice do de
sencanto da população brasileira!_ Ao abordar um tema dessa irt:J
portânciã., esta Casa deveria estar lotada para ouvi-lo. Deveriam 
estar aqui sobretudo os ouvidos do Governo para se sensibilizar e 
se comprometer com os grandes ideais que V. Ex a defende. Para
béns a V. Exa 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Senador Magno 
Bacelar, fico muíto sensibilizado com seu aparte. V. Exa confirma 
o-desapreço, o descuido que existe, no que diz respeito a dois pon
tos capitais neste País: a educação, que vai ter os seus inveStimen
tos reduzidos e o Ministério da Saúde, que é uma ficção, que não 
tem dinheiro nel:D para fazer as ações básicas de saúde. 

Veja V. Ex8
: os nossos filhos não foram hospitalizados até 

hoje e já estãq quase adultos, mas os filhos dos nossos conterrâ
neos começaram a sua vida nos berçários e até hoje freqüentam os 
hospitais. Estão lá! Começaram desidratados e famintos! Foram 
colocados nos berçários para que pudessem ser alimentados e so~ 
brevivessem. Voltaram pelas verminoses, pela desnutrição, pela 
diarréia, pelas doenças cutâneas devido a uma uma série de produ
tos, por hérnias, pela fragilidãde muscular que têm pela deficiência 
de proteínas. 

Ora, Sr. Presidente, V. Exa me adverte que devo terminar, 
mas é preciso que se diga algo. Quando falta verba para o Ministé
rio _da Saúde, quando não se faz um programa de alimentâ.ção sério 
no País, quando se implanta a URV, que ninguém sabe bem o que 
é, quando '? Governo, na prática, engessa o salário, quando diz que 
as tarifas não serão aumentadas, quando todos ganharão, se não 
menos, a mesma coisa e recebemos na calada da noite o aumento 
de quarenta e poucos por cento com os 5% da tarifa de luz. Vai ser 
a exaustão da classe media. Vai ser a exaustão dos pobres, que, 
sendo assalariados, ganhando pouco, já não podem alimentar-se; 
não vão poder também doravante ter suas casas com luz para que 
possa gozar o prazer do rádio, da televisão. E, certamente, se assírii 
continuar, terão de cortar a água de suas casas; terão de fazer um 
poÇo artesiano erri seu fulldo de quintal; terão de pegar água nos 
tanques e nos poços que possam ainda ter água, voltando a um pri
rniti vismo -doloroso pela insensibilidade, inconsciência e incOns-e
qüência de quem, tendo nascido sempre bem, não sabe o que foi 
ter nascido mal, pobre e necessitado. 

Sr. Presidente, este País precisa dar uma volta por cima. 
Este País precisa- Deus há de nos ajudar para isso- no futuro, de 
um Presidente cujas raízes, cujas origens tenham perpassado e 
mergulhado na pobreza e na miséria, tenha sentido na sua própria 
carne a necessidade de comer, vestir, dormir até, porque às vezes 
nem se dorme de tanta preocupação. E este Presidente, então, as
sim caldeado, cozinhado, fermentado no sofrimento e na vivência 
do dia-a-dia, poderá dar a este País aquilo que esperamos. Não é 
que aqueles outros não tenham sensibilidade, mas para se saber da 
dor é preciso senti-la; e aqueles que nunca sentiram a dor e a ne
cessidade certamente não serão os médicos ideais para tratar da
quelas dores, daquelas necessidades. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
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0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o seM precisaria delimitar, disciplinar o compOrtamento dos salários atra-
guinle discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se- - vês dessa medida. · 
nadnrl!s: Pois bem, se o próprio Ministro, entre 7 de dezembro e 28 

Ora, quero fazer uma breve reflexão sobre a estabilização e de fevereifo, modifiCou O Plano, se no próprio diálogo com o Mi-
" sucessão presidencial. nistro do Trabalho, ainda no último final de semana, modificou o 

Gostaria de relembrar que, logo após ter sido designado Programa de EstabilizaçD.o Econômica, como não-vai aceitar mu
para o Ministério da Fazenda pelo Presidente Itamar Franco, o Mi- danças no diálogo com o ,Congresso Nacional? É responsabilidade 
nistro Fernando Henrique Cardoso veiO fãzer-Uma visita à Casa a do Congresso Nacional piop6r mudanças no Programa de Estabill
que pertence, o Senado Federal. Houve, então,- um diálogo eiltre zação, em especial quaÕ.do O próprio Miriistro da Fazenda, a exem
cerca de 20 Senadores, os Líderes em especial, e o Ministro Fer- plo do que ocorreu ontem, reconhece que o seu Plano visa apenas 
nando Henrique, na sala do Presidente do Senado Federal, Senador à estabilidade dos preços, através de uma sistemática que pratíca
Humberto Lucena. mente deixa no congelador, por algum tempo, a questão da distri-

Diversas considerações ali foram tecidas pelos Senadores, buição de renda no Pais. · 
em diálogo to-mo Ministro Fernando Henrique. Tive a oportuni- Consideramos muito-inai:lequadã-:....-ou melhor, péssima- a 
dade_de lhe colocar, como companheiro no Senado Federal, como distribuição de renda no País, e o Sr. Ministro reconhece isso. S. 
pessoa que muitas vezes esteve batalhando junto com S. Exa por Exa também reconhece que o valor do salário mínimo só é sufi
propósitos comuns - havendo algumas diferenças, na medida em ciente para manter as pessoas que o recebem num padrão de vida 
que eu aqui era ·o representante do Partido dos Trabalhadores e S. muito baixo e ixtremaniénte impróprio, inclusive para o próprio 
Exa era um membro do PSDB -, a seguinte reflexão: para que S. grau de desenvolvimento do País. · 
Exa tivesse_ sucesso como- Ministro da Fazenda seria importante Assim, faz-se necessário qUe o Governo Itamar Franco ve
que tivesse o pi'opósito de continuar, até O fim do GOverno Itamar nha a combater a inflação~ venha a dar tanta prioridade para a esta
Franco, como Ministro da Fazenda. Avaliava eu, então, que, dian- bilidade dos preços como quanto para o combate à miséria e para a 
te da responsabilidade maior que assumia, por enfrentar os proble- melhoria da distribuição de renda no País. 
mas de combate à inflação, de retomada do _crescimento, de Concedo o aparte, Com muita honra, ao Senador Magno Ba-
melhoria da distribuição da renda, fazia-Se necessário ·que s-. Exa celar. 1 

assumisse o compromisso, a disposição de pei'mariecer até o final 
do Governo;-e que, S. Exa assim o fazéiido e té-ndO--SUCesso nos 
seus objetivos; seria natural até que o novO Presidcntê da Repúbfi~ 
ca, qualquer que fosse ele, o convidasse para permanecer no Go
verno, inclusive corno um dos principais responsáveis, senão o 
principal. pela condução da polítiCa económica, obviamente com 
modificações que decorreriam da chegada de um ncivo Presidente. 
Mas haveria, sem dúvida, um certo reconhecimento, se sucesso 
houvesse na condução da política econômica. 

Desde aquela semana que ingressou no Ministério;- ãté hoje, 
a inflação aumentou da casa dos 26, 27% para a C3.Si-do"S 40%. 

Foi em 7 de dezembro que o Governo anunciou o Programa 
de Estabilização, sendo a sua primeira fase a introdução dO Fundo
Social de Emergência; a seg_unda fase, a implantação da URV; e, a 
terceira fase, a substituição do Cruzeiro Real pelo Real, qUe advirá 
da URV. 

Agora, que estamos no meio do caminho, vem o Ministro 
da Fazenda, a esta altura, dizer: "Ou aceitam a medida provisória 
que institui a URV praticamente como está, ou saio e ffie candida
to à Presidência da República". 

QUero dizer que não considero essa atitude a melhor em re
lação ao Congresso Nacional. A atitude mais adequada é a de um 
Ministro que está disposto a dialogar com o Congresso NaciOnal 
sobre melhorias que possam ser adotadas nas segunda e terceira 
fases desse Programa de Estabilização. 

O SR. MAGNO BACELAR - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPL!CY - Com muita honra. Sena
dor Magno Bacelar. Gostaria apen-aS- de- ConCluir esta reflexão. 

Quero assinalar que o próprio Ministro da Fazenda- segun
do_ ainda ontem revelou aos Senadores da Comissãô de AsSUntos 
Económicos, que lá estiveram com S. Exa para dialogar sobre o 
Plano - tinha a pen;pectiva, originalmente, de não tornar os salá
rios compulsoriamente definidos pelo Programa de EstabilizaçãO. 
Era sua intenção que todos os agentes económicos- empresários e 
trabalhudorc..<> - viessem a abraç-ar voluntariamente a URV, em 
funÇão das suas vantagens. Entretanto, S. Exa mesmo avaliou que 

O Sr. Magno Bacelar - Agradeço a V. Exa e peço permis
são para interferir, exatari1ente porque V. Exa convidou para uma 
reflexão. Nobre Senador ·Eduardo Suplicy, é estmecedOra a mu
dança do Ministro Fernando Henrique Cardoso- de origem parla
mentar, saído desta Casa'- com relação ao Congresso. O Plano -
que. no meu entendimentO, é-muito-mais um plano de marketing 
do que um plano econômíco, como já falei outras vezes -, tem sido 
instrumento do Ministro, que tem tido deste Congresso todo o 
apoio, em todos os momentos. Jamais houve um Ministro Com 
tanto apoio do Parlamento brasileiro. No entanto, S. Exa sempre 
traz a cufpa para o Corigresso:Esse é o programa do "se": se modi
ficarmos, S. Ex"rião aceita, não permanece no Ministério. -Não 
querendo mais atrapalhai o discurso de V. Exa, fiÕ.alizo __ dizendo 
que acredito tanto na permanência dO Ministro Fernando Henrique 
Cardoso à frente· do Minístério da Fazendá quanto no sucesso do 
seu Plano. S. Ex"" não engana mais ninguém com a rnidia que tem 
utilizado. O programa é O pré-lançamento de sua candidatura e o 
País já tem consciência disso. Espero que S. Ex e seja bem sucedi
do, mas _que esqueça o Congresso _como sua vltimã para o insuces
so do Plano. Obrigado a V. Exa. 

O SR EDUARDo;suPLICY --Agradeço as suas conside· 
rações, Senador Magno ~acelar, mas gostaria de transmitir que 
permaneço com a mcsm~ convicção que externei por ocasião da 
visita do Ministro da Faz?nda, recém-empossado. Inclusive o Se
nador Pedro SiritOn, à ·época; cOmentou que S. Exa deveria ter 
como objetivo servirá Go'verno Itamar Franco até o final. 

Claro que considero como pleno direito do Ministro Fer
nando Henrique Cardoso ser candidato a Presidente, assim como 
de Lecinel Brizola, Lula, Pedro Simon, Antônio Britto, Orestes 
Quércia, Tasso Jereissati,' Antônio Carlos Maga!~;;.,.~., Paulo Ma
luf, Esperidião Ainin, Jafba::. Passarinho, ou de quem quer que 
seja. 

Inclusive, o jornal 9 Estado de S. Paulo anuncia hoje que 
o Ministro Fernando Henrique Cardoso teria uma preferêncía nas 
pesquisas de opinião já d"a ordem de 12%, e está sendo alentado 
por proclamações de merllbros do PFL, como os Deputados Ino
cêncio--de Oliveira c Luís Eduardo, que gostariam até de se juntar a 
Fernando Henrique e ao P'sDB. 
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Acredito que há uma opção clara e vou aqui externá-la. O 
PFL pisca olhos para Fernando Henrique e este pode piscar ofhos 
para esse lado liberal, mais conservador. É uma opção -que friz. 
Agora, o Ministro-pode também se juntar ao lado que historica
mente tem uma visão mais progressíSta da sociedade brasileira - e 
aí incluo inclusive o diálogo com as forças de esquerda, das quais 
faço parte no Partido dos Trabalhadores. Fernando Henrique pode
rá fazer a escolha. 

Mas avalio que a opção responsável que S. Exa tem pela 
frente é a lle, co·m todo o direito de se candidatar à Presidência, 
permanecer com a encargo - que não aconte.cerá tão facilmente 
outra vez- de continuar sendo o Ministro da Fazenda até_o final 
do Governo Itamar Franco. Até porqUe o períOdo entre 4 de março 
e 2 de abril é muito curto para que se delineie uma Saída concreta 
tanto para a estabilidade dos preços quanto para distribuir a renda 
e para combater a miséria. 

Dizer que só tem interesse agora na estabilidade de preços é 
muito pouco para quem teve a história de Fernando Henrique Car
doso. E muito pouco para S. Exa declarar que, neste instante, dese
ja apenas a estabilidade dos preços e o combate à inflação, 
deixando para mais tarde, para outra ocasião - quando, eventual
mente, vier a ser Presidente da República, ou para qualquer outro 
que o seja-. o combate à miséria e a reforma_agrária, que se fazem 
necessários para melhorar a distribuição da renda. 

Mas é necessário dizer, e o faço da tribuna do Senado: Mi
nistro Fernando Henrique, toda a opção está à sua frente. V. Exa 
tem a opção de relacionar-se às forças políticas mais conservado
ras deste País, -que farão tudo para deixar as coisaS tais como eStão 
ao longo das últimas décadas; ou pode também fazer a opção por 
um caminho de transformação. Forças de transformação estão, 
hoje, por exemplo, colocadas na candidatura Luiz Inácio Lula da 
Silva. 

O SR. PEDRO SIMON- Senador, permite-me V. Ex' um 
aparte? -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, Sena
dor Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Senador Eduardo Suplicy, creio ser 
muito ímportantc õ pronunciamento- de V. Ex~. Mas penso que, a 
esta altura, o debate deve ser em cima do momento que estamos 
vivendo. Tenho conversado muito com o Ministro da Fazenda e 
não sinto da parte de S. Ex• nenhuma outra preocupação, hoje, se
não com o plano económico que O Congresso irá debater. Esse 
plano é diferente dos anteriores, porque não promete milagre: Será 
discutido abertamente pela sociedade, e não zera a inflação, não 
promete salvar a pátria. S. Ex" diz que é um plano difícil e que vai 
ser posto em execução aos poucos. Acredito que, a esta altura, o 
Plano Fernando Henrique Cardoso, o Plano do GOvemo -que diz, 
por um lado, que deixa o salário forte, porque é praticamente equi
parado ao dólar, e os preço"S livres -só poderá dar certo se depois 
vier uma complementação. Quem tem lido os jornais, quem tem 
visto as manChetes, ultimamente, está verific-ando_ que os preços 
têm aumentado de uma maneira escandalosa. Disse pe.c;;soalmente 
ao Ministro Fernando Henrique, ontem, em uma reunião- V. Exn 
estava presente- com os membros da Comissão de Assuntos Eco
nômicos do Senado, que hoje, na minha opinião, o passo funda
mental de todos nós, tendo o Ministro à frente, é _uma análise dos 
preços e uma fiscalização daqueles que aumentaram, principal
mente com relação a alguns oligopólios. Todos nós sabemos - V. 
Ex• sabe, eu sei - que; neste País, os preçOs não são fixados por 
mais de 200, 250 pessoas. Com relação a supermercados - e não 
são mais do .que 25 grupos -, penso que o Ministro Fernando Hen
rique tem a obrigação de, ele próprio - e falei isso a S. Ex• pes
soalmente -, arregaçar as mangas, assumir o comando da sua 

equipe e mostrar à Nação, pelo seu trabalho, o esforço necessário 
no sentido de saber o porquê de alguns preços terem aumentado 
mil por cento e o porquê de alterações tão profundas. Existem ca
sos- como, por exemplo, o feijão-, em que os preços aumentaram 
muito, mas é uma questão de fru.mação de safra - aumentou hoje, 
abaixa amanhã. Mas sabemos que alguns preços aumentaram es
candalosamente e que não há razão para iss-o. Então, para que o 
Ministro Fernando Henrique tenha a nossa credibilidade, deve as
sumir o comando dessa_ caminhada, a chefia dessa ciúliiDJiada, que 
é diferente daquela caminhada do Governo Sarney, à época dos 
"fiscaís do Sarney". É difícil um trabalho coriio aquele dar resulta
do positivo. Hoje, o Governo não tem mais estrutura para fazer 
aquele tipo de fiscalização, em todo supermercado, em toda bode
ga; pois o Governo Collor desestruturou a máquina administrativa. 
Mas há outras maneiras de fazêwlo e, a esta altura, parece-me que a 
mais correta é verificar o priçO,-rlão no SUpermercado, mas no oli
gopólio, no grande produtor, no grande distribuidor. Se assim o fi
zer, S. Exa terá condições de saber que, se o produto está saindo a 
10 no supermercado, deve_ser vendido a 11 ou a 12, e não a 30. 
Acredito que esse deva ser o trabalho. E posso dizer que falo em 
nome do Ministro da Fazenda, que esta é a sua preocupação. As 
reuniões que S~ Exa fará hoje, durante todo o dia, são um resultado 
dessa preocupação. Vamos fazer um esforço dramático nesse sen
tido. Tenho ao meu lado um grande empresário e Senador; pelo 
qual tenho muito carinho, que faZ parte do grupo de empresários 
que têm visão positiva do País. Mas há grupos no Brasil, infeliz
mente, formados por empresários retrógrados, que não têm o espí
rito de competição necessário ao crescimento de um país que 
precisa prosperar e aumentar _o_mercado de consumo, a fim de que 
os 32 milhões de brasileiros miseráveis possam produzir e consu
mir, porque, assim, eles também melhorarão. lnfeliirilente, há um 
estilo de empresários, principalmente nos setores conservadores, 
concentradores de produtos, que querem ganhar o máximo possí
vel, sem se preocupar com a situação em que vivemOS. Por outro 
lado, sabemos que h::i pessoas que vivem da inflação, que depen
dem da inflação. A coisa mais fantástica, Senador Eduardo Supli
cy, é que até hoje há quem me pergunte: "Quer diZer que agora os 
juros dos bancos vão baixar, podem desaparecer? E como vou fi
car, pois tenho o meu dinheirinho na pOupança: ele não vai render 
mais?" Esse coitado nem está _entendendo que praticamente não 
ganha coisa nenhuma, que mal e mal mantém o valor do dinheiro. 
Esse tipo de pessoa está preocupada porque ganha tantos por cento 
na poupança e isso ·vai "deixar" de acontecer. Então, penso que 
essa é uma campanha de esclarecimento. Concordo que o momen
to que estamos vivendo é eleitoral, e não podemos fugir disto. Es
tamos com as candidaturas nas ruas, o que é normal, porque a 
eleição será no dia 03 de outubro. Inclusive o Lufa está fazendo 
um belfssimo e inteligente trabalho em suas andanças em várias 
caravanas, porque está visitando lugares aonde nunca se foi; mas a 
recíproca também é muito importante: ele está conhecendo novas 
realidades. Ainda outro dia, ele dava uma declaração sobre o Rio 
Grande do Sul, que é verdadeira. Ele afirmou que não imaginava 
que encontraria um quadro de tantas. dificuldades, pois sempre ti
vera a imagem de que o Rio Grande do Sul era um Estado rico e 
próspero e que, infelizmente, vita quadros de fome e de dificuldaw 
des. E nisto ele tem razão! Mas isso é normal, poderá ser o Lula, o 
Brizola, quem quer que seja. O que não acho correto é que nós, a 
começar pelo Governo, não tenhamos a consciência de que, se este 
plano der certo, será bom para todo mundo. Não haverá milagre! 
Este plano não tem como se transformar em Plano Cruzado! É 
muito difícil o Fernando Henrique virar o Funaro de hoje até o dia 
03_de outubro! É muito difícil! Porque a ffianeira como o Plano 
está sendo apresentado, como está sendo desenvolvido, mostra que 
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ele não é milagreiio, não é aquele plano "qUe- vai fazer com que to
dos, de repente, fiquem vibrando. Não seí se V. Ex." se lembra de 
quando saiu o Plano Funaro: no dia seguinte, havia uma vibração 
fantástica. Tõdo mundo estava felizL porque havia ganho mais 
20%. O dinheiro de todo operário valia mais 20%. Por quê? Por
que havia ganho um abono de 20%, e os preços h a viam sido con
gelados. Isso não está acontecerido; pelo contrário, eStá havendo 
queixas. V. Ex• mesmo participou- orifem da -reuhíã_O que 'tiveinoS 
com o Ministro e assistíu à preocupação dO Governo em que não 
aconteçam os mesmos equívocos do Plano Funaro. Se, de repente, 
a Campanha do Betinho desse certo, a ONU, mensalmente, reme
tesse 500 dólar_cs para cada pessoa e, assim, os 32 milhões de bra
sileiros que passam fome pudessem comprar comida, mesmo 
assim, faltaria comida - esta é a triste realidade - porque não_ te
mos infra~estrutura. Portanto, que se faça crescimento, mas que o 
abastecimento não fique nessa situação de cao.s, porque é isso que 
interessa aos forneçedm:e_s; aí, siin, a crise -átingirá índices impen
sáveis. V. Exa está absolutamente corretQ1 _ _g_u_ando afirma que O 
Ministro Fernando Henrique Cardoso e o Governo não devem se 
preocupar apenas com o problema da inflação, mas também- com a 
infra-estrutura e com os problemas socüiis. Se equacionarmos esse 
problema e crescermos ao ritmo de 7%, em 10 anos poderemos 
mudar a história deste País. Ao Governo Itamar Franco só resta o 
caminho da tr_~nsição; herói ele não s;rá. Se co~seguínTios vencer 
essa primeira etapa, poderá ser o Lula, o Brizola, o PMDB, o 
PSDB, quem for, o próximo governo será um grande governo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte de V. 

O Sr. Amir Gabriel- Perrriíte-me V. Ex0 um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. EDUARDO SUJ'LICY -Senador Almir Gabriel, cu 
gostaria de respond~r ao aparte do nobre Senador Pedro SimOn e 
também dar oportunidade ao Senador JOsé Eduardo, mas VejO (jue 
S. Exn já se ausentou do plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Mesa gosta
ria de informar ao eminente Senador Ec}_uardo Suplicy que o Sena
dor José Eduardo deverá dar _o seu discurso como liçl.o, se não 

~ltar:_a_t_empo de fazê-lo. 
Lembro a V. Ex" que o seu tempo já está esgotado. 
O SR- EDUARDO SUPLIC'i ~~ Apenas gostaria de res

ponder ao_aparte do Líder do Governo, Senador Pedro ~~i_mon. no
bre Senador, qual é o sentido das palavras do Ministro Fernando 
Henrique Cardoso, quando afirma: "Se não _ _mu_d_arcm o governo, 
então permaneço"? Alguns objetivos foram a;ti colocados, _como, 
por exemplo, o controle dos preços ou o quci fazer com os ·abusos 
nos preços nos setores oligopolizados. Ainda ontem, o Ministro da 
Fazenda relatou-nos que aproximadamente 25% dos preços são de 
grupos de oligopólios, correspondendo aproximadamente a 470 
preços, que sua equipe teria levantado nos últimos 36 meses. 

A medida provisória considera as maneiras de detectar 
eventuais abusos, mas não estão descri_ta_s_as sanções ou a forma de 
efetivamente conseguir a diminuição. doS preços quanâo constata
dos como abusivas, a não ser uma menção de que as câmaras seta
riais poderão tratar deste _assunto. Portanto, é perfeitamente 
possível ao Congresso Nacional aperfeiçoar essa medida provisó
ria. 

o outro aspecto é a questão de prcç~s e saúnOs. o próprio 
Ministro i:eConheceu que, para algumas categorias, o ponto inicial, 
onde estarão os salários em março, será mais baixo do que normal
mente obteriam pela própria regra que acaba de entrar em vigên
cia. Pois bem, cabe ao Congresso Nacional examinar a 
possibilidade de melhorar essa situação, para que a participação 

dos salários na renda n$o se deteriore com o Programa de Estabili
zação. 

Coricedo, neste _mol?-ento, o aparte ao Senador Almir Ga-
briel. 

O Sr. Ahnir Gabriel - Senador Eduard_o Suplicy, estou 
atento ao discurso de V. Ex, e gostaria de comentá-lo, faZendo 
uma análise, em sepaiado, de dois pontos. Um é o que V. ExD 
aborda neste momento, -o Plano de Estabilizaçãg Econômica; o ou
tro é o que eu chamaria de uma questão menos política e inais elei
toral. V. Exa é uma das poucas pessoas que têm uma larga 
convivência _com o Senador Fernando Henrique Cardoso, atual 
Ministro d<:~. Fazenda, e certamente o conhece bem do ponto de vis
ta não apenas da cultura e da política,-·mas também do comporta
mento pessoal do Ministro da _Fazenda. V. Exa é testemunha da 
seriedade, do compromisso social, da larga dedicação às causas 
nacionais do Ministro Fernando Henrique Cardoso. Em função 
disso, V. Ex.n é capaz também de compreender que, ao propor o 
Plano de EstabiliZação someiiie- em dezembro, S. Exa não o fez 
apenas por vontade ou gosto, e, sim, pelas condições em que en
controu b Ministério da Fazenda: absolutamente deteriorado, dis
perso, perdido, sem informações. Com seu espírito científico, S. 
Exa teve necessidade de dispor de estatísticas e_ dados com um 
bom nível de consistência para propor um Plano de Estabilização 
Econõinica, que não é .o PJa.:no Fernando Henrique, ne-m é o Plano 
Itamar Franco. No meu entender, é_õ- plano da sociedade brasileira; 
é o plano do PT, é o plano do PSDB, é o plano dos sindicatos, é o 
plano de todos. Não digo o Plano que foi apresentado, mas o pro
jeto de estabilização da economia brasileira é certamente um pro
jeto para toda-a sociedade e de toda a sociedade brasileira. Nesse 
aspecto, junta-se aquilo que falef cOm referêri.Cía à pessoa de Fer
!lanQo fle.~que às características desse_ plano. E a Característica 
mais importante é a de democrã.da- de -que· vem eiVado. Nenhum 
plano neste País, e provavelmente no mundo, teve um debate tão 
intenso, com uma participação tão significativa dO Congresso e da 
sociedade, quanto o Plano de Estabilização Econômica que hoje 
está se_ndo executado. Pe maneira que Coloco em dúyida não a po
sição do Ministro Fernando Henrique Cardoso, mas o que a im
prensa, ou certa imprensa, óu alguin joniãliStã, cOlocou na boca do 
Ministro, como se ele estivesse fazendo urriª amea,ça ou uma coa
_ção ao Congresso Nacional. V. Exa conheCe o -MiriistrO FernandO 
Henrique, nosso colega nesta Casa, e sabe que S._ Exa não faria 
uma coação desse tipo. até- porque serviria Como iitStrumento con
trário à aprovação do próprio Plano. V. Exa, no início, referiu-se à 
questão de o Congresso mexer no Pla_no. Há poucos momentos, re
batendo aParte do sen"âdor Pedro Simon, V. _ExD subs!ituh.f a pála
vra "mexer" pela palavra "aperfeiçoar". Era este exatamente o 
apelo que eu faria a V. Ex a. O Congresso não tem obrigação de 
mexer: tem a obrigação de aperfeiçoar, qualquer que seja a lei, ve
nha do Poder Executiyo ou nasça aqui mesmo. Essa é, _com certe
za, a postura de V, Exa, enfirri, de todo o Congresso Nacional. A 
outra questão que eu gostaria- de abordar é a questão eleitoral. Cla
ro que Fernando Henrique Cardoso é um nome, como V. Ex a rela
cionou, entre os -qU:e têtn possibilidade de se candidatar à 
Presidência da República; não porque queiram simplesmente, mas 
porque são nomes que criaram condições de visibilidade social 
para poStu1ar a Presidênci"a da República. No nosso entendimento, 
uma pessoa dã dimensão de Fernando Henrique Cardoso é, por na
tureza, candidata à Presidência. E é rriuito bom que o Pafs tenha 
uma pessoa da dimensão do Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
como é muito bom o País contemplar uma pessoa_ como o Lula, 
que saiu da condição .de metalúrgico para a de líder sindical com 
profunda expressão nacional, com possibilidades legítimas de plei
tear a Presidência da República. De maneira que, com a visibilida-
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de e a respeitabilidade social que o Ministro Fernando Henrique 
Cardoso tem. e.sobretudo com as características de estadista que 
c.st;.1 aprcsentundo ao conduzir os problemas nacionais num mo~ 
rnento dramático da vida brasileira, não há nada que lhe impeça, 
que lhe dificulte ou que torne estranha a sua condição de estar can~ 
didato~ não por vontade dele, mas por vontade do nosso Partido, 
ou por vontade de grande parte da sociedade brasileira. Com rela
ção à questão de fazer alianças à direita e à esquerda, V. Exa sah~ 
das simp<ltias que tem o PSDB com o PT e de"inais partidos de es~ 
querda; V. Exu sabe quantos do PSDB têill-ofíge;m exatamente nes
sa esquerda. De que maneira se negocia e se articula? Uma coisa é 
negociar e articular, cadã um ganhandO e perdendo; outra coisa é 
um só articular, só ele ganhando; aí realmente fica difícil fazer 
uma composição. Não creio que Fernando Henrique Cardoso faça 
opção pela direita. A nossa opção, a opção do PSDB, do Fernando 
Henrique Cardoso, é pelo Brasil. Queremos fugir um pouco dessa 
codifi(.'ação direita/esquerda e_sair para uni plano nacional que ve~ 
nha resolver isso que V. Ex4 apresenta como_condição essencial: a 
erradicação da pobreza, da miséria, do arlaJfabetismo, da doença, 
enfim, desses problemas dramáticos _e graves que precisam serre~ 
solvidos. Tenho certeza absoluta de que a posição de V. Ex4

, ao 
analisar a medida provisória da URV, será a de colaborar, com a 
sua inteligência, com o- seu saber, corri a sua comPetêrlcia na área 
da economia, no sentido de aperfeiçoar esse plano, sabendo que 
ele não é milagreiro~ é um plano que objetlva levar o conjunto da 
sociedade a ter uma nova atitude diante da inflação; compreender 
que a inflação conceiltra c fri.z com que os bilnqueiros -nquem cada 
\'ez mais ricos e que a população de brasileiros que têm menor 
oportunidade de emprego e renda, essa grande população fica cada 
vez mais pobrt!'. cada vez com dificuldades maiores. Creio cjue 
essa será a atitude de V. Ex~ e, certamente, a atitude do Congresso 
Nacional. 

O SR. EDUARDO SUPLICY:.. É muito positivo, Senador 
Almir Gabriel, ter a oportunidade dessa reflexão, inclusive com 
membros do PT e do PSD B. 

Reconheço, sim, essa seriedade de propósitos ·do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, qUe cOnheÇO, de fato, pelo menos h-á 
30 anos, desde estudante, quando o convidei para fazer palestra na 
Fundação Getúlio Vargas, onde eu era Presidente do C_entro Aca~ 
dêmicc c responsável pela realização de atividades culturais. 

Em t 978, por exemplo. quando ambos éramos do MDB, fui 
candidato a deputado estadual e fiz a opção Clãra de ajudar a cam
panha do então candidato ao Senado, Fernando Henrique Cardoso. 
Portanto, reconheço essa seriedade de propósitos em S. Ex4

• 

Tamb~m avalio que podemos perf~itamente- aPririloraf o 
Programa de E$tabilização, e isto foi feito noS últimos três meses. 
Aqui, por exemplo, cu trouxe reflexões do economista Paulo No
gueira Batista Júnior, que mOstravam os risCO$ da arm_adilha __ da 
dolarização - e isto foi considerado, como .aconteceu ontem em 
diálogo conosco, pelo Ministro -Femandõ Henrique. 

Ainda há muito por avançar na questS.o relativa ao compor~ 
tamento dos salários no Programa _de Estabilização. _Muita _energia 
precisn ser dada pelo Miúhtro ·Fernando Heilfi(j_ue Cardoso e pelo 
Governo Itamar Franco à questão da fome- a meu ver, um ponto 
ainda não devidamente tocado, a não ser pelas tentativas do Beti
nho e de Dom Mauro More !li de conscientizar os brasiléiroS neSse 
sentido. É preciso colocar toda energia na direção dessa grande 
prioridade, de uma política que transforme eSta realidade_ bráSílei-
ra. 

Os dez meses que temos pela frente são um tempo enorme 
para o Governo Itamar Franco e _o Ministro Fernando Henrique 
Cardoso camfnharem na dircção desses propóSitos: e eu os àjuda
rei nessa caminhada. 

O Sr. Pedro Simon- Permite~ me V. Exa um aparte? 
O SR. EDIJARDO SUPLICY- Ouço o apafte do nobre 

Senador Pedro Símon. 
O Sr. Pedro Simon- V. Exu tem razão quando fala na 

campanha do Betinho e de Dom Mauro Morelli. V. Exa se iembra: 
o Lula e V. Exa foram ao meu gabinete, porque queriam fala~ com 
o MiniStro da Fazenda. O Presidente Itamar Fr.ancQ pediu que essa 
converSa fosse feita pessoalmente. Várias reuniões foram feitas. 
Creio que são muitos oS méritos do _Betinho e de Doiit MUuro Mo~ 
relli, mas não vairlos esquecer que- é o Governo que está fazendo 
este plan9~ é o governo que está de:::.envolvendo, bancando, pagan
do a distribuição que hoje atinge 9 milhões de p-essoas. Nunca 
houve um Plano como esse. Te_nho p_art_j_cipado de reuniões que tra
tam desse assunto. Na quínta~feira, pOr exemplo, o Ministro Fer
nando Henrique Cardoso e o Ministro do Planejamento. 
juntamente com o Betinho e Dom Morelli, estavam em uma reu~ 
nião do Conselho. Acho que se trat<l de um esquema fantástico. V. 
Ex" tem razão; todavia, não pode prevalecer a imagem de que ape~ 
nas o Betinho e Dom Morelli estão trabalhando e o Go ... ~emo nada 
esiá fazendo a re-speito. Ao contrário, a máquina, a estrutura, o di~ 
nhciro e o es(]uema são do Governo. Agora, são inegáveis os méri~ 
tOs do Bet~nho e 4iDom Morem:. . _ . 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)(Fazendo soar a 
campainhu.) - Senador ~d_uardO Suplicy, a Mesa açlverte V. Exa 
que seu tempo já foi ultrapassado_ em 30 minutos. Peço a V. Ex,. 
que conclua, pois temos necessidade de dar início aj)s trabalhoS-da 
Ordem Jo O ia. - ---

0 SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, concluirei 
em seguida. 

Gostaria apenas de dizer ao Senador Pedro Simon que de
pois do périplo Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná e San
ta Catarina, considero_ muito importante que Lula tenha conosco e 
com V. Exa novo diálogo. Provavelmente, na semana que vem, te~ 
remos e_sse diálog'?_, que deverá seguir ri linha daquele primeiro cri~ 
contro. - ---

___ O Sr. Pedro SimÓÓ.- Com muito pi·azer. 
O Sr. Amir Lando- Permite~ me" V. 'Ex a um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex' con1 aquies

cência da Mesa. 
O Sr~- Amir Lando --Nobre SCnador -Eduardo Suplicy, 

como sempre_! V_._ Ex11 trata dos temasdL' interesse naçional com 
muita proPriedade e vi:::.ão crltica. Realmente, acho que todo plano, 
programa de goveino, projetos precisam de uma certa mistifica~ 
ção. Sefll dúvida, é necessáfio um certO e.IJ.yqlvimento da mídia e 
da mídia- em qualquer inovãção, sob~·ctudo de Uma pOlítiCa eConô~ 

_mica cOmo a nossa, em c-ii se. Mas tamb~m não se pode fazer polí
tica apenas com mistificação- e esse lírhite é inuü6 PC(rueriô. Não 
quero aqui, de maneira alguma, ressaltar as qualidades pessoai!; do 
MiniStto FernandO Henrique Cardoso; Pevo dizer que não é isso 
que está em jogo. Terúos que-Olliar ~ Ot,~tra parte, e a Outra parte 
nã.o é boazinh-a~ a outra parte não é complacente, não é humanista, 
não se preocupa com os 32 milhões de famintos deste País. A ou

--tra parte quer ganhar e ganhar sempre, muito e muito mais. Entãp, 
o qUe verifiCamos até agora, na atuãção- dO-MiniStrO Fernando 
Henrique e do Governo Itamar Franco nesse particular? Verifica~ 
mos a existência de um ajuste fiscal que, _fundamentalmente, se re~ 
sume num fundo de emergência, qu~ não é ainda um aporte c,le 
recursos, e há assíin um desejo-ou até uma ctete-firiiiiação de cOll~ 
trote dus despesas públicas - o que me parece ser um progrãina 
normal de qualquer governo: não gastar mab do que arrecada. 
Posterionl"!ent_!; teremos o s~g~rtdo passo, o indexae,Jor de salário_s; 
nada mais do que isso. É eVidente que nesse segundo momento, 
com o indexador, os salários deverão ganhar: mas perderam neccs-
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sariamente no primeiro momento. E há uma inSatisfação popular 
porque essa conta, sempre que é lançado um plano, quem primeiro 
paga são os trabalhadores. Isso não é novidade. Há uma perda, e 
não há como mistifiCar· que não haja; maior oU a menor, sempre há 
perda. E essa média, evidentemente, parte de um ponto que rebalM 
xa necessariamente, que é a média dos últimos quatro meses. Só 
depois teremos a nova moeda, o Real. É evidente que isso é- pouco 
quando o outro lado está solto e não cede um tostão se não se fiZer 
muita pressão. Por quê? Ele está livre, tem o céu e a ambição por 
limites. Penso que esse Plano, como disse V. Exa, predsoder fririita
energia. E o Plano não vale porque academic?mente bem feito, 
não vale porque bem escrito; o Plano vale sobretudo pela sua cor
reta execução. Mas o ganho social, ou seja, o ganho do trabalha
dor, isso tudo é incógnita. Por isso acho que as observações de V. 
Exa têm extrema procedência; devemos exercitar a n"osSa capadda
de crítica e desconfiar para alertar e corrigiY ã ·r ora enqu:an.to é p-os:. 
sível. Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio)(Fazendo soar a 
campainha)- A PresidênCia solicita aó riobre Senador que conclua 
imediatamente o seu pronunciamento. 

O SR- EDUARDO SUPLICY - Concluo, Sr. Presidente, 
em especial ressaltando que a correção diária dos _salários através 
da URV é algo que pode ser considerado importante apenas para o 
período de transição. Os salários parfem de um ponto que para 
muitos poderá ser menor do que de outra forma siria e dependem 
deste período de transiÇão- e apenas por -este perfódó é que haverá 
correção diária. Logo depois de introduzido o Real, a não ser que 
se garanta que este realmente será muitO eStável, estaremos a en
frentar novamente os ·problemas de inflação que têm sido endêmi-
cosnoBrasiL -- ----- -

Muito obrigado. (Palmas) 

Durante o discurso _do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Chagas Rodrigues, JO VU:e-Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é o cupada pelo sr. Carlos PatrocfR 
nio, Suplente de Secretário 

O SR; PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador José Eduardo. 

O SR- JOSÉ EDUARDO (PTB -PR. Pronuncia o seguin, 
te_discurso).- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho a_companhado pelos j0m3.iS a --polêmica- provocã.da 
pelos governadores do Ceará, de_Roraima, do Rio de Janeiro e do 
Rio Grande_ do Sul, que querem pôr fiin ao acordo da Câmara se~ 
torial da Indústria __ Automotiva, em Vígor há mais de um ano, por 
não abrirem mão das alíquotas de ICMS, cobradas na comerciali
zação de veículos em seus Estados. Os Exm0 s Srs. Governadores 
desses Estados citados lançam mão da necessidade de unanimida:
de para a tomada_de decisões no CONFAZ, órgão qUe ieúne secre-
tários da Fazenda de todo o País. __ _ 

Se _até hoje o CONFAZ passou em brancas nuvens com 
suas decisões autoritárias, desta vez o órgão passou dos limites, ao 
denunciar, isoladamente, e contra os interesses de .tQdos os outr.os 
signatários, um pacto que tirou um selQr importarité- da economia 
brasileira da estagnação e participou da arrancadi de crescimento 
que tirou o País do _atoleiro_da reces_sjo no ano de 1.993_. Pois, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, no acordo entre trabalhadores, monta
doras, fornecedores, revendedores e autoridades do governo, todos 
cederam um pouco para que no fim todos, e principalmente oBra
sil, ganhassem._Graças a ele, a indústria cresceti 9% e- O-PIB. 5%, 
em 1993, depois de anos de crescimento negativo. 

Peço vênia a meus nobres pares nesta Casa para historiar o 
histórico acordo da Câmara S~torial da_ Indústria Automotiva, por 
ter conhecimento pleno das ocorrências que levaram ao documenR 

to. Quando assumi o Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo, a convite do Presidente Itamar Franco, percebi que as 
Câmaras Setoriais poderiam desempenhar um papel muito mais reR 
levante do que o de mero controlador de preços e custos, finalida
de delas no governo allterior. E resolvi transformá-Ias num: foro 
democrático, com a pahicipação de todos os agentes econôn\icoS 
erivolvidos, para a assinatura de pacatos setoriais, capazes; em 
conjunto, de reativar a economia. 

O grande êxito obtido no acordo da Câmara Sétorial da In
dústria Automotiva, -fifirlado em janeiro de 1993 e testemunhado 
pelos depoimentos dados em artigos assinados pelo jornalista Luís 
Nassif e pelo dirigente sindical Vicente Paulo da Silva nas páginas 
insuspeitas da Folha d~ S. Paulo, mostrou que eu estava com ara-
zão. 

TodoS os setóres particípaiaffi: ativa e- éritlisi<Lsticãinente, da 
busca de coriS"eriS6pata- reduzir os CustOS e~ assim, baixar os preços 
dos automóveis, incentivando sua comercialização e, em conse
qüência, a produção. O já citado presidente do Sindicato dos Me
talúrgicos do ABC, Vicente Paulo da Silva, da CUT, teve 
participaçãO destacada no acordo, numa prova de que os brasilei
ros de boa vontade nãq ligam para diferenças ideológicas quando 
se trata de promover o interesse geral. 

As montadoras ci.briram mão de parte de seu lucro e aceita
ram garantir o nível de emprego e uma remuneração com ganho 
real assegurado, obtendo, em contrapartida, o compromisso dos 
trabalhadores de_uma trégua nas greves, enquanto dure o acordo. 
Os revendedores também cederam parte de seus lucros, a exemplo 
dos fornecedores de in$umos, de um lado, e, de outro, as autorida
des federais e estaduais aceitaram baix_ar as alíquotas dos impostos 
cobrados do setor. IssQ não chega a representar uma renúncia fis
cal, pois, na verdade, os impOstos cobrados eram muito altos, comR 
parando-se com outros .setores e com outros países. 

Corn__l_mUhão 391 niil veículos produzidos e vendidos, o 
setor automotivo brasileiro bateu recordes históricos em 1993. O 
aumento de vendas foftão expressivo que a redução das alíquotas 
não prejudicou os cofres públicos. No primeiro semestre de 1993, 
os automóveis geraram US$ I bilhão 176 milhões de IPI, contra 
US$ 883 milhões, em 1992, e US$ 639 milhões de ICMS, contra 
US$ 486 milhões, no an.o anterior. 

O -Estado mais interessado em arrecadar ICMS, o de São 
Paulo, reconheceu, pela palavra de seu governador, Luiz Antônio 
Fleury Filho, que houve um aumento significativo na arrecadação 
de ICMS, ao longo do ano. E, como as vendas aumentaram e, 
40%, é de se supor que a influêilcia do acordo na arrecadação do 
IPV A seja da mesma ordem. 

No entanto, os governadores do Ceará, Roraima; Rio de Ja
neiro e Rio Grande do ,Sul resolveram acãbar com os efeitos posi
tivos do acordo, negando a redução da alíquota do ICMS e 
forçando os outros Estados a fazerem ·o mesmo, por causa da cláu
sula da unanimidade nas decisões do CONF AZ. · 

Infelizmente, Sr·. Presidente, Srs. Senadores, os brasileiros 
que perderam o emprego por causa de sua volúpia dificilmente te
rão a oportunidade de providenciar o desemprego desses governa
dores, nas urnas. Por isso mesmo, a atitude certa a tomar é fechar o 
CONF AZ e entregar sUas atribUiÇões autoritárias aO órg[o respon
sável por elas na democracia, este Senado da República. E jál 

Insisto que só elliste Uma saída para o impasse que está sen
do criado pelo CONFAZ no acordo da Câmara Setorial da Indús
tria Automotiva: seu féchamento. Afinal de contas, esse conselho, 
constituído por secretários da Fazenda dos Estados para tomar de
cisões, sempre por unahimidade, a respeito de impostos estaduais, 
não passa de um entulho autOritál-io. 
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Como ã democracia já está em funcionamento, esse filhote 
da ditadura, um verdadeiro aborto institucional, deveria ter suas 
atrib_uiçõcs indevídas transferidã.s para a instituição qUe de direito 
trata dos assuntos relativos à Federação, ou seja, este Senado da 
República. afinal, nós, Senadores, fomos eleitos pelo povo exata
mente para este fim e o mesmo não pode ser dito dos Secretários 
da Fazenda, nomeados pelos goVernadores e demissíveis a qual
quer momento. 

Sem o aborto institucional do CONFAZ, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a democracia será mais forte e_ mais duradoura no· Bra
sil 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-SC. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sf. Presidente, Sh e Si-S. SenadoreS: 

Sob _crise das mais graves, a Embraer, _Empresa Brasjleira 
de Aeronáutica:, comemofou, em 21 de agosto passado, os seUs 24 
anos, em clima de_desestatização que a ameaça, idéia, aliás,_ apro
vada pela direção da empresa, ao tempo em que, na mesma sema
na, foi oficializado o "Comitê em Defesa _da Embraer - -Não à 
Privatização". Cinqüent:i eritidades de todO o faís integram esse 
movimento,_hojc expressivamente consolidado de- forma nadonai. 
A própria Prefeüura de Sãô José doS -campos, cidáde sede da Ern
braer, e sua Câmara de Vereadores participam do Comitê, e, ériti'6 
as mais respeitáveis associações que O itpóiam, dês"taca-se tarllbérll 
a Sociedade Brasileira pa:ra o Progresso da Ciência. SindicatÇJS e 
parlamentares, igualmente, se alinh/;lm entre_aqueles que defendem 
a tese de que o Governo deve salvar a Embraer. 

Oziies Silva, superintendente e fUndador da empresa, mani
festa-se favorável à privatização, desde que mantida parte das ·açõ
es em poder da União, distribuindo-se a maioria das ações a 
empregados e grupos selecionados. O Sihdicato dos MetalúrgicOs 
de São José dos Campos, que encabeça o' Comitê, entende, por sua 
vez, que a relação entre a empresa e' a· Uilião preciSa ser revista, 
mas o _controle acionário não pode -passar tão-Sonie-nte das rhãOs 
desta para a de particulares. Teme o Sindicitto, bem-como O setOr 
aeroespacial do País, que a privatizaÇão-ponha ftrri-aos projet6s na
cionais de aeronaves, transforme a Embraer em simples montadora 
ou depósito de manutenção de aviões-da_FAB, destaite extinguin
do-se parte do patrimôriio tecnológiCO brasileiro. 

É bem verdade que a _dívida atual da Embraer é de um bi
lhão de dólares, mas seu patrimônio eStá avaliado em pelo menos 
o _dobro. Os prejuízos aéuinulados s6màm US$ 764. inilhões,-rÜas, 
contrariamente ao que muitos poderrl pensar, a· Urliã() não investiu 
maciçamente e nem apertou recursos em bcnefício_da_Embraer. b 
Governo, bem obs_erva Joelmir Beting, em O Estad<!_ de S. Paulo, 
de 18/02/93, investiu na Embraer, em seus 24 anos, irrisória quan
tia, considerando-se ter ela exportado US$ 3,5 bilhões e ter substi
tuído importações deUS$ 3,7 bilhões no períód(),_Com qualidade 
de Primeiro Mundo, situa-se entre as seis maiores empresas de en
genharia aeronáutica do mundo, operando nos cinco continentes. 
Domina 32%_ dO mercado mundial de aeronaves "Comerciais de 
transporte regional, e é responsável por 57% do mercado mundial 
de aparelhos de_ treinamento militar. Duzentos e sêis "BraSílias", 
do total de 275 produzidos pda Embraer até hoje,-Voam nos Esta
dos Unidos. E, pelo terceiro ano consecutivo, esse tiPo de aerona
ve (EMB - 120) lidera no número de assentos oferecidos na 
aviação regional nos Estados Unidos, fato que é motívo de júbilo, 
honra e orgulho para todos nós brasileiros. Não só os Estados Uni
dos, mas França e lnglaterra, e_nm~- outros, são compradores dos 
aviões fabricados pela Empresa Brasileira de AerOnáUtica. Como 
se trata de países que dispõem de alta tecnologia aeronáutica, tal 
fato evidencia a competitividade da estatal, qUe extrapola o merca-

do interno e a toma imbatível em relação a qualquer outra empresa 
estatal brasileira, m~lgrado a rece$são, os sucessivos e mal.suc_edi
dos planos econômicos, e a irresponsabilidade governamental que 
deixou a desc~berto dívidaS -veOcidas e não honrou compromissos 
assumidos. 

Lamente-se e deplore-se que no Brasil -já foi dito, pals de 
contraste&! - os aviões importados se privilegiem com total isen
ção fiscal, enquanto os produzidos pela empresa nacional são taxa
dos com a mesma carga fiscal que se aplica aoS equipamentos 
industriais. Para contornar e superar a onerosa incidência da carga 
tributária que a asfixia, insista-se, como empresa:_ nacional, __ a E_m~ 
braet: _recorreU a uma operação-artifício, de modõ ;:t estar habilitada 
a enfrentar a concorrência enl igualdade de condiçõeS:~é a "expor
tação-importaçãi:i", qrial seja, para comércia1izar seus -Pfodi.itos no 
mercado_ interno, a emp~esa te~ que p~meiro _exportá=I~S; para enl 
seguida vendê-los ou cedê-los através de leasing a empresa-s brasi
leiras. É inominável para a economia_do País o reflexo de tal pro
cedimento discriminatório, põr parte do_Govemo, que-Configura 
verdadeira xenofilia, pois não se pode perder de vista qUe a carga 
tributária representa em média 20% do preç-o -finãl de um avião, 
enquanto concorrentes estrangeiros têm isenção totaJ até para 
aV-iões usados. Não foi por outra razão que, nos últimos -dOis anos, 
o Brasil importou 2Q5 aviões usadQ_~~ _ .. _ -- -- . -· 
: .A criati::l9-ad~: ~!_S~ -~enado~e.~, ~~1 sid9 a_ arma de que tem 

se valido a Ernbraer para resistir e tentar se salvar da crise' qUe a 
ronda. Apesar de todo o descaso g'?vern_amental, que inibe- qual
quer possibilidade de otimiZaÇãO dessa efripresa tão pujante e alta
mente competitiva, quando, bem_ ao_ contrário, o poder público 
deveria criar condições para que efã -e.Xcelesse. a -Enlliiaer~ em ju
nho próximo passado, participou, de fOrma marcante e singular, do 
Salão de Le BOti.rget, na França, um dos mais l.ffipoÍ1:antes aconte
cimentos· mundiais para ã iridústria aeronáutica e espaciaL Lá foi 
apresentado seu projeto do EMB-145, o primeiro jàfO comercial 
para transporte de 50 passageiros produZido na América Latina. 
Trata-se de jato de novíssima geraç_ãg_ para transporte regional, que 
deverá voar pela primeira vez em 1995. Recebidas já 120 qtrtas de 
intenção de compra do EMB-145,_ que representa a volta- _ão sim
ples, ao básico, com o abandono da sofisfiótÇão encãfeCedora, es
tratégiá para vencer a criSe-no merCa."do ri:lurldíal, a Embraer como 
que eStá "terceirizando", formando parÚrias com outras indústrias 
do setor, que deverão contribuir com um aporte de US$ 170 mi
lhões de recursos para a concretização do projeto. 

·_ · · _Muito antes d~_ se aderir à priVatização pUra e _simples da 
Elúbí:ãef, Sfs~ Se_nadOies, impõe-se reaVàiiai, diante dÕs fatos, com 
serenídãde, sem a tentação _da adesão fácil' a modismos, o rearpa
pel do Estado na economia, tendo em vista a soberania nacional, o 
desenvolvimento auto-suStentá-vel e a retomada dos investimentos. 
Não nos esqueçamos de que a Empresa Brasileíra de Aeronáutica 
é estratégica, sob várioS poritos--de-visfa: iridustrial, tecnológico, dO 
emprego -e da segurança nacionãi. Projeto muito bem sucedido, do 
ponto de vista operacional; são irretórquíVeiS:_ as pefspectivas- de 
sua recuperação e saneamento financeiro~ cofio deflúi dós dados 
que apresentamos. _ _ _ __ _ __ 

Deve O Governo, Srs. Presidente, resgatar os_ seus débitos 
com a estatal, exigir o mesmo d()s_ demais_ ~pa_rç_eii-OS, bem como 
promover o aperte de capitais indispensáveis à sua completa recu
peração. Desde sua fundação, em 1969, a União, s~ sócia princi
pal, só aplicou US$ 200 milhões, período em que a empresa 
faturoU t.JS$ _7,2 bilhões (dados do presidente da Embraer em de
poimento no Congresso Nacional). Está mais do que comprovada 
a viabilidade operacional, tecnológica e financeira da· EmbraeT, 
cujo potencial permite prever faturamento, nos próximos 10 anos, 
da ordem de US$ 13 bilhões, uma vez que o mercado atual deman-



Março de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IÍ) Sex~a~feira 4 1051 

da aeronaves de pequeno e médio" porte, especialidade da empresa 
estatal. 

Somos, pelas razões expostas, favoráVel à aprOvação do 
projeto do Deputado Federal Ernesto Gradella, que retira a -estatal 
da lista das privatiZáveis, exigindo, como a SOCiedade brasileira. 
signatária do "Comitê cm Defesa daEmbraer", através de iri.Stitui
ções as mais diversificadas, tJUC haja isonomiá dil_Embraer com as 
concorrentes estrangeiras, e que se crie um fundo nacional para re
cuperar a capacidadc _ _de_ investimento em ciência e tecnologia. O 
acervo tecnológico de um País deve sempre permanecer sob a tute
la da organização estatal, meio pelo qual se preserva a própria so
berania nacional. 

Portanto, não à privatização da Em.braer, pela seriedade e 
moralização da empresa pública, e pela preservação do património 
nacional! 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)-, Concedo a pa

lavra ao nobre Senador Jo_ão França. 
O SR. JOÃO FRANÇA (PP - RR. Pronuncia o seguinte 

discurso.)- Sr. Presidente, SJ"'s Srs. Senadores: 
A discriminação Contra as regiões menos desenvolvidas do 

nosso país, notadamente a Região NorLe,_ tem s_e __ apresentado fre
quentemente sob_ vá_rios a,.oe;pectos: . ~ - -

1 - No aspecto político, as lideranças do Sul e Sudeste ten
tam por todos os meios reduzir a representação parlamentar da Re-
gião Norte no Congresso Nacional. _ _ . 

2 .... No aspecto econômico a Região Norte v"em aQ longo de 
sua existência sendo marginalizada do processo de desenyolvi
mento do país, não sendo destinados àqUela região os -incentivos-e 
os recursos que, em conjunto com o seu grande potenr.tãl mineral 
e vegetal, poderiam torná-Ia plenamente desenvolvida e auto-sufi
ciente. 

Diante de situações como essas, ilão é de Se estranhar que 
mais uma_yez_queiram discriminar a nqs!}~ sofrida regiã9, mãis es-
pecificamente o Esladó de Roraima. _ _ .. ___ _ __ . 

Sr. Presidente, Srs. Senãdore_s, um dos maiores OrgUlhos Qo 
jovem Estado de Roraima é a- slia Universidade~ a Universidade 
Federal_d_e _ _Roraima começou a funcionar cm 1989 e hoje-, graças 
ao trabalho abnegado do Prof. Hamilton Gondim e todo o corpo 
docente daquela instituição, _a_juventudc roraimense tem de portas 
abertas uma universidade, que é a realidade do que durante muito 
tempo foi apenas um sonho e uma esperança. 

A Universidade Federal de Roraima é sem dúvida uma rea
lidade, iniciou sua trajetória implantando cursos ligados à área de 
educação, tais como, História, Getfgrãfia,-Matemática,-Química, 
Física, Biologia, etc ... Posteriormente os cursos de Direito, Enge
nharia Civil e Agronomia. 

Dando continuidade à sua natural expansão, em função das 
legítimas aspirações e das necessidades sociais da _coletividade ro
raimense a UFRR criou em 93 o Curso de Medícína, realizando 
em janeirO de 1994 seu primeiro Exame Vestibular, com 30 candi-
datos aprovados. ---------

A criação do Curso de Medicina pela UFRR, atendia, desta 
forma, a legítimas reivindicações de todos os se_g_mentos da sacie~ 
dade de Roraima. 

Todos se uniram em busca dessa gloriosa conquista para os 
nossos jovens estudantes. 

A UFRR se preparou c hoje detém todas as condições de 
colocar em pleno funcicinarrlento o- seu CUrso" de Medicina. Foram 
assinados convênios com a Escola Paulista de Medicina, para du
rante 10 anos dar_ apoio técnico-pedagógico, indispensável à con
solidação do referido cui'so, com a Universidade Federal !io Pará 

foi assinado convênio 1coni o inesmo objetivo, valendo ressaltar 
que a Faculdad,e de Medicina da UFPA tem 75 an-os de existência. 

O Governo de Roraima colocou à dispOsiçãO da UFRR toda 
rede pública estadual de saúde, transformando inclusive -o I-Jospital 
Geral de Roraima em ijospital Universitário. 

O Mini~tério de Educação Superior ~e Cuba t~m~_érft apóia 
a J.niéi.htiv::fde nossa Universidade, esse apoio envolve inclusive a 
cessão de professores Visitantes cOm do-ulôfado. 

A Secretaria de Ensino Superior do_ Ministério da Educação 
e Desporto também apóia a luta pelo- CurSo de Medicina da 
UFRR. 

Sr. Presidente e. Srs~ Senadores, o processo de re-conheci
mento e autorização pára o funcionamento do- Curso de Medicina 
da UFRR, encontra~se· desde o ano passado sendo analisado pelo 
Conselho Nacional de Saúde, onde aguarda parecer. 

InforrrÍàçÕeS advin:das da Reitoria da UFRR noS. dão conta 
de _que existe posíção cOntrária à cri:iÇão do CursO de Medicina da
quela Universidade. Essas iliformações- se confit"niãdas caracteri
zam mais um ato de violenta discrimillãÇão a Roraiffia e à Região 
Norte. 

Gostaria nesse momento, Sr. PreSidellie, de ressaltar clue 
apenas 03 Cursos -de Medicina, existem ria Região Norte, 02 no 
Pará e 01 no Amazoitàs: Atúalmente-80 Cursos de Medicina ftm
cionam em -tOdo o paíS, Sendo ·que ·60 deSse·S_curSQs __ fisiãCiCõncen
trados nos 7 Estados do Su,l ~ Sudeste. 

Não aprovar a criação do Curso de Medicina da Universida
de Federal de Roraima, é um ato de profUnda irijtisfiça-, que atinge 
não_ só a famí1ia uni_verSitãria de Roraimã~-cOIDõ-tainbêrh todo o 
seu povo, tão carente de assistência médica_~_e:nJregue -à toda sorte 
de doenças como_ a mal~ria, a hepatite, a leishmaniose, a tubercu_
lose,_ etc ... doenças ~actçós_ti_cas daquela região, onde o número 
çle profissionài~ na área de saúde é insuficiehte, 9 quç forn_a_ 9 ~ces-
so à_a&si_stência médica m,i.ma verd_a_Qetrª ave_ntura. . _ _ ___ _ 

. . Portail(o, nesse mofn~I~:tO, diapte de q.Idoque expus, faço 
apçl~ veeme.nte ao Mii1istro _da Sa_úc;l.~. _m_eu_companheiro de Parti
do Qr. Henrj.que Santillo, paÍa que inte"rcedá em favor do povo de 
Roraima e de sua Universidade, indicando ao Conselh9 Nacional 
de Saúde, que__manifes_te parecer favorável no Processo de_ Criação 
e Implantação de nosso Cuiso de Medicina. 

Tambem apelo ao Ministro Murílio Hingel, da Educação, 
para que com o seu espírito de educador e homem público apóie a 
iniciatiVa de grande alcance social da Uníversidade_ Eederal d.e 
Roíraimal na luta pelo-SeU Curso de Medicilla. 

Sr. Pf~j~ente, ·sr~;._; S-êÍladoreS, .e.bc~rro es_s~ modesto pro
nurtciamento"-eSperançOso·cte que o apelo que nesse momento diri
jo da_tribuna·~dO sena:ao Federal aos ~inistros Henrique_Santillo e 
Mufiiio.Hitlgers-ejaôúvidõ ... , . .,. ~- · · _ -· --- ·- - -

- Ao COflseilio -NadOilãl-de Saúde-, manifeSto a rii1nba con
fiança na deci~âo que ~ertaqt~nte tomará em benefíciO da valorOSJl 
Universidade. Federal de Roraima e principalmente dÕ- seu povo 
que, nas fronteiras -fiais 'Séten-frióiüi.i~(âe nossO país, deferidero a 
sob_erania naCional e portanto, não merece ser discriminadO nessa 
luta tãojustã. -- - --- - ----- --

Era o que_ tinha a dizer_ 
MuitO Obrigado! 

coMPAREcEArMNsàs s.Rs.s!iNAvoRF:$~ 
Alfredo Campos - Amir Lando - Beni V eras - César Dias 

- Cid Sabóia .de CarValho - Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro -
Divaldo Suruagy- EQuardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- Esperi
dião Amin -:Flaviano Melo- GerSon Carb.ata-.:.:. Gilberto Miranda 
-Hugo Napoleão- Iram Saraiva--= João França- Jonas Pinheiro
JôriiCe Tristão Josaphat Marinho -José FOgaça- José Paulo Biso I 
-Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Louremberg 
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Nunes Rocha- Lucfdio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de DO ALCKMIM FILHO pelo Deputado JACKSON PEREIRA, 
Lavor - Marco Maciel -- Marluce Pinto - M_eira Filho - N~_bor 1 ú-_ cOmo Membro Suplente, para integrarem a Comissão ~is ta desti- _ 
nior - Nelson Wedekin - Onofre Quinan - Pedro Simon- Pedro nada a analisar a Medida Provisória D0 434/94. 
Teixeira- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelar_- Wilson Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações 
Martins. de elevada estima e apreço. - Depu-tado Geraldo Alckmin Filho, 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Sobre a mesa, 
ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

São lidos os seguintes 
Ofício n• 137-L-BI. Parl./94 

Brasnia, 2 de março de 1994 
Senhor Presidente, _ _ 
Comunico a V. Ex• que os Deputados LUÍS EDUARDO, 

AROLDE DE OLiVEIRA, NELSON MARQUEZELLI e CAR
LOS KA Y A TH deixam de fazer parte, na condição de Membros 
Efetivos e SupiEmtes, respectivamente, da Medida Provisória no 
434 de 28 de fevereiro de 1994, que "dispõe sobre o Programa de 
Estabilização Econõmica, o Sistema Monetário Nacional, institui a 
UnidadeRealdeValor-URV". _ _ __ . 

Outrossim indico para as fefen'das va9as os Deputados 
JOSÉ JORGE, RODRIGUES PALMA, MAUR!CIO CALIXTO E 
LUÍS EDUARDO, comO M-embros Efftlvos-e Suplentes, respecti-
vamente. 

Valho-me da oportunidade para renovar a V. Ex• os protes
tos do meu elevado apreço e distinta consideração. - Deputado 
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar. 
OF. 097/GLPSDB/94 

Brasília, 21 de fevere_iro de I ~94 
Senhor Presidente, _ _ 
Dirijo-me a Vossa Excelência p~ia~ ~os te~os regimen~i~, 

em substituição à indicação anteriorytJen.t~ efetuacl~ Q9f essa Presi
dência indicar os nobres Senadores JOSE RICHA e EVA BLA Y 
para, ~presentando o Partido da Social Democracia Brasileira - -
PSDB, na qualidade de Titular e Suplente, respectivamente, com
porem a Comissão Especial Mista des_tinada a apreciar a Medida 
Provisória n° 423 publicadâ no Diário ~ficial da UnHto de 4 de fe-
vereiro de 1994. _ 

Na oportunidade, renovo protestos ~e elev~ estima~ dis
tinta consideração.- Senador Mário Covas, Líder do PSDB. 
OF. 136-L-Bl. Parl./94 

Brasília, 2 de março de 1994 
Senhor Presidente, __ . ·- __ --,---
Comuilico a V. Ex• qUe os t>éputados _LUIS EDUARDO, 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, SARNEY FILHO e JOSÉ CARLOS 
ALELUIA deixam de fazer parte, na condição de Ml!mbros Efeti
vos e Suplentes, respectivamente, da ~.~?_'!ida Provisófifl no 433_de 
28 de fevereiro de 1994, que "concede _a~q_J:?..o,es_pecia_l_ aos servido
res públicos civis e militares da Adffifnistração Feder_al direta, au-
tárquica e fundacional". ___ --- __ · 

Outrossim indico para __ as referidas vag~~ os- Dep!Jtados 
TOURINHO DANTAS, ISRAEL-PíNHEIRO, CIRO NOGUEI
RA e ADAUTO PEREIRA, como MerObros Efetivos e Suplentes, 
respectivamente. - , -~ - -- -

Valho-me da oportunidade para renovar _a V. E~~~ protes
tos do meu elevado apreço e distinta c_onsíderação.' - I;>eputado 
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar. 
OF. PSDB/1/W 232/94 

Brasília, 3 de março de 1994 
Senhor Presidente, _ _ _ _ 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentile~ de determi

nar a substituição do Deputado JOSÉ SERRA pelo Deputado 
JOSÉ ANÍBAL como Membro Titular, e do Deputado GERAL-

Vice-Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Serão feitas as 
substituições solicítadas. 

- Eril sessão anterior foram lidos os RequerimentO$ 0°S I O I e 
I 02, de I 994, dos Senadores Esperidião Amin e Alfredo Campos, 
solicitando, nos termos dos· arts. 13, § 1° e 43, inciSo IT, do Regi
mento Interno, respectivamente, licença pai-a se ausentar dos traba-
lhos da Casa nos períodos mencionados. _ 1 

Os requerlmeritos deixaram de ser votados naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Passa-se à votação do Requerimento no 101, de f994, do 
Senador Esperidião Amin. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. . . ~ ~ · . ~ 
Em votação o Requerimento rf 102, de 1994, do Senador 

Alfredo Campos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ficam concedidas as- licenças solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Cados Patrocínio) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 56 Srs. Senador~. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência retira dei Ordem do Dia, da presente sessão, 
as matérias constantes dos itens 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, nos termos do 
art. 175, alínea e, do Regimento Intemg: 

São os seguíntes os itens retirados: 

-2-

PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO r<" I, DE 1994 

- Votação, em turno único,-do Projeto de Decreto 
Legislativo n• I, de 1994 (n• 390/94; na Câmara dos De
putados), que submete à condição suspensiva a renúncia 
de parlamentar contra o qual pende procedimento funda
do nos incisos I e II do art. 55_ da Constituição e dá ou-
tras providências, tendo · 

- Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Pedro Simon, em substituição à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. favorável ao Projeto e à 
Emenda n°-3 e c~mtrário às Emendas n°s 1 e-2, de Plená~ 
rio. 

-4-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 167, DE 1993 
(Incluíd~ em Ordem do_ ])ia nos tennos do art. 

so da Resolução n° 110, de 199~) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n• 167, de 1993 (n• 3.529/93, na Casa de ori
gem), que cria cargos do Grupo Processamento de Da
dos no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do 
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Tribunal Regional do Trabalho da 2" Região,_ e dá outras 
providências. (Dependendo de Pafecei-es das Comissões 
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Econômicos) 

-5-
PROJETO DE DéCRETO LEGISLATIVO 

W 38, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3• da Resolução n• 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 38, de 1993 (n• 270/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos das Resoluções n°s 
267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do Organis
mo para a Proscrição das Armas Nucleares na América 
Latina e no Caribe (OPANAL), que alteram, respectiva
mente, a denominação legal do Tratado para a Proscri
ção das Armas Nucleares _na América Latina e o 
parágrafo 2° de seu artigo 25, bem como o texto emen
dado do referido Trntado. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 80, DE 1993 

(Incluído em Ordem do _Dia_ nos ten:nos do art. 
3° da Resolução no 110, de 1993) 

rf;~ITüÍ~nd~ ·e~· có~]u·~to COm os P~Ojetos de Lei 
do Senado n•s 97 e 106, de 19,93) 

Discussão, em turno úniCO~ -do Projeto de Lei do 
senado 0° 80, de 1993, de autoria do S.enado_r .Jarbas 
Passaiínho, que (Dependendo de parecer da Comis_são 
de Assuntos Sociais) 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 97, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3° da Resolução 0° 110, de 1993) 

(Tramitando em conjunto_ com os Proje!os de Lei 
do Senado n's 80 e 106, de 1993) 

DisC:riSSão~emtiimO----u-rllcQ,'OCYPfOjeto de Lei do 
Senado n° 9_7, de 1993, de autoria do Senador Júlio 
Carrtpos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fortífica
ção dOS alimentos básicos e dá outras providências. (De
pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 

-9-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 106, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3° da Resolução n° 110, de 1993) 

(Tramíi:ando em conjunto com os Projetes de Lei 
do Senado n's 80 e 97, de 1993) -

Projeto_de Lei do Senado n° 106,_de 1993, de au
toria do Senador Marco Macie:l, que dispõe sobre a obri
gatoriedade da adição de micronutrientes aos produtos 
de alimentação que especifica. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Soçiais) 

-lO-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 125, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3• da Resolução n•uo, de 1993) 

Dfscussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n° 125, de 1993, de autoria do Senador Mário 

Covas, que di~põe sobre número de candidatos pelo sis
tema proporcional naS eleições de 1994. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- I!em 1: 

OFÍCIO W S/130, DE 1993 
(Em regime de urgêricia, nos termos do art. 

336, ''b'', do Regimento Interno) 

Ofício 0° S/130, de 1993, através do qual o Go
verno do Estado do Tocantins- solicita aUtorizaÇão para 
que possa coriÍratar operação de crédito externo, junto ao 
BIRD- Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento. no valor equivalente a oitenta e sete milhões 
de dólares norte-americanos, _para os fin-s que éspecifica. 
(Dependendo de parecer da Coriússão de ASsuntos Eco-
nômicos) - - -

Sobre a mesa, requerimento· de extinção de urgênl?fa que 
será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 110, DE 1994 
Nos tennos do art. 352, iitciso II, do Regimento Interno, re

queremos a extinção da urgência concedida para o __ Ofício n° 
S/130, de 1994, pelo qual o Governo do Estado do TocanJi.ns soli
cita autorização pãra que possa contratar operação de crédito, para 
os fins que especifica. .' 

Sala das Sessões, 3 de março de 1994. - Jonas Pinheiro -
Affonso Camargo - Magno Bacelar - Chagas Rodrigues - lra
puan Costa Júnior - Eduardo Suplicy - Marco Maciel - Ney 
Maranhão- Epitácio Cafet~ira. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) --A matéria vol-
ta à Comissão de Assunto_s Eco_nômicos. __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 3: 

PROJETO DE LEr bA CÂMARA NO 59, b)'t i99'1' . 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 

3° d~ Resolução n~ 110, de 1993) 
: . D\scus~ãQ, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n• 59; de í991 (n' 265/87, na Casa de origem), 
que--diSpõe sobre a comprovação de habilitaÇão profis
sional dos responsáveis pelos balanços e demonstrações 
técnicowcontábeis apresentados ao Tribunal de Contas da 
União. (Dependendo ·de parec_er da Comis_São_ de Assun-
tos S~iais) · 

Nos teririos do art. S'_da.ResQlução n' 110, de 1993, desig
no o nobre Senádor Jon~s p'iJi.heiro para prôferir parecet, ·erri subs
tituição à Coríljssão de Assuntos Sociais. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir pa-
recer.)_- Sr. Presidente, Srs. S~n~dores: . _ - - -

O projeto em questão, de autoria do ilustre Deputado Victor 
Faccioni, pretende que as contas e balanços a serem apreciados 
pelo Tribunal de Contas da União sejam acoltlpa_nhado~ de certi
dão expedida pelo ConselhQR,egional de Contabilidade, para com
provar a habilitação profissional dos responsáveis pelos balanços e 
demonstrações técnico~contábeis. 

Na verdade, a apreciaç-ão do Tribunal de Contas, que se 
compõe de profisSionaiS de habilitação variada, não exclui, neces
sariamente, as'Cq_ntas públicas da exigência_ que a Uniã~ faZ sobre 
o setor privado. Com efeito, O balanço das empresas é obrigatoria
mente assinadb'-por profissionais habilitados perante o Conselho 
Regional de cbiiiabilidade. O <i1ie se pretende é, por eqüidade, que 

·I' ' 



1054 Sexta-feira 4 DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

também a adminiStração direta e indireta cumpra_ ã mesma exigên
cia. 

Pode-se argumentar que os funcionários s~o concursados e 
o exame pelo egrégio Tribunal possa suprir a verificação habilita
da do especialista. Nem um nem outro motivo exclui a presença de 
técriicos de outros campos profissionais aprovados em concursO, 
ou nomeados sem concurso, para cargos e funções outras que não 
as exigidas no art. 37 da Constituição Federal. A comprovação pe
rante o Conselho Regional sana qualquer falta eventual de profis
sional idade e_ habilitação, além de dar um caráter formal e 
conduzir os órgãos públicos a exigirem, mesffiõ -uo:s c_oncursos pú
blicos, a habilitação específica. 

A medida, conforme esclarece o autor em sua justificação, 
tem por finalidade prevenir irregularidades que vêm se observan
do, em que trabalhos são executados por pessoas não habilitadas 
para tanto. 

Diz ainda Sua Excdência: 

"A iniciativa; entendemos, merece todo o apoio 
da classe contábil, como dos poderes públicos: Na práti
ca, existe ainda uma quantidade de leigoS, sem a indis
pensávd fonnação profiSS"iõnã.I, práticos todavia, 
exercendo essas atividades privativas de integrantes de 
categoria legalmente reconhecida, cujo exercício é regO-
lado em lei, como é o caso dos responsáveis pelos balan
ços e demonstrações técnico-contábiis, que são os 
Técnicos em Contabilidade e õs Contadores, o que cons-
titui uma aberração". -

A iniciativa do nobre Deputado Vi dor FaCciOilC- .POrtãílt8, 
objetiva prevenir as íiTeguiaridâdes niencionadas:·:- - · 

II - Voto do Relator: 
Diarite do--exposto, nosso parecer é favorável à ãprovação 

do Projeto de Lej da Câmara no 59, de f99L 
É o nosso voto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O parecer con
clui favoravelmente à matéria. 

A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discus-
são poderão ser ofei'eCidas emendas à proposição. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Votação, em turno úriico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
Fica prejudicado o-Requerimento n° 1254/93. 

É o seguinte o projetO aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 59, DE 1991 
(N' 265/87, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a comprovação de habilitação 
profissional dos responsáveis pelos balanços e de
monstrações téCnico-contábeis apresentados ao Tri-
bunal de Contas da União. · ·· 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o As contas de cada exercício fmanceiro'dos _órgãos da 

administração direl:a da União e territórios, bem Como de_suas -au
tarquias, empresas públicas, sociedades de _econOmla mista e fqn
dações, sujeitas à apreciação do Tribunal de Comas da União, 
deverão ser acompanhadas de certidão expedida Pelo Conselho 
Regional de Contabilidade, para comprovar a habilitação profis
sional dos responsáveis pelos balanços e demonstrações técnico
contábeis. 

Art. 2° O Poder Ex(}cutivo regulamentará a presente lei no 
prazo de noventa dias. _ 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Item 6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 5, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 

3' da Resolução n' 110, de 1993) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n' 5, de 1994 (n' 826/93, náCiúriira dós De
putados), que aprova o pedido de autorização para que o 
Brasil possa colocar à disposição da ONUMOZ, pelo 
prazo de um ano, um batalhão de ínfantãria:. (O:ependen
do de parecer da ComiSsão de: RelaçõeS Exteriores e 
Defesa Nacional) __ _ _ 

Nos termos do art. 5°, da Resolução no 110, de 1993, desig
no o nobre Senador Epitacio care-teira pira-PfOferiiparecer sob o 
projeto em substituição à Comissão de Relações ExteriOres e De
fesa Nacional. 

O SR. RONAN TITO- SÍ. Presidente, peço- a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRJl:SIDENTE CCarlos Patrocínio)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Ronan Tito, pela ordem. 

O SR. RONAN n:ro (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, estava em meu gabinete e ouvi fa
lar sobre o número de um decreto legislativo. Gostaria de saber 
qual é o decreto legislativo e sobre o que ele versa? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Estamos em 
discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 5, 
que aprova pedido de autoriZação para ·que o Brasir possa colocar 
à disposição da ONUMOZ, pelo prazo de um ano, um Batalhão de 
Infantaria. 

Estamos dependendo do parecer do eminente Relator, Sena-
dor Epitacio Cafeteira para proferir o-parecei-. -

O SR. RONAN-TITO- Muíto obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Com a palavra 

o nobre Relator. - -
O SR. EPITACIO CAFE'rEDU 'WPR- MA. Para emitir 

parecer.)- Sr. Presidente e Srs. S-enadores:· 
Vem a _esta Comissão, para exame, o Projeto de Decreto Le

gislativo n" OS, ile 1994 (n' 394-A/94 na Casa de orÍgem), que 
"Aprova o pedido de autorização para que o Brasil possa colocar à 
disposição da ONUMOZ, pelo Prazo de um ano, _1:1!!1 batalhão de 
infantaria". - -- -- -

A Proposição, que não recebeu emendas no prazo regimen
tal, visa a autorizar que um batalhão de infantaria braSileiro possa 
participar, áurante-um ano, das operações -de pai que a Organiza
ção das Nações Unidas (ONU) vem realizando em Moçambique. 
Essas operações têm comu fmalidade cooperar na restauração da 
democracia, manutenção da segurança da população, respeito aos 
direitos humã.nOs, distribuição de 3juda humanitária e estabeleci
mento de um clima de paz e conciliação que perinitam o funciona
mento de eleições livres em Moçambique. 

Através de seu _Qess~:ml diplomático;- em serviço nã ONU~ o 
Brasil foi consultado se concordaria com o envio de um batalhão, _ 
para cooperar com as ações de paz naquele país irmão. 

O envio de tropas em_ missão de paz extraterritorial e sua 
autorização fundamentam-Se nos arts: 4°, incisos II, VI e IX; 21, 
inciso I; 49, inciso I; 84, iilciso Vill, todos da Constituição Fede
ral, I! estão amparados na Lei no 2.953, de _17 de novembro de 
1956,_que "Fixa normas para a remessa de tropas brasileiras para o 
exterior". 
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Transcrevemos, abaixo, os dispositiVOs ·constitucionais cita-
dos: 

"Art. 4°. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internaciOnais pelos seguin-tes princípios: 

I-(. .. ) 
II- prevalência dos direitos humanos; 
III-(. .. ) 
VI- defesa da paz; 
VII-(. .. ) 
IX- cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade; 

Art. 21. Compete à União: 
I- manter relações com Estados-estrangeiros e participar de 

organizações-internacionais; · · · · -

······················-~--·--·---·---·---"------········~·-······· 
Art. 49. É da competência exclusiVa do Congresso Nacio-

nal: 
I- resolver definitívamente- ·sobre tratados, acurdos ou atos 

internacionais que acarretem encargOS õu-COID_promiSSoS -gravosos 
ao·patrimônio nai:iOrial; - - ---

Art. 84. Compete ao Presidente da RepúbliCa: 
I- ( ... ) 
VIII - celebrar tr~tados, convenções 01:!- atos internacionais. 

sujeitos a-re[etendo do Congres_s_o Nacional; 
IX-( ... )" 

Quanto ao mérito, a Proposta configura excçlentÇ: oportuni
dade para que o Brasil ratifique sua preSenÇa e aÇão dipfómátiCa 
amiga junto aos países da África austral. 

A natureza da missão é-pacífica e, õeiVTdõ' à situação ãiual· 
de calma existente em Moçambique, apresenta boas condiçõ_es se~ 
gurança para a tropa, ao contrário de outras operações de paz hoje 
em curso. 

A nossa experiência em missões de paz. patrocinadas por or
ganizações húernacion3.ís, como as dO Congo, Suez, São Domin~ 
gos, Angola c agora na Bósnia, nos ensina que, alérp. das 
vantagens diplomáticas fonnais, sãÕ extraoi-din.ários-ÕS bênefícios: 
diplomáticos informais e 'niilitar_es da cOnvivêricia de tropas brasi~ 
leiras com a população dos países assistidos e com os militares -de-
outras nações. 

Os benefícios diplomáticos infOfl!lalS- sãú conseqüencia da 
invulgar facilidade com que os soldados brasileiros se relacionam 
com militares e civis estrangeiros, sejam eles de_pi(seS àeS:ellvolvi
dos ou em desenvolvimento, apresentem ou não em sua cultura 
práticas discriminatórias. - -

Essa característica cultural transforma o soldado brasileiro 
numa espécie de elo de ligação entre as diversas culturas presentes 
nessas áreas em conflito. __ 

Militarmente, o convívio com organizações, estruturas e 
conceitos operacionãis diferentes resulta em valiosa experiência 
militar. Além disso, as necessidades e dificUldades surgidas na or
ganização e no preparo dâ Forçã- de Paz cõnstitwim-se em notável 
experiência de pianejamento. 

Financeiramente, o custo da participação brasileira na mis
são ele paz já foi considerado pela área económica do Governo. 

Não obstante o acirria exposto. há um aspecto no Projeto de 
Decreto Legislativo _que__. contraria_ a boa tftcnica legislativa. A · 
"Operação das Nações Unidas fmrã MOÇambique"- ONUMOZ- é 
c,itada (duas vezes) no corpo da Proposição, somente por sua sigla. 

VOTO DO RELATOR 

O envio de um batalhaC,-~de infantaria para cooperar com a 
ONUMOZ, reveste-se 'de excepcionais oportunidades diplomáticas 
e vantagens militares para o País, além de permitir a participação 
do Brasil, efetivamente, no esforço pela paz mundial. 

Essa missão de -paz apresenta boas condições de segurança 
para os participantes, ·ao contrário de outras operações ein curso 
patrocinadas pela ONU. 

Está amparada por disposições constituCionais e atende às 
normas infraconstitucionais. 

-No entanto, o ~ojeto de Decreto Legisfativo. visando aten
der à boa técnica legislativa, deve_ sofrer aprimoramento, através 
de uma emenda, meramente redacional, com a finalidade_de expli
citar o termo "ONUMOZ". 

Em reSurhô, Opiilarnos fàvof8Velritenie à ·aproVaÇãÕ do PDL 
n ~ 05, de 1994, observada a seguinte emenda: 

EMENDA ' . 
Dê-s-e à_ ementa à seguinte redaÇão: 
"Aprova o pedido de autorização para que o Brasil possa 

colocar à disposiçãO--da.- O_per~ã9_ das Nações .Unidas para Mo
. çambique - ONUMOZ ::pelo prazo de um anÓ, um batalhão de 
infantaria". 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O parecer con
clui favoravel~ente à proposição com emenda de redação que 
apresenta. 

Completada a fase_ de instrução, passa-se à discussão do 
projeto e da emenda ern turno único. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
·Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, votação do projeto, sem prejuízo da 

emenda, em fumo únfc().-
Os Srs. Senador~s que o aprovam queirãm ·permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. ; 
Em votação a emenda de redação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprova9,a. A m~tériª yai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
Sobre a mesa, redação final da matéria, oferecida pela Co

missão Diretora, que será lida pelo Sr. 1° Secretário .. 
É lida a seguinte 

PARECER N" 68, DE 1994 
Da Comissão Diretora 

Redaç~o fmal do Projeto de Decreto Legislati~ 
vo n° S, de 1994 (n° 394/94, na Câmara dos Deputa
dos). 

A Comi~são Dír~tora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 5, de 1994 (no 394/94, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o pedido de autorização para que o Brasil 
possa colocar à disposição da Operação das Nações Unidas para 
Moçambique -_ ONUMOZ, pelo prazo de um ano, um batalhão de 
infantaria. --

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de março de 1994. - Cha
gas Rodrigues, Presidente - Carlos Patrocínio, Relator - Lcvy 
Dias - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N" 68, DE 1994 
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Redação fina] do Projeto de Decreto Legislati
vo D0 5, de 1994 (D0 394/94, na Câmara dos Deputa
dos). 

Federal, acarretem encargO·s · ~u comprorriissOS' grav·Osos- :io p3trl~ ~ .. -. 
mônio nacional. 

Faço saber que o CongresSo Nacional aprovou, e eu,--
-, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, ítem-28, 
do Regimento Interno·, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° • DE 1993 

Aprova o pedido de autorb:ação para que o 
Brasil possa colocar à disposição da Operação das 
Nações Unidas para Moçambique - ONUMOZ, pelo 

Art. 2° Este de.creto legislativo entra em vigor na _data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Em discussão 
a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
- - Encerrada a discussão, a redação final é considerada defini

tivamente aprovada, nos termos do art. 7, da Resolução 11 O, de 
1993. 

À matéria vai à piom~lgação. 
prazo de um ano, um batalhão de infantaria. 0 SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)_ A Presidência 

O Cop.gtesso Nacicinal decreta: ... _ .. __ _ ~: __ ... _ ._ soJicita a todos os Srs. Senadores que s_e encontram_ em_ seus gabi-
Art. 1 o Ê aprovado o pedido de a:u"torizaÇãd para que 0 Bia~ netes' ou em outras dependências dã Casa qUe venham -imediata-

si! possa colocar·à disposiÇã~ da Onumoz, pelo_pr~zo de um ano, mente ao Plenário, porque teremos uma sessão extraordinária para 
um batalhão de infantaria,-que teiia Coiiiõ.firif úiiiéo coopehír cOm · 'a: indicação de autoridades. 
as Nações. Unidas na restauração da democrac~a, na man,utenção Não há mais oradores inscritos. 
da segurança da população, no reSpeítO aos direitos humanos, da ·' ' Mais- uma veZ, f~emos um ape}o.,veemente'ào'Srs. Senado-
distribuiçãó de ajuda hvmaQi1ária_e·-·no estabele_oimento de çlimª , ~es pftra gue ve;_n,ha'!l. in;edi_a~amC:mte 'ao plenáriO: F"al_~m ~oucos 
de paz e conciliação que pennllaffi o fl.iU:ê1ori.iiffie:âio de eleições li- Srs. Senadores- para que seJa compl~tatio o quoru~ quahficado 
vres em Moçambique.' . . , , , _ -. __ . :.exigido para,~próxima s7-5são. · 

Parágrafo úniêo. São suj~ltos à- aprecíãçãó do cOn'gressô _ _ • · 
Nacional quaisquer atçs, qu_e irnplique_!Il revisãQ deste pedidp, Qem , Nada mais ,haven_do a tratar, a Presidência coÍl.Voca sessão 
como quaisquer atós que, rioS "térínoSüõ art. 49, I, da Constituição ___ , ex'traoráináría'a·realizar.,.se hoje, às_ Uh...çom a segujn~ 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" l, DE 1994 

Votação, em turno único, do (Projeto de Decreto 
Legislativo n• I, de 1994 (n° 390/94, na Câmara dos Deputados), 
que submete à condição suspensiva a renúncia de parlamentar 
contra o qual pende procedime-nto fUndado nos incisos I e II do. 
art. 55 da Constituição e dá outras providências/tendo 

Parecer, profeddo em Plenário, Relator: Senador Pedro 
Simon, em substituição à Comissão de Ço.nstitui~ão,. Justiça e 
Cidadania, favorável ao· Projeiô e à "Emerida no 3 e· éontrário' àS 
Emendas n°S I e 2,. de PlenÍ\rio. , , . 

2 
' . OFÍCIO N" S/37, DE 1994 

(II)çluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3" _da Resolução 
. ' 0° 110, de 1993) . . 

Oficio n°,S/37, de 1994 (n° 867/94, na origem), attâvés do 
qual Banco Central do Brasil encaminha a solicitação do Governo 
do Estado do Paraná a fim· de que este possa emitir Letras 
Financeiras do Tesouro daquele Estado, cujos recursos serão 
destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no 1 o 

semestre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos) 

..,.---=-··. ·- .. : ....... :. ... ........ ---· ·- ···-·· ... ,.-; 
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3 
MENSAGEM N° 413, DE 1993 

Escolha de Autoridade 

Sexta-feíra4 1057 

. . Votação, em turno único, do Parecer n° 464, de 1993, da 
Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem no 
413 de 1993 (n° 882/93, na origem) do Senhor Presidente da 
Re~ública, que conclui favoravelmente à aprovação do nome 
do Senhor ROY COUTINHO . DO NASCIMENTO, . para .. 
exercer o cargÓ de Presidente do Conselho Administrativo de. 
Defesa Económica 

4 
MENSAGEM N° 413, DE 1993 

-, . ~ . ' 
Escolha de Autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n° 464-A, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem n° 
413, de 1993 (n° 882/93, na origem) do Senhor Presidente da 
República, que conclui favoravelmente à aprovação do nome 
da Senhora NEIDE TERESINHA MALARD, para exercer o 
cargo de Conselheira do Conselho Administrativo de Defesa 
Económica 
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5, 
MENSAGEM No 413, DE 1993 

Escolha de Autoridade 
.. 

Março de 1994 

. Votação, em turno único, do Parecer n° 464-B, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 
413, de 1993 (n° 882/93, na origem) do Senhor Presidente da 
República, que conclui favoravelmente à aprovação do nome 
do Senhor. CARLOS EDUARDO VIEIRA DE ÇARV ALHO, 
para exercer o cargo de Conselheiro · do ___ Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica. 

6 
MENSAGEM No 413, DE 1993 

Escolha de Autoridade · 

Votação, em turno único, do Parecer n° 464-C, _de 1993, 
da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 
413, de 1993 (n° 882/93, na Qrigem) do Senhor Presidente da 
República, que conclui favoravelmente à aprovação do nome 
do Senhor MARCELO MONTEIRO SOARES, para exercer 
o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica · 
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7 
MENSAGEM No 413, DE 1993 

Escolha de Autoridade 

Sexta-feira ~r 1059 

Votação, em turno único, do Parecer n° 464-D, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 
413;de 1993 (n° 882/93, na origem) do Senhor Presidente da 
República, que conch.ii favoravelmente à aprovação do nome , - - -

do Senhor JOSE MATIAS PEREIRA, paraexercer-o cargo 
de. · Conselheiro ·do Conselho Administrativo de· Defe8a 
Econômica. 

8 
MENSAGEM No 54, DE 1994 . . . 

Escolha de Autoridade . ' . " ' ... 

Votação, em turno único, do Par~çer no. 53, de 1994, da 
Comissão de As&untos Econômicos, ~obre a- Mensagem n° 
54, de 1994 (n° · 70/94, _na origem), de 28. de janeiro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Pr~~idente da República 
submete à deliberação do .Senado a escoliia do Senhor 

I - ' • 

ALKIMAR RIBEIRO MOURA, PW:':l exercer o cargo de 
Diretor de Política Monetâria do Banco Central do Brasil. 
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9 

MENSAGEM No 1, DE 1994 
Escolha de Autoridade 

Março de 1994 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 60, de 1994, 
da Comissão· de Constitutição, Justiça e Cidadania sobre a 
Mensagem n° 1, de 1994 (.n° 1.079/93, na origem), de 28 de 
dezembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do 

-- -- , 
Senhor RUY ____ ROSADO DE AGUIAR JUNIQR, 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, para exercer o cargo de Ministro Superior 
Tribunal de Justiça, na vaga reservada a Desembargador, 
decorrente da aposentadoria do Ministro Athos Gusmão 
Carneiro. 

10 
MENSAGEM No 537, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 537, 
de 1993 (n° 1.051/93, na origem), de 23 de dezembro último, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nóme do Senhor JOSÉ JERÔNIMO MOSCARDO DE 
SOUZA, Ministro de Primeira Classe da Carreiira de Diplomata, 
para exercer a. __ :função de Embaixador, Chefe da Delegação 
Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura. 
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O SR. P~ESWENTE (Carlos Patrocínio)- Está encerrada (Levanta-se a sessão às 10h58min.) 
a ~cssão. 

Ata da sa Sessão, em 3 de março de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA _: 

Presidência dos Srs.: Chagas Rodrigues e Carlos Patrocínio 

ÀS II HORAS, ACIJAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA-
DORES: - - -

Affouso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa -
Alfredo CârnpoS- Alniir Gabdd- Aniir Lando-- AntoOio Mariz 
- Beni V eras - Cãrlos PatrOCíiüo -::._ CéSar Dias_- -Chagas Rodri
gues - Cid Sabóia de Carvalho -DariO Pereira- Dirceu Carrieiro 
- Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy -_ Epitácio Cafeteira- E..-;pe
ridíão Amih - Flaviano Melo- FrancisCO ROlleillberg ..:. Garibaldi 
Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilherme 
Palmeira --·Henrique Almeida- Hugo-Napoleão- Humberto Lu
cena- Iram Saraiva- Irapunn Costa Júnior- João Calmon- João 
França - Jonas PinheirO'-' Jônlce TiistâO - JoSaphat M3finh0 ~ 
José Eduardo-- José Foga9~ :-Jpsé P~ulo Biso!- Jqsé.Richa _
José Sarne)''- Júlio Calnpos -Júnia Marise- Jutahy Magalhães-
Lavoisier Maia- Levy Dias- Lourembcrg Nunes Rocha- Magno 
Bacelar- Mansueto d!.! Lavor- Márcio Lacerda - Marco Maciel
Mário Co-vã'f- Marluce Pinú):.... MaUi6 Bcnevides- Metra Filho
Nabor Júnio-r·-=--NeiSOn Wcdckiri- .Ney Maianhão- Odacir SOares 
-Onofre Quinan·:_ Pedro Simon- P.edro .. teíielra- R.õáaldo Àra
gão- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Teotónio Vilela F-ilhO:... Valmir 
Campelo- Wilson Martins. -- -

O SR. PRESIDENTE !Carlos Patrocínio)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos traba1hos. 
A Presidência solicita a todos os Srs. Senadores que se en

contram nas dependências do Congresso ~ai:iori_al gue venham 
imediatamente ao plenário dÕ Senado Federal. para a votação de 
escolha de autoridades e de outras ·matérias .de extrema importâil
cia. 

O SR. CID SABÓlA DE-CARVALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Parauma bre
ve comunicação, concedo a palavra ao eminente Senador Cid Sa~ 
bóia de Carvalho. - - -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. 
Para uma bicve OOmuriicaçãó. Sem revisãO dÕ oiador.:)- Sr. Presi.:. 
dente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste início de sessão ex
traordinária, para dar uma explicação que pode até parecer de · 
caráter retardatário, mas que não o é. 

Evidentemente, há poucos dias, na quarta-feira da semana 
anterior, reun-iu-se ri Coffiissão de Constitu1Ç110~- Justiça e Cidada
nia do Senadõ Federal com o objctívo de examinar a representação 
da Mesa do Senado, respeitante ao Senadóf Rollrilào Aragão, para 
que fosse ou não ·processado, segundo o relatório da Comissão 
Mista Parlamentar de Inquérito que apurou denúncias sobre o Or
çamento da República elaborado no Congresso Nacional. 

Naquela ocasião, deu-se, na Comissão, um exame técnico 
da peça, e não poderia ser de outro modo, já que acjuela Comissão 
é técnica por cxcelôncia. Lá, além dos aspectos de legalidade, além 
dos aspectos de constitucionalidade, há primordialmente os aspec-

tos que tocam a cidadania das pessoas que, p-orventura, cheguem 
ali em razão de qualquer indicação capaZ-de ·ofender a individuali
dade. A cídadania é, portanto, _m!la ques!ãO básica mt~ oportunida
des em que isso for. possível, quando do exame de matérias na 
COJ~issão de ConstituiÇ~Q. Justiça e Çi{lad,anla 9o.S~ado Feder~!. 

- Eis- c_iue, naquêT3 o_casião, Sr. PreSíde~te t:!" Sfs. Senadores, 
houve um debate que se formo·u e do qUãt particiQaràffi os Senaçlo
res Alfredo Oimpos, JU:tãhy' Magalhães, Jqs~phat Márinho, Amír 
Lando, este Senador que está com a palavrã, e outros Senadort:s 
também falaram a respeito· da indicação, para que f9~s"e processado 
o Senador Ronaldo Aragão~_ . _ _ _ _ 

-O- sentimento exiSterltC: n-ã COmisS_ão era uno, no entanto, 
era de se perm}tir ao SenadC?r Ronaldo Aragão que tivesse a com
petente oportunidade para pfolatar a .sua ·defesa perante o Senado 
Federal. 

Não havia, naquele trabalho, naquela reunião; na Co1J!issão, 
um sentimento de obstáculo! nem mesino do Senador Ronaldo 
Aragão, que an se enco~tra~a ; _o que todOs querialn é que a peça. 
em forma de p~ecer, _da Senadora Eva Blay saís~e daquele cole
_giado c_om o má~üno de perfeição, capaz·de -púmitir-ao Senador 
questionado prolatar a sua defesa, no momento competent~. no 
momento decisivo, c comprovar a inocência nã. qual tOdós nlís 
acreditamos. 

Mas _não seria justo - não dig2_ nem _lícito!_pói'que -lícito se- _ 
ria, poderíamos arquivar e seria lícito - para com o Senado Fede
ral, nem para com o Senador Ronaldo Aragão, se detivéssemos a 
matéria, impqSsibilitaridg 9 oeXfLITle !ieguinte de tudo que foi cnfo
cado na representação da Mesa do Senado Federal. 

Naquela ocasião; o Sena.dor Alfredo Campos levantou uma 
queStão sutil, não para irrip'edir nenhuma votação, nenhuma po-;i
ção, mas para apctfeiçoar o parecer. De quem era a representação, 
da Mesa Diretora ou da Comissão Diretora? Muito embora- pudes.
se parecer exatamente a' me~ma coisa, a Mesa Diretofa é a _Comi_-;
são Diretora? Ç-!leganioS à conclusão de que iião; a Mesa Diretora 
é um órgão, a··comissãO Diretora é outiO. A Mesa Diretora é o ór
g~o típico do Poder Legisl!J.tivq; a ÇomiSsãO "Dirctóra é O_ órgão ad
ministfativõ dó~POder Legíslativo. 
. Ali estava -pfesente o ~Ôbre Sen<i.dor Carlos Patrocínio, que 

úllnbém debateu a matéPa e qu'e, neste momento, está p~esidindo 
esta sessão do Senado. 

Todos víram como era necessário examinar profuridamente 
aquela matéila; e ·com Qs reparos feitO·s~~o ::;_etiadOr Iram Saraiva 
mandou que constasse todas_as_colocações para que, à frente, &e 

verificasse inclusive esSa divergência. Chegou o documento l.'m 
. nome da ComiSSao Diretora e não em nome da Mesa DiietÜf.'l, um 

defeito sutil e sanável, que foi alegado, não para impeàir a tramita
ção de matéria tão importante para todos nós, notadamente par.1 o 
Seriado Fed-eial, naquele momento, mas-para aperfeiçoá-la. 

Todos nóS intervimos, todos nós debatemos, como todos 
nós conhecemos o seGador Ronaldo AragãÕ, todos- qu~reffiÕs, ao 
conhecer as imputações que a ele são dirigidas, conhecer os ter-
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mos exatos de sua defesa, já que esses termos de sua defesa não 
puderem ser examinados convenientemente na Comissã_p M_ista 
Parlamentar de Inquérito, em face do pouco tempo, em face do pe
queno espaço que teve o Relator daquele órgão misto, terminando 
os trabalhos da Comissão e sem-poder examinar profundamente, 
por uma questão de prazo, por uma questão de tempo, cada uma 
das questões submetidas, a título de defesa, pelas pessoas que so-
freram imputação. - - ___ _ --

Assim, Sr. Presidente, não houve, na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, o menor obstáculo para a tramitação 
da matéria. Mesmo porque se quiséssemos impedir a tramitação 
daquela matéria - e lá estava presente também o Senador Pedro 
Simon, tomando as suas posições, dando os seus votos, como o 
Senador José Fogaça, todo mundo interessado - teríamos nos _au
sentado. Mas o que nos chocou é que, no Brasil inteiro, por força 
de uma matéria enviada por um-a agência noticiosa~ publicada in
clusive no meu Estado, veiculou-se a notícia de que os Senadores 
Amir Lando, Cid Sabóia" de Carvalho, Aureo MeJlo e Alfredo 
Campos fiZeram tudo para que a representação ·da Mesa Díretora 
não fosse examinada. Se isso fosse ·verdade, se tivéssemos esse 
sentimento,-e sendo amigos comO somos, seria facílimo nos com
prometermos, naquele momento, com uma me_smaJese._ e nos au
sentarmos, porque esse seria um direito, para que a representação -
não fos.se_.exami_n_ada, ·-

Se Alfredo Caffipos, Cid Sab6ia -de Carvalho, Amír Lando e 
Aureo Mello se ausentassem cairi_a o quorum e não haveria reu
nião, seria um modo de interrompê-la sem o menor debate e sem 
que ninguém percebesse que estaria havendo naquele momento 
uma obstrução, que seria um instrumento lícito: 

Mas achei ofensivo, agressivo, _<;Jizer-sé que_ Senadores do 
nosso quilate - pessoas que seinp-l-e quiserãrO-apurar, pessoas que 
sempre zelaram pelo direito de defesa- queriam impedir o exame 
daquela matéria. Absolutamente! O que nós queremos é qUe o Se
nador Ronaldo Aragão tenha o fóru_m coinpetente para fazer as 
suas alegações, para explicar a sua vida, as suas trans_ações, para 
dizer de si, para dizer de seu Imposto de Renda, para dizer de seu 
patrimônio, e nós aqui, através do voto, decidirmos se ele conti
nua ou não nesta Casa, com <fmáximo·d~ _ _deçência e honradez. 

Conhecemos muito bem a pessoa do Senador Ronaldo Ara
gão, mas não queremos dizer: "É inocente!" _N_e~ gueremos dizer: 
"É culpado!" O que queremos dizer é que o Senador Ronaldo 
Aragão tem direito a defender-se e que o Senado Federal tem o de
ver de conceder-lhe essa oportunidade, para a grandeza do_ Senado 
no setor democrático s.er ilia{ltida e para que seja possível a integri
dade da defesa do contraditório de. um acusado ser exerdd<J. por al
guém que sofreu imputação. 

Essa era, sem discrepâncias, a posição· da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. As pessoas que votaram pelo ar
quivamento decerto o fizeram por discordarem da forma com que 
a matéria--chegou à COmissão, dentro daquela alegação de que ha
via um documento enviado por uma Comissão e não pela Mesa 
Diretora. Mas o sentimento era um só, ver a defesa elo Senador 
Ronaldo Aragão ser pro latada no momento oportuno. 

Então, Sr. Presidente, fiqueí devendo uma explicação a esta 
Casa Nós todos ficamos necessitados de uma correção àquela ma
téria. Exatamente o mesmo texto foi publicado no jornal Tribuna 
do Ceará, do meu Estado, no jornal O Povo, do rp_eu Estado, no 
jornal Diário do Nordeste, do meu Estado - e_xata_mente o mesmo 
texto, afrontoso a nossa conduta e a nossa dignidade, qual s~ tivés
semos o interesse Oe burlar o exame de uma q_uestão tão séria e de 
tanta importância para a própria CaSa e para a·p-rópríã. instituição. 

Pensei que a matéria foSsé de origem do _Correio Brazilien
se, porque o prirnCiro jOrrial que li fOi exãtamente esse. 

Fiz uma cat1a ao Dr. Paulo Cabral de Araújo, meu-ex-com
panheiro de rádio no Estado do Ceará, onde fazia-lhe um desaba
fo, explicando o absurdo daquela imputação. 

O nobre companheiro de imprensa tirou da carta o começo 
e o fim, porque eram muito pessoais, e publicou o intefmeio, o in
termezzo das minhas considerações, o que foi suficiente para o es
clarecimento pelo menos dos leitores daquele grande jornal da 
Capital do País._ 

Mas resta, sem o reparo para a Nação, a publicação que foi 
feita por uma agência de notícias, que a derramou pãia o País in
teiro, ao ponto de recebermos comunicações de Pernambuco. Da 
Bahia recebi telefonemas e também do Rio de Janeiro.- Em todo o 
País foi divulgada essa incorreção, que é desrespeitosa para nós to
dos. 

Afinal de co-ntas, si-PreSidente, não poderia deíxai -de vir a 
esta tribuna, como homem _que defende a sua integridade, a sua 
honradez, a sua_dignidade. Nun_ca quis, em mof!1-ento algum da mi
nha atividade parlamentar, impedir qualquer apura:çãó, muito pelo 
contrário, tenho sido Relator em várias ComissõeS.- · 

Agora mesmo, o ex-Ministro Antônio Rogério Magri, que 
nos chamou de mentiroso por causa daS imputações que lhe fize
mos, responde por essas impi.naÇões perante o Supremo Tribunal 
Federal, e não tem como explicar, como apresentar um contraditó
rio sadio à petição acusat6ri<i formulada pelo Minfs(ério Público, 
e que é a base da acusação que tramita na Suprema Córte do País. 

Fizemos a apuração- de fuhdos de pensão, fizemos apuraçõ
es a respeito da PETROBRÁS. Hoje o nosso relatório sobre a PE
TROBRÁS, os fundos de pensãO, é uma bíblia· que circula 
_diariamente quando querem entender a PETROBRÁS e também 
os fundos de pensão. Exatamente pela honradez e o comedimento 
com que nos conduzimos naqUela oportunidade. 

Em tudo onde se marcou a nossa presença há a _marca do 
trabalho, há a marca da dignidade. Ninguém tem- 6 diréiio de, a tf
tulo de nos patrulhar ou não, sujar a nossa alma, suj~ a nossa Con-
duta, sujar a nossa honra. _ _ __ 

Sr. Presidente, não é pos:;ível, temos o Direito rriais simples 
do mundo: o direito à honra, o direito ao nome, o direito à ima
gem. Não estamos sendo submetidos a outra coisa senão a uma de
teriorização que busca um patrulhamento para nos irilpedir a ação 
sadia, jurídica, moral, correta, no momento oportuno. 

Não podemos abrir mão, no entanto, da nossa yigilância. 
Não se trata de acu$ar ou de Qefender. Estamos na função apurató
ria- assim estivemõs-n:a:-CPI "':'_para apurar, não para acusar, não 
para defender! Muitas vezes_ na ÇPI fiz questões. daí por que de
fencleria a publicação imediata de todos os autos da CPI, para que 
vejam o que foi que questionei, para ·que· vcjain -que_·sempre· defen
di os direitos humanos, para se justificar a prese-nça dó Brasil na 
Organização das Nações Unidas. 

Antifascista, homem que zela pela liberdade, pessoa que 
sempre defendeu o direito de defesa, zelei por tOdo esse patrimô
nio da minha alma, da minha vida e da minha cultura, e todas as 
intervenções que fiz na CPI foram exatãmente nesse sentido. 

Mas ninguém pode_desvirtuar, se se faz urna questão jUrídi
ca e beneficia a uma de"terminada pessoa, por via indíreta, somos 
de tropa de choque. Não é possível! Mas ninguém cuida de exami
nar o comportamento anômalo, que, por coincidência, sempre 
coincide com os princípios fascistas e nazistas que dominaram de
terminados países do mundo em certos momentos históricos, nota
damente Itália e Alemanha, no final da_Qécada Qe 30 e começo da 
década de 40. · 

Abominamos determinados interrogatórios que não penni
-tiam aos que iam explicar fatos o direí(O--de responder sadiamente. 
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Questionamos issO, porque isso é da nossa formação. Mas não so
mos de obstacular defesas nem acusações, não somos de ohstacu
lar direito de exercer a função, seja de quem for essa função, seja 
quem for a pessoa que reclama essa função. Zelamos por um prin
cípio límpido e transparente de atuação no Congresso Nacional e 
no Senado Federal. 

Por isso restou a mim, neste momento a emoção que me con
duziu ao microfone desta Casa, à tnbuna do Senado Federal, para fa
zer esta justificativa, clamando às pessoas- responsáveis que, pelo 
amor de Deus, reparem isso; porque fsSõ é utna indignidade. Nunca 
pertencemos a tropa de choque nenhuma, nunca quisemos obstaculi
zar nada, nunca quisemos atrapa1har coisa nenhuma. O que sempfe 
defendemos foi a integridade do Poder Legislativo, a sua boã. imagem 
e a responsabilidade que ele tem para com o povo brasileiro. 

Era o que tinha a diZer,--sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio)- Sobre a mesa, 

ofícios "que serão lidos pelo Sr. 1° SeCretário. · -~- · 
São lidos os seguintes 
Of. n• 109/94-GLPMDB 
Brasflia, 3 de março de I 994 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-rrie a Vossa Excelência para indi

car os -Membros do PMDB que passarão a integrar a ComiSsão 
Mista incumbida de examinar a Medida ProVisória n° 434, de 27 
de fevereiro ·cte 1994, que -"dispõe sobre o Programa de Estabiliza
ção EconômiC3~ -o- Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade 
Real de Valor- URV e dá outras providências", em substituição 
aos Senadores MAURO BENEVIDES e GARIBALDI ALVES; 
Titulares, e Senadores JOSÉ FOGAÇA e RONAN TITO, Suplen
tes.-

Titulares Suplentes 
Senador Ronan Tito Se-nadOr -Gilberto Miranda 
Senador José FogaÇa SenadOr Césá-Di3.s 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 

protestos de alta estima e consideração. - Senador Mauro Rene
vides, Líder do PMDB. 

Ofício no 101/PT 

Brasfiia, 3 de março de 1994 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de 

indicar os Deputados ÉDEN PED"ROSO e LUfZ GUSHIKEN, res
pectivamente, Titular e Suplente da Comissão Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória n° 434, que dispõe sobre o Programa 
de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional e ins
titui a Unidade Real de Valor- URV, em substituição aos Deputa
dos JOSÉ FORTUNA TI e W ALDOMIRO FlORA V ANTE. 

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço.- Deputado José Fortunati, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Serão feitas as 
substituiões solicitadas. _ 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
É lido o seguinte --

PROJETO DE LEI N• 15, DE 1994 

Acrescenta dispositivos à Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que "Dispõe- sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e dá outras providências''. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J• A Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1290, passa a vigo

rar acrescida, logo após os arts. 50 e 51, respe_ctivamente dos se
guintes arts. 50-A e5l-A: 

"Art. 50"-A. G jtiizado que deferir a adoção ficará 
obrigado a zelar -pela vida e pelo bem-estar do adotado, 
até que este vénha a completar 18-{dezoito) anos, bem 
como a mantei a Corregedoria de JusP.ça a que pertencer 
e o Mínistério da Justiça devidamente informados sobre 
a situ3.ção do adotado, mediante relatório circunstancia-

- do, assinado pelo Ministério Público, e por equipe- técni
ca, se possível. 

§ 1 o Anualmente o adotante residente no Brasil 
deVerà 3:preseiitar o adotado ao jUiZ-de direito que ·defe
riu a adoção, bem como o respectivo atestado de saúde e 
de freqüênciã. eScolar, se for o caso. 

. § 2° O a!:Jotante que residir no Brãsil, mas em co
marca ou estado diferente daquele do juiz que deferiu a 
adoção, deverá apresentar anualmente o adotado ao juiz 
de direito da sua loCalidade~ 'munido dos documentos re
feridos no parágiãro aíiterior. O juiZ de direitO que entre
vistar o adotado deverá remeter ao juiz de origem 
relat6rio circunstanciado, assinado pelo Ministério Pú
blico, e por eqUipe técnica, se for possíveL 

§ 3o Senipre que o juiz de direito mais· Próximo ao 
adotado verificar <jrialquer irregularidade, mandará ins
taurar-processo, com vistas -a instrui! e informar o juiza
do de origem~ podendo decretar -medidas cautelares 
pertinenteS~ - ------ -

§ 4° O ridotante, sempre que mudar de endereço, 
ficará obrigado_ a _comunicar ao juizado mais próximo da 
antiga-residênci-a, bem comO ao juizild"o de origem, o seu 
novo endereço, mediante documento próprio, conside
rando-se cumprida a exigência por ni.eio do competente 
recibo. 

§·soO deSCumprimentO -das obrigações assumidas 
. pelo ad9tanie ímporta em multa, cancelainento da ado
ção e processo _criminal, dependendo da gravidade da in
fração. 

§ 6° O Poder ExecutivO; no prazó m~imo de 60 
(sessenta) dias regulamentará a presente lei, dispondo 
sobre as providências a sererri adotadas e as respectivas 
competências, itõ-âmbito do Ministério das Relações Ex
teriore-S e do_Ministério da Justiça. 

-"Art. 51-A. O adotante estrangeiro, no ato da adoção, cele
brará contrato formal com o Governo_ Brasileiro, comprometendo
se a cumprir todas as obrigações estabelecidas nas leis brasileiras e 
no contrato firmado, e a se submeter à legislação brasileira perti
nente, inclusive no âmbito penal. 

§ 1° O adotado não perderá a nacionalidade brasi
leira, e, a qualquer momento, verificando as autoridades 
brasileiras o inadimplemento contratual, deverá ser o 
adotado repatriado. 

§ 2° O adotante estrangeiro obriga-se, anualmente 
e sob pena de ser cancelada a adoção e repatriado o ado
tacto, a apreseritá-lo ao Embaixador do Brasil, no país 
em que estiver residindo, a fim de ser entrevistado. Nes
ta oportunidade deverá apresentar atestado de saúde, frr
mado por médico credenciado na Referida Embaixada, 
bem como atestado de freqüência e_scolar, se for o caso. 

§ 3° O Embaixador do Brasil que entrevistar o 
adotado deverá remeter relatório ao juizado que deferiu 
a adoção, bem como encaminhar cópia desse relatório 
Ministério das Relações Exteriores e- ao· Ministério da 
Justiça. _ · _ _ _ __ _ -· 

§ 4° sempre que o Enlbã:iXador CoriStatar qualquer 
irregufaridade~ _comunicá-la-á aO MiniStério daS Relaçõ-
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es Exteriores e o Ministério da Justiça e ao Juizado de 
origem e deverá adotar providências de proteção e tutela 
do adotado brasileiro. 

§ 5° O adotante coinunicará às -autoridades brasi
leiras a sua mudança de residência, devendo remeter 
correspondência informando a Embaixãda do Brasil no 
País em que estiver residindo e ao jtiizado que deferiu a 
adoção, sendo todas essas providências- -comprovadas 
mediante reCibo-assínado pela autoridade competente. 

§ 6° o EmbaiX.ridOr Clo"BrãSil poderá delegar estas 
atribuições aos consulados, bem como atribuir tais tare
fas a diplomatas de carreira, que poderão visitar os ado
tactos, no caso destes residirem em localidade distante da 
capital do pafs em que servir. As visitas serão sempre 
marcadas com antecedência e de modo a preservar a in
timidade da faiTI11ia SUbstituta. 

§ 7° O Brasil celebrará tratado iriternaciomil, com 
vistas a regularizar os criiiieS,-O pioCeSS:o e O julgamento 
dos infratores submetidos à legislação brasileira, bem 
como disciplinará a extradiçãO dos adotantes criminosos 
e o repatriamento do adotado. · 

§ 8" As crianças bi'asileiras somente poderão ser 
adotadas por estrangeiros que: 

I - tenham a nacionalidade _d_e _ _um d_os países sig
natários do tratado a que se refere_ o parágrafo anterior; e 

ll- sejam residentes em algum desses países. 
Art. 2° Esta lei entra em vigor i!.à data de sua pu

blicação. 
Art. 3° Revogam-se as dispoSições em contrário. 

Justificação 
O presente pfOjetO de lertem-por objetiVõ-~uprir liicuna im

portantfssiiria existente no "Estatuto da CriaD.Ça e do Adolescente", 
Lei-Ú0 -8.069, de 13 de jUlho de 1990,·especialmente constatada na 
Subseção IV, que trata "Da Adoção". 

O EStado, através do Poder JudiciáriO, entrega o adotado a 
uma família substituta e nunca mais toina ciência do seu paradeiro, 
do seu bem-estar, da sua saúde ou vida. 

Tal orientação causa uma série de desordens e inconvenien
tes, revelando total descaso com aqueles que, embora amparados 
pela tutela jurídica formal da adoção, estão ao 4esabrigo do con
trole e fiscalização_do efetivo cresdfuento·moral, social, afetivo e 
educacional. 

A história é inegável. Quem- Oão -cOnh~ce o adôtado que 
donne no quarto dos empregados,_ que trabalha sem salário, que é 
discriminado e espoliado no seio da própria famnia que o acolheu 
em adoção? Até mesmo os contos infantis S:e--enfedam por estas 
tramas. 

Em tempos modernos é imp-ossível ao Estado cruzar os bra
ços e entregar a desprotegida criança à sua própria sorte. 

Acredito que grande maioria das fami1ias substitutas são 
afetiVas·; inregradas_e propiciam ambiente acolhedor, capaz de pro
ver o adotado de todas as condições para que ele_ cresça e se torne 
um homem de bem. 

EntretántO, 3índa que em-dtcuristãnCias favoráveis, cumpre 
ao Estado controlar, fiscalizar, orientar a família sUbstituta, a fim 
de resguardar o bem-estar e a adaptação do adotado, após a ado
ção. 

O controle e a fiscalização do bem-estar e da adaptação do 
adotado por estrangeiro residente fora do País é_imposição ainda 
mais séria e grave. -

Muitas são as denúncias de crianças adotadas por estrangei
ros e que hoje já não ·mais estão vi vãs, porcjue seUs corpos servi
ram de matéria-prima·para·banco de órgãos. 

O avanço tecnológiCo, as técnicas sofistiCadas do cometi
mento _de crimes inéditos, a desumanização da espécie humana, 
impõem ao Estado ainda mais deveres, no sentido de prôteger os 
fifhótt~s· desta espéCie, SObretUdo- aqueleS aos quaiS a pr6J)iia vida 
já negOu o amparo;· relegãndo-os à orfandade. 

o preSente projeto cte-Jei eXig;;_-ação conjugada do PÕder Ju
diciário e do Poder Executivo na consecução destes objetivos, 
quais sejam~ ·zelar pela vida e pelo bem-estar dos adotados, em 
toda e qualquer circunstância·. · 

Em. face_ elo _expoSto- espero contar com o apoio doS meus 
ilustres colegas para a aprovação do presente Projeto de rei que 
visa precipuamente pi'õteger a criança l?rasU_ei!a ad_otada._ 

Sala das Sessões, 3 de março de 1994. -Senador César Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei -008069 de 13-7-1990 Lei Ordinária 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
Art . .SD~ A autoridade Judiciária manterá, em cada comarca 

ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condi
ções de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. 

§ 1° O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia con
sulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o MiniStério Público. 

§ 2° Não será deferida a inscrição se o interessado não satis
flzer os requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses pre-
vistas no art. 29. -

Art. 51. Cuidando-se de pedido de adoção formulado por 
estrangeiro residente ou domiciliado fora do país, observar-se-á o 
disposto no art. 31. 

§ 1° O candidato dev_erá comprovar, mediante documento 
expedido pela autoridade competente do respectivo domicílio, es
tar devidamente habilitado a adoção, consoante as leis do seu país, 
bem como apresentar estudo psicossocial elaborado por agência 
especializada e credenciada no país de origem. 

§ 2° A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento do 
Ministério Público, poderá determinar a apresentação do texto per
tinente a legislação estrangeira, acompanhado de prova da respec-
tiva Vigência. - -

§ 3°- Os documentos em líitgUa estrangeira serão juntados 
aos autos, devidamente autenticados pela autoridade consular, ob
setvados os tratados e convenções internacionais, e acompanhados 
da respectiva tradução, por tradutor públicci jriiamentado. 

- -- § 4° Antes de consumada a adoção não será permitida a saí
da do adotando do Território Nacionaol. 

-- (À Comissão, de Constituição, Justiça e Cidada-
nia deCiSãii'T~rmativã_.r _ -· · _ · 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O projeto lido 
será publicado e remetido à ComissãO cóinp'etente: ·- -

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO, N" 111, DE 1994 
Requeremos, nos tennos do art. 336 alínea b do Regimento 

Interno do Senado Federal, urgêncía para- o· Ofício S/n° 38 de 
1994. ~ 

Sala das Sessões, 3 de março de 1994. -Mauro Benevides 
-Marco Maciel- Esperi~ião Amin- Mário Coy~s: 

O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O requerimen
to lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto do 
art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 
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Pãs_sa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• I, de 1994 (n• 390/94, na Câmara dos De
putados), que submete à condição-suspensiva a renúncia 
de parlamentar contra o qual pende procedimento funda
do nos incisos _I e II do art. 55 da Constituição :e dá ou
tras providências, tendo parecer, proferido em Plenário, 
Relator: Senador Pedro Simon, em substituição à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 
ao Pr_ojeto e à Emenda n° 3 e_ contrário às Emendas no." 1 
e 2 de Plenário. 

A discussão da matéria fOi 6riCerriiá3 -na-se-SSãO ordiilária do 
dia 20 de jaJ!eiro último. ~aquela oport~nidade, o_Senador Cid Sa
bóia de CarValho retirou a Emenda n° I, -de sua ãutoria. 

Passa-se à votação do projeto s_em prejuízo das "emendas, 
em turno único. 

Os Sts. Senadores que o-apiovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se à votação da Emenda no:, de parecer favorável. 
Os Srs. SenadoreS que a aprovam queíriirri permanecer-se·n-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Votação da Emenda de n° 2, de parecer contrário~ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer Sen-

tados. (Pausa.) 
Rejeitãda,. 
(A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãofiizal.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Sobre a mesa, 
redação final, oferecida pela Comissão Diretórã, que será lida pelo 
Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N" 69, DE I994 
Da Comissão Diretoi'ã 

Redação fmal da emenda do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo n° 1, de 1994. 

A CoillisSão Diretorá apresentá a redaÇã.Ci"flilal êlã emerida 
do Senado ao Projeto de Decreto Le'gislativo n° 1, de 1994; (jue 
dispõe sobre a renúncia de parlamentar contra o qual pende proce
dimento furidado nos inciSos I e II do artigo 55 da Constituição. 

Sala de Reunião da Comissão; 3· de março ·ael994. :..:.-seni 
V eras, Presideilte- Júnia Marise, Relatora- Lucfdio Portella --
Carlos Patrocínio. - - -- -

ANEXO AO PARECER N" 69, DE 1994 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo n° 1, de 1994 (n° 390/94, na 
Câmara dos Deputados). ---

Dispõe sobre a renúncia de parlamentar con
tra o qual pende procedimento fundado nos incisos I 
e II do artigo 55 da Constituição. · 

EMENDAWI 
(Corresponde à Emenda n.., 3, de-Plenário) 

Após a expressão "Constituição Federal", constante do art. 
1° do Projeto, acrescente-se a seguinte OtaÇao: "não prejudicará 
aplicação de penas previstas em lei." Em conseqüência, faÇa-se a 

adequação da ementa e suprima-se a sentença: "tka sujeito à c-on
dição suspensiva, só produzindo efeitos se a decisão fiiútl não con
cluir pela perda do mandato." 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Em discussão 
a redação final. (PaUsa.) 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peÇo a palavra para 
discutir:-- - - _ -

b SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínío) -Com a palavra 
o nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB~MG. Para discutir. Sem re
visão do orador.) --Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Seriidores estou vi
vendo no meu ·gabinete_ um- certo tuffiulto, pois estou com 
representaçõeS- da agriCultura de todo o Brasil e estamos em dis-
cussão. · · 

_A questão deste _Decr~t.o n° 4, que faz ce:;s:;u a questão da 
correção inonetáiía sobre a agricultura, está trazerido um tumulto 
muito grande, principalmente aos funcionários- do Banco do Bra
sil. que -são, hoje, os vetdadei,rO~ proprietános do Banco do Brasil, 
não é mais _o Bf_ãsil. -

_____ r_.fós estamos querendo vef se conseguimos uma solução 
· para eSse prObreina. Então, enquanto estávamos lá, discutindo, eu 

vi aprõ'Vãdo - e estou com medo de alguns projetes que estão aí, 
eu gostaria de ver antes de aprovada a redação final- qual o proje
to que foi votado e de que se trata. 
... _ 9 SR..I'RESIIlEJII'!E (Carlos Patrçcínio) -O presente 

projeto de decreto legislatiVo~ nobre Senador Ronan Tito; submete 
·a apreciação a Condição suspen-SiVa ·a renúncia de parlamentar. 

O SR. RONAN TITO - É justamente isso. A que ponto 
- nÔ$ _vamos _Ch5!g~? Nós vamo_s proibir os outros ae ·se-_suícidarem? 
A renúncia é um gesto unilateral. Nós vamos roubar do indivíduo 
o direito à renúncia, iss(i é~-uin-âireito-nàturaJ, não é -direito jurídi
_co. 9 __ homem tew o dir~i~ci de ã.Ceitar um cargo e de não aceitar. A 
que patrulhamento chegamos! Um cidadão nem sequer tem o di
iêí[6à" renúriCTa: Pelo amor de beus 1 E o Congresso vai apto v ar 
iSso? Para quê? Para satisfazer a imprenSa, O ópio-dá-pOVO? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador, permi-
te-me- V. Ex''(júe eu faka _Ur5 esCfar&iiD.~nió? - · - -

O SR..ltONAN TITO- Pois não; nobre Senador. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- O projeto não proíbe a 

renúncia. 
O SR. RONAN TITO - O projeto oriundo da Câmara 

proíbe a renúnCia. __ ·' -
O SR. JOSAPHAT MARINHO- O projeto que foi vota-

do não proíbe a renúnciã. -- - - -
O SR. RONAN TITO -:- Aí é que está, por isso é que eu 

pedi a redação_. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sobre isso é que eu 

gostaria de dar uma infonnação_a V. Ex• O projeto originário da 
Câmara, efetiViunente, CondiciOnava a reriU.riCía, o que riâo era pos
sível, como V. Ex" sustenta, mas, exatamente por isso, desde o 
princípio, tive opmtunidade de fazer ponderações que tal não seria 
admissível. e então, por·uma emenda do nobre Senad_or Cid Saboia 
de Carvalho. ficou o texto claro, estabelecendo que a renúncia não 
impede os efeitoS-do pi:ócessci em curso, apenas isso. Mas a condi
ção que prejudicaria a natureza d.a renúncia, de caráter individual, 
como V. Ex• bem salienta, essã desapareceu do projeto. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, eu gostaria de reti
rar a redação final para ~xarniná-la, -iilchiSiVe oS detalhes. Descul
pem-me, isso' era motivo de minha preocupação, vim a este 
plenáriO para conversar 'com o· SenãdorJõsapbat Marinho a respei
to dessa questão. 

Quero eXaminar éssa redação, Sr. Presidente, paia ·saber se 
esse projeto vaí ser aprovado com a minha cumplicidade. Portanto, 
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gostaria de ter a redação fiilal para exame_. um exame _açu_radot _não 
é uin exame- aqui; agora:, não:·aostariá: de o1,1.vir um advogado. Já 
fizemos muitos projetas risíveis. Este C"ofigr~sso esrá sob chacota. 

Há alguns projetas neste País, tranSformados em lei, ~ata
dos aqui, dos quais os escritórios de advOCacia fiC3m rindo. Não 
sou advogado, não sou bacharel, mas gostaria de não estar no meio 
de alguma coisa risível A situação do Brasil é tão trágica que rir, 
agora, é tragicõmico~ _ _ ~-- _ _ __ 

Quero o adiamento da discussão, qUero ver a Tedação fiiútl, 
quero fazer apreciação jimto· com asseSsores i':!Iidí~~( desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)-' A Mesa gosta
ria de esclarecer ao eminente Senador Ronan Tito que o projeto de 
decreto legislativo já foi aprovado, mas a votação da redação final 
poderá ser adiada. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrodnio)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Cíd Saboia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALH() (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. _Presidente, creio que a 
matéria não pOde ser aprovada com o incômodo que está s_endo vi-
vido por alguns Senadores. _ _ _ _ _ 

Há o direito líquidO e-certo do Senador ROnan Tito veiifiéãr 
como ficou a matéria aprovada e examinar a redaç_ão final, para sa
ber se pode haver ainda alguma emenda de redação. Pode ser que 
o texto não tenha ficado bom e fique, por conseqüência, -carente de 
alguma emenda de redação, com-um exame mais ·maduro numa 
próxima reuníão. · · 

O PMDB poderia pedir verifiCação de Quorum, mas não o 
faz para não prejudicar a paUta nas matériaS SegllíriteS:' O ·que nós 
queremos é apoiar a linha que fOi Coi:lduzida "pelo Senador Ronan 
Tito; para que a discUssão da redação final fique para a pr6xirria 
reunião do Senado Federal, para que S. Ex11 tenha tempo de exami-
nar essa matéria. -

A verdade é que o Senador Ronan Tito de há muito vem se 
preocupando com essa matéria, requerendo inversão de pauta, re
querendo adiamentos para poder examinar a fundo. Agora que foi 
aprovada a redação do decreto legislativo com a emenda de minha 
autoria, s: Exa quer -examiilar. Eu não tenhO mais dúvidã; o Sena
dor Josaphat Marinho também não tem mais dúvida, mas vamos 
ver como fica a redaçãO final.- - - - -

Eu apóio a posição do Senador Ronan Tito. _ 
O SR. PRESIDENTE (Carlos l'atroCínio)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secretfirio. 
É lido o seguinte _ 

REQUERIMENTO N" 112, DE 1994 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Requerimento Interno, 

requeiro adiantamento da ·discussão da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n° 1, de 1994 a fim de ser feita na sessão 
de 9-3-94 

Sala das Sessões, 3 de março 1994. - Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocíriío) - Em votaÇão o 
requerimento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Concedo a pa-
lavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, esta matéria vem sendo objeto 
de pedidos_ de adiamento de votação em algumas oportunidades. 
Parece-me que o _ _Senador Josaphat Marinho fei-as modificações, 
atendendo àquilo que o Senador Ronan Tito ha vfã colocado como 

sua objeção principal. Eu ponderaria ao Senador ROnan Tito se S. 
Ex"-, em estandõ_~~ns_ciente_~~s_-f!19dif~c~~s propo~tf!s pel_o Sena
dor J osaphat Marinho, agora sob um melhor exame, já que foram 
consideradas as observações que S. Exa havia colocado, se não po
deria, diante disso, desistir de seu requeriinento de adiariiento. 

É apenas essa a ponderação que faço ao Senador Ronan 
Tho, em decorrência da modificação- realízada no substitutivo do 
projeto. - - -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Ein votação o 
Re9_uerlmerito n° 1 i 2/94, de adiamento da redação final do PrOjeto 
de Decreto Legislativo n° li94. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado com o voto contrário dos Senadores Pedro Simon 
e Eduardo Suplicy. 

Fica a discussão da redação final adiada, conforme dispõe o 
requerimento aprovado. -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 2: 

OFÍCIO N" S/37, DE 1994 

(lncluído __ em _Ordem do Dia nos termos _do art. 3° 
da Resolução n• 110, de 1993. 

Ofício D0 S/37, de 1994 (no 867/94, na origerri), atraves do 
qual o Banco Central- do Brasil enca::rilínha a soliCitação dõ Gover
no do Estado do Paraná, a fim de que este possa emitir Letras Fi
nanceiras do Tesouro daquele Estado, cujos recurSOs serão 
destinados -~()_gifo da sua dívida mobiliária, vencível_no primeiro 
semestre de I 994. 

Nos termos do art. 5° da Resolução -no 110, de 1993, desig
no o Sr. Senador Cid Sabóia de Carvalho para proferir parecer so
bre a matéria, eri:t substituição à Comissão de Assuntos 
Econõmicos. -
,~_··~·O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor 
Governador do Estado do Paraná solicita, por inlerri1édio da Ofício 
SI n• 37, de 1994 (Ofício n• 870, de 22 de dezembro de 1993, na 
origem), autorização para a emissão de Letras Financeiras do Te
souro do Estado do P3rãná, de"stinadas à rolagem de 1.700.000.000 
(um bilhão e setecentos milhões) dessas mesmas Letras, de valor 

-nominal de CR$1,00 (hum cruzeiro real) cada uma, vencíveis no 
primeiro semestre-de 1994. 

A solicitação encontra-se adequadamente instruída com a 
d9Cumentação exigida pelos arts_._ 2°, 13 e 15 da Resolução n° I 1, 
de 1994, que dispõe sobre limites globais e condições paiá as ope
-rações de crédito dos EstadoS, do Distrito Federãf e dos MuniCí
pios. 

O Parecer DEDIP/DIARE --94/268, de 23 ae fevereiro de 
1994, do Banco Central do Brasil, informa qu_yc_~ operação de cré
dito pleiteada enquadra-se nos limites fiX8dos pela supracitada Re
solução. 

II. ~ Voto do Relator 
Compete a esta ComiSsãO, rios termos do art. 52, incisos V 

a IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 393, parágra
fo único, alínea a, do RegimentO Interno desta Casa, ã iniciativa de 

- projeto de resolução que implique o exercfciá da competência pri
vativa do Senado Federal de dispor sObre fimíte:s globais e condi
ções para a realiz3.ção- _de _operações de áédito do interesse da 
União, dos Estados, do DiStrito Federal, dos Municípios e de suas 
respectivas autarquias. 

Entendo ser conveniente dar ao pleito do Estado do Paraná 
ti-atamento paritário ao que- sé Concedeu, recentemente, aos Esta
dos do RiO de Janeiro e Minas Gérais entre outros, que foram au-



Março de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 4 1067 

torizados a rolar 91% (noventa e um por cento) de sua dívida ven- O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -_0 pare-cer 
cível no primeiro semestre _de 1994. - - concluf pela apresentaÇãO do ·projeto de ResoluÇão fto 34, de 

Manifesto-me, assim, favoravelmente a que se autorize a 1994, que autoriza a effiisSao de Letras Financeiras do Tesouro 
emissão de Letras Financeiras do Tes_auro_d_o Estado do Paraná--no _do Estado do Paraná, !festitiadas à rol agem de 91% da dívida 
valor necessário e suficiente para a rolageffi cte 91% (noventa e um mobiliária do Estado~-VenCível no primeiro seme-stre de 1994. 
por cento) da parcela atualizada da dívida d_o_ Estado, a vencer no 
primeiro semestre de 1994,_equivalendo esta a 1.700.000.000 (um 
bilhão e setece-ntos milhões) daquelas mesmas Letras, de valor no
minal de CR$1 ,00 (hum cruzeiro real) cada uma, para o que pro
ponho o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃON" 34,DE 1994 

Autoriza a emissão de Letras Financ_eiras do 
Tesouro do Estado do Paraná, destinadas à rolagem 
de 91% (noventa e um por centO}"dã dívida mobi
liária do Estado vencível no primeiro senlestre de 
1994. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. I o Autorizar o E5tado do Paraná, noS termos da Resolu
ção n° 11, de 1994, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado do Paraná, destinadas à rol agem de 91% (noventa e um por 
cento) de sua dívida mobiliária vencível no primeiio semestre de 
1994. 

Art. 2° A emissãO deve1;á ser reãlízada nas seguintes condi-
ções: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate_dos títulos a 
serem substituídos, atualizudos nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resolução n° II, de 1994, deduzida a parcela de 9% (nove por 
cento); 

b) modalidade: nominativa- transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro:
LFT, criadas pelo Decreto- Lei no 2.376~ de 25 de novembro de 
19m · 

d) prazo: de até 1.461 (um mil quatrocentos e sessenta e 
um) dias; 

e) valor nominal: CR$1 ,00 (hum cmzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

Título: 611825; 

Vencimento: 15 de março de 1994; 

Quantidade: 1.700.000.000 (um bilhão .e.setecentÓs milhõ-
es); 

g) previsão de colocação e vendmehto" dos títulos a serem 
emitidos: 

-Colocação: 15 de março de 1994; 
~-Vencimento: --l-5 -de março de--l-99-8;
- Título: 6U46J; 
-Data-base: 15 de março de 1994; 
h) forma de colocação: por intermédio de afeitas públicas, 

nos termos da Resolução n° 565, de 20 d_e__se_tembro de 1979, do 
Banco _Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n° &:212_~_de 3Qde dezembro 
de 1985, Lei n" 8.914, de 13 de dezembro de 1988, Lei n" 9.058. 
de 3 de agosto de 1989, e Decreto n° 5.700, de 13 de setembro de 
1989. 

Art~3° A autorização a_ que se refere o art. 1° deverá ser 
exercida no prazo máximo de 270 (duzentos _e setenta) dias a cOn
tar da data em que_seja publicada a presente Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Passa-se à discussão_do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · 
Os Srs. SenadoieS_que o aprovam queiram peimanecer sen-

tados. (Pausa.) ' 
Aprovado. 
À Comissão Ditetora para a redaçãO "fiilal. 
Sobre a mesa, redação. fiilal oferecida pela Comissão Dire

tora que será lida pelo Sr. 1° Secretário. 
- É lida a seguinte · · _ _ 

PAR)i:ÇER N" 70, DE1994 
(Da ComiSSão Direlofa) 

I • . ' . 

Redação final do Projeto de Resolução n° 34, 
de 1994. 

A Comis-são Dirétorà apresenta a redação final do Pr6je"to 
de Resolução n° 34, de 1994, que autoriza a emissão de Letras Fi
nanceiras do T~otJ.ro do Estaâo do Paran·á, destinadas à rolagem 
de_-91% da díVIda do Es.tádQ,_Vencível no primeiro semestre de 
1994. .. ' : . . . ·-

Sala de ReuniõeS da COmissão, 3 de março de f 994. -
Humberto Lucena, Presidente- Lucídio Portella, Relator- Beni 
V eras - Carlos PatroCíDio. · 

ANEXO AO PAR)i:CER N" 70, DE 1994. 

-Redação final Çlo Projeto_-,cte Resolução n° 34, de 
1994. 

Faço saber que o Senado-Federal aprovou, e eu,-:-. --
----,, Presid,ente, n6s terfl1QS do art. 48, item-28, do Regimen
to Interno, promulgo a seguinte 

.. RESOLUÇÃO N". DE 1994 

Autoriza a emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do EstadO _do Paraná, deStinaóaS à 1-olagem 
de 91% da dívid3 mObiliária do Estado, vencível no 
primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal rescilve: -

Art. 1 o É autorizado o Estado do Paraná, nos termos da Re
--solução no 11, de 1994, do Senado Fe.derfl}, a emitir Letras Finan

ceiras do Tesowo do Estado do Paraná, .destinadas à rolagem de 
--91% de sua díyida mobiliária, vencível no primeirO semestr-e de 

1994 .. 

Art. 2° A emissão' deverá ser rea1izada nas_ seguintes condi-
_ -ções: 

a) quantidade: a 'ser definida na data de resgate dos títulos 
a se(em substituídos, atqalizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resolução n° 11; de 1994, deduzída a parcel8.'de 9%; 

-b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendirriento: igual-riO das Letras, Finan~eiras do Tesouro 
- LFT, criadas_ peJo Decreto-Lei n° 2~375,~di25 de rloVembro de 
1987; . . . . . . . 

d) prazo: de até um mil quatrocentos e sessenta e um dias; 
e) valor Ít_Ominal:

1 

CR$1,00 (um criz~fro real); 
f) características 

1
dos títulos a serem substituídos: 
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Título 

611825 

Vencimento 

15-3-94 

Quantidade 

1. 700.000.000. 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se

rem enütidos: 

Colocação 

15-3-94 

Vencimento 

15-3-98 

Título 

.611461 

Data~base 

!5-3-94 
h) fonna de colocação: por intermédio de ofertas públicas, 

nos tennos da Resolução n° 565, de 20 de setembro_de _1979, do 
Banco Centrãl do Brasil. 

i) autorização legislativa: Lei n° 8.212, de 30 de dezembro 
de 1985, Lei n• 8.914, de 13 de dezembro de 1988, Lei n• 9.058, 
de 3 de agosto de I 989 e Decreto n° 5. 700, de I 3 de setembro de 
1989. 

Art. 3° A autoriiaçãá a que Se-iefere- _o art. 1° deverá ser 
exercida no prazo máxfino de duzentos e setenta dias, a contar da 
data em que seja publicada a presente Resolução. 

Art. 4° Esta Res-olução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Em discussão 
a redação firial. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuss_ão. 
A redação final é conSiderada definitiva_niente aprovada, in

dependentemente de votação, nos termos do art. 7° da Resolução 
n• 110, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O Sr. Carlos Patrocínio, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, -que é"Oi:upada ·pelo Sr. 
Chagas Rodrigues, ]0 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - As matérias 
constantes _dos nos 3 a 9 da Orde_m do Dia .da presente sessão, de 
acordo com o disposto no art._ 38_3, alíneas g e h, do Regimento 
Interno, devem ser apreciadas em sessão púb1ica, procedendo~se à 
votação por escrutíniO Seci:etó. ---- --

O Sr. Mauro Benevides - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. ______________ _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre S_enador Mauro Beoevides. _ _ 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB ~CE. Pela ordem. 
Sem révisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de prosseguir no 
enunciado das matérias _que a Casa deverá apreciar neste iristante, 
peço a V. Ex" que reitere, com aquela veemêncíã-e em tom patéti-
co, a presença dos Srs. Senadores em plenário. - -

Algumas comissões ainda se reúnem neste momento, apesar 
de já estarmos adentrando no processo de votação, e no plenário 
da Casa há apenas 32 Senadores. Creio que ·com.--:-o-apelo de V.-Exa 
ceryamente alcançaremos o quorum indispens~v~el para uma deli~ 
beração do Senado Federal. 

Daí por que peço a V. Ex11 que transmita, com a voz autori
zada da Presidência, aquele apelo instando para que os Senadores 
venham ao plenário e viabilizem o quorum necessário ao exame 
dessas proposições que nãó" poderão sofrer mais ·qua1quer tipo de 
procrastinação, sob pena de se alcançar a própria imagem do Senaw 
do Federal, já que- algumas dessas matériaS há rriais de dois meses 
se acham pendentes de deliberação pela nossa C~sa legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex' será 
atendido, nobre Líder. 

Item3: 

Votação em turno único do _Parece_r no 464, de 
1993, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 

Mensagem n° 413, de 1993, (n°882193, na Origem)" -do 
Senhor Presidente da República, que conclui fáVOravel~ 
mente à aprovação do nome do Sr. Ruy Coutinho do 
Nascimento para exercer o cargo de Presidente do Conw 
selho Administrativo de Defesa Econômica. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 1 O de fe
vereiro último e devemos, portanto, passar à votação. 

Quero, ei}tretan~p. fazer urit apelo a todos os Srs. Senadores. 
A Comissão Diretora do Senado estava_reunida e interrompeu os 
trabalhos para vir ao ple!'lário participar desta e de outras votações 
da maior importância. Há 62 Srs: Senadores na Casa. De modo 
que peço a todos que se encontram em reuniões e gabinetes que 
venham ao plenário. Dirijo um apelo aos Presidentes de Comissão 
pant_ suspenderem ou encerrarem suas reuniões, permitindo assim 
que os Srs. Senadores venham participar· desta e de outras votaçõ
es relevantes. 

O Senado deverá pronunciarwse sobre a indicação de autori
dades para o Banco Central, Conselho AdministratiVõ -de Defesa 
Económica e algumas embaixadas. 

?~ço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
O SR. MAURO BENEYIDES - Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem. · - · 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. · . 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela ordem. 

Se!Jl revisão do orador.) - Sr. Pre_sidente, acham-se_ e_m plenário 37 
Srs. Senadqres. Entendo que, se V. Ex" insistir uma vez rtlais, com 
a autoridade que ninguéril neg~ ~V. Ex11

, pelo brilho do desempe
nho parlamentar e pelo exercício correto da Yic_e~Presidência, nes~ 
te momento, como Presidente da Casa, tenho certeza de que V. Ex• 
garantirá a presenÇa- de mais esses quatros companheiros que pos
sibilitarão o quorum, no Senado Federal, na sessão de hoje, quan
do importantes matérias deverão ser apreciadas. 

Agora, com a chegada do nobre Senador José Eduardo 
Vieira, ficam faltando apenas três Senadores. a não ser que o Sena
dor Francisco Rollemberg retome ao plenário; se S. Ex" retomar, 
Sr. Presidente, garantiremos o quorum. O Senador Affonso Ca~ 

_ Q)argo, t9-rpbém está chegando. _ 
Então, na computação que a Mesa deve estar procedendo, 

com_ a,quel~ esmero habitual, esperamos que chegue, sem qualquer 
tardança, aos 41 Srs. Senadores para possibilitar a realização desta 
sessão com o quorum necessáriá. - · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nobre Líder, 
a Mesa pretende insistir não apenas uma vez., mas duas ou três. V. 
Ex11 foi um potico modeSto. 

A Mesa insiste na oportunidade de colocar em votação a in
dicação de autoridades para altos cargos, já que estamos quase 
atingindo o quorum necessário. 

Espero que os Srs. Senadores ve:rlham ao plenário, porque 
esta v9~ação é da maior importânc!a e: está Sei!_~o _a_guardada já há 
algum tempo. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR..PB,ESJDENTJ); (Chagas Rodrigues)- V .. Ex• tem a 
palavra, nobre Senador. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Pela Ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, corÍ:obÜrando as paiaWas do 
eminente Senador Mauro Benevides, ta1vez fosse de bom alvitre 
que V. Ex• designasse funcionários _que pudessem percofrer as co~ 
miSsões técnicas, que estão em debates, solicitando a a1guns Sena
dores envolvidos, naturalmente, em questões também importantes, 
para que víessem ao plenário. 
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Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra a V. Ex* 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS~ Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, está-se realizando uma reu
nião de1iâerança no Espaço Cultural da Câmara. Crefo-que tem ra
zão ô Senador Hugo Napoleão; alguém deve ir até Já e fazer um 
apelo para que os nossos Colegas viessem áO plenário. · 

Sr. Presidente, neste momento, estão reunidas duas comis
sões: uma, na ComiSSão de Orçin:hcirítO Oa Câmara, sOb o cofiando 
do Senador José· Richa, com a presença de diversoS Senadores __ e 
Deputados para a dísCussão da Revisão Constitucioilã.l.- Outra, rio -
Espaço Cultural da Câmara, reunida com as Lideranças da Câmara 
e do Senado, para tratar também da ReVisãO ConsiHU:C'íolfaT.-- -- - --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A sugestão de 
V. Ex" será atendida. 

Além desses apelos, estamos soliCitando que um represen
tante da Mesa se dirija à ComiSsão-de- Orçamento, bem corno à 
essa reunião de líderes no Espaço Cultural. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO--Sr, Presidéntê, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'-V: Ex' tem a 
palavra. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - se; Pela. ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, fomos iníoftri3.dos tam
bém que, neste momento, o Presidente do Seriãdo está presidindo 
uma reunião de Líderes que trata da questão da Revisão Constitti
cional, onde estão vários Senadores. O Senador Mário Cõvas ãCá
ba de se dirigir à essa reuriiãó pára tciritaúriObíliz·ar os colegas Para 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Estiu11ós tam
bém solicitando que esta reunião seja interrompida, para que os 
Srs. Senadores possam vir ao plenário. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. l'resídeiite,-pêço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
palavra. · · · 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL ~'rO. Pelá ordem. 
Seni reViSão.)-- Sr. PfdidCritC,- temos -cOõheCiinento cte que há 
uma reunião do IPC - Instituto de PrevidêOcia dos Congressistas; 
V. Ex11 poderia fazer também uma gestão para que aquela reunião 
fosse ínterroffipidã. - - - -- -- - --

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A sugestão de 
V. Ex11 também será atendida. EStamos diligenciando neSse senti
do. 

Volto a·insiSlfr que para a esC-Olha de autoridades não deve
mos proceder à votação com -um quorum baixo; ilão podemos 
partir do pressuposto que todos os Srs. Senadores presentes votem 
num ou em outro sentido. A experiência é que, por diferenteS mO

. ti vos, às vezes até por nenhum motivo, há votos divergentes. 
O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente; peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodiigues)~V Ex' tema 

palavra. 
O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR C: PR. !'ela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. PreSidente, tiã.ta-se de votação de 
autoridade ou tem alguma lei complementar também? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Somente au
toridade, nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente desdo que 
haja 41 Srs, SenadoreS, ~e-hCii.iVer qualquer voto contrário, não há 
problema. 

O. SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Acontece que 
não há 41 Srs. SenadoreS. · ~- · -· · -·- -

O SR. AFFONSO CAMARGO- Não havendo 41 Srs. 
Senadores, nada tenho a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os Srs. Sena
dores que se encontrã.Vaffi no Espaço Cultural já estão se dirigindo 
ao plenário. A reunião foi interrompida. 

Solicito ao nobre Presidente do Instituto de Previdência dos 
CongrisSistas que interr6mpa a reuriião do cOns_e_lho DeliberatiVo 
do IPC, para que os nobfes Senadores possam, também, se dirigir 
ao plenário. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, pergunto a V. Ex' 
se posso fazer uso da palãvra enquanto não conseguimos Quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nobre Sena
dor Ronari Tito, pediria 3 V. EXa que-uSasse da palaVfa logo 'após a 
votação. 

O SR. RONAN TITO - Pois não. Obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Teremos sete 

votações, mas vamos esgotar e sUl pauta, que está_ s_endo reclamada 
-há- mais de -mês. · - · -

Em votação o parecer. _ _ 
A Mesa SOlicita aOs Srs.-Senadores que ocupem os seus lu-

gares. ___ _ 
Os Srs. Senadores já podem votar.(Pausa) 
(Procede-se à votaç5.o) -

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Affonso_ Camargo- Albano Franco_---Alfredo Campos

Almir Gabriel- Amir Lando-::- Antonio Mariz- Carlos Patrocínio 
-César Dias --_Cid Carv.alho.- Coutinho_ J_orge- Dari9 Pereira
DirCeU ·carneiro-.:: bivaldó Slu:uagy- Eduaido SupliCy :...-Esperi
dião Àmin - Frâ.ncisco Rollerriberg - Fiãv-iano Melo - Garibaldi 
Alves - Guilherme Palmeira - Bugo Napoleão - Iram Saraiva
lrapuan Júnior - João Calmon - Joãc;> França - Jonas_ Pinheiro -
Jonice Tristão- Josaphat Marinho- José Eduardo- José Fogaça
Júnia Marise- Jlltahy Magalhães- Levy Dias -_~ouremberg Nu
ne~ Roçha- - L~ç~dio Portella - -Magno Bacel?IT - Ma,rc.io Lacer
-da - Marluce Pinto -Mauro Benevides - Mcira Filho - Nelson 
Wedekin- Ney Maranhão- OnOfre Quinan- Paulo BisOI- Pedro 
Sirrion - Pedro Teixeira - Ronã.ri Tito -- Teotonio Vilela Filho -
ValmirCampelO. · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Votaram SIM 
46 Srs. Senadores e NÃO I. 

Houve 2 abstenções. 
Total: 49 votos. 
A indicação foi apiovada. 
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 4: 
Votação em turno único dÕ Parecer 0° 464-A, da Comissão 

de Ass_untos Económicos, sobre a Mensagem n° 413, de '1993 (n° 
882/93, na origemy do Senhor Preside!.]te _ela_ B.epi!blica! q_ue con
clui faVOravelmente à aprovação do nome da Sr" NEIDE TEREZI
NHA MALARD1 para exercer o cargo de ConselQ.eira do 
Conselho AdmiriíStrativo de Defesa Econômicã. 

A discusãO-da matéria foi encerrada O a sessão de I O de fe
vereiro último. 

Em votação o parecer. 
A Mesa sOlicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu-

gares. - . 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votaçdo.) 
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VOTAM OS SRS. SENADORES.-

Affonso Camargo - Albano Franco -~ Alfredo Campos -
Almir Gabriel - Amir Lando....: Antonio Mariz- Carlos Patrocinio 
- Cesar Dias - Cid Carvalho_- Coutinho_J_orge - DariO Pereira -
DirCeU Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Esperi
dião Amin - Francisco Rollemberg - Flaviano Melo - Gai'ibaldi 
Alve-s - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Iram Saraiva -
Irapuan Junior - João Calmon - João França - Jonas Pinheior -
Jonice Tristão- Josaphat Marinho- José Eduardo- José Fogaça
Junia Marise - Jutahy Magalhães - Levy Dia~_- Louremberg Ro
cha - Lucfdio Porte lia - Magno Bacelai:..:. MãrEio Lacerda- Mar
Iuce Pírito- Mauro Benevides- Meira Filho- Nelson Wedekin
Ney Maranhão- Onofre QuinaQ- Pa~lo_Bj$ol-.P.edro Simon
Pedro Teixeira - Rorian Tito - Teoton_io_ Vilela Filho- Valmir 
Carnpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-- Votaram SIM 
41 Srs. Senadores e NÃO 7. 

Houve urna abstenção. 
Total: 49 votos. 
A indicação foi aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 5: 
Votação, em turno único, do P<irecer no 464-B, de 1993, -dã

Comissão de Assunto &onômicos sobre a Mensagem n° 413, de 
1993 (n• 882/93, na origem) do Senhor Preisdente da Repúblicam. 
que conclui favoravelmente à aprovação do nome do Senhor 
CARLOS EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO, para exercer o 
cargo de Conselheiro do Conselho AdministratiVo __ de Defesa Eco
nômica. -~--~---- - -

A discussão da matériá foi enCerrada na sessão de I O de fe
vereiro último: 

res. 

Em votação o parecer. 
A Mesa solicíta aos Srs. Senadores que ocupem seus luga-

Os Srs. Senadores já podem votam. (Pausa.) 
(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: ~ 

Affonso Carnargo - Albano Franco --Alfredo Campos -
Almir Gabriel - Antonio Mariz- Carlos Patrocínio - César Dias -
Cid Carvalho - Coutinho Jorge- Dario Pereira - Dirceu Caiiieiro 
- Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Esperidião Amin- Fran
cisco Rollemberg- Flaviano Melo- Garibaldi Alves- Guilherme 
Palmeira -Hugo Napoleão - Iram Saraiva- IrapU3n Costa Júnior 
-João Calmon- João França- Jonas Pinheiro-. Jonice Tristão
Josaphat Marinho- José Eduardo- Júnia Marise- Jutahy Maga
lhães- Levy Dias- Louremberg Rocha- LucídiO Portella, :- Mag
no Bacelar- Márcio Lacerda- Marluce Pinto- Mauro Benevides 
- Meirá Filho- Nelson Wedekin- Ney MaranhãQ- Onofre Qui
nan- Paulo BiSo! - Pedro Simon- Pedro Teixeír-a- Te_otônio Vi
lela - Valrnir Campelo. 

O SR._PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Votaram SIM 
39 Srs. Senadores e NÃO 5. 

Houve 2 abstenções. 
Total: 46 votos. 
A indicação fái ap-rovada 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Item 6: 
Votação, em turno único, do Parecer n° 464-C, de 1993, da 

Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 413, de 
1993 (n° 882/93, na origem) do Senhor Presidente da República, 
que conclui favoravelmente à n:- rovação do nome do Senhor 
MARCELO MONTEIRO SOARES, ~ara exercer o cargo de Con
selheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica: 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 1 O de fe-
vereiro último. 

Em votação o parecer. 
Os Srs. Senadores já podem-votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES.-

Affonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Campos -
Almir Gabilel - Amir i.ando - Antonio Mariz - Cai10s Patrocínio 
-César Dias- Cid Carvalho- Coutinho_Jorge- Dario Pereira
Dirceu Caffieiro - Dívaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Esperi
dião Amin - Francisco Rollemberg - Fiiiviano Melo - Guilherme 
Palmeira- HUgo Napoleão -Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior 
-João Calmon --João Fran-Ça -Jonas Pinheiro- Jonice Tristão
Josaphat Marinho- José Eduardo- José Fogaça- Jonice Marise
Jutahy Magalhães - Levy Dias - Louremberg Rocha - Lucídio 
Portella - - Magno Bacelar - Márcio Lacerda - Marluce Pinto -
Mauro Benevides- Meira Filho- Nelson Wedekin __ - Ney Mara-_ 
nbão- Onofre Quinan- José Paulo Biso!- Pedro Simon- Pedro 
Teix6irã- Ronan Tito- Teotônio Vi1ela- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Votaram SIM 
41 Srs. Senadores e NÃO 5. 

Houve 2 abstenções. 
Total: 48 votos. 
A indicação fõíaprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Item 7: 
Votação, em turno único, do Parecer n° 464-D, de_l993, da 

Comü;são d~ Assuntos EConômicos sQbre _Mensageffi Jiõ 4_13, (n° 
882/93, na origem) do Senhor PreSidente da República. que·-_c_on
clui favoravelmente à aprovação do nome do Sr._JOSÉ MATIAS 
PEREIRA, para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Ad
ministrativo de Defesa Econômica. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de I O de fe
vereiro último. 

res. 

Em votação o parecer. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem seus luga-

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede~ se à votação) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Affonso Carnargo - Albano Franco - Alfredo Campos -

Almir Gabriel - Amir Lando - Antonio Mariz - Carlos Patrocínio 
--,_-César Dias - Cid Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira -
Dirceu Carneiro - Di valdo Suruagy - Esperidião Amin - Francis
co Rollemberg - Flaviano Melo - Garibaldi Alves - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão- Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior 
-João Calmon- João França- Jonas Pinheiro- Jonice Tristão
Josaphat Marinho- José Eduardo- José Fogaça - Júnia Marise
Jutahy Magalhães - Levy Dias - Louremberg Nunes_ Rocha- Lu
cídiõ Portella- Magno Bacelar- _MareiO Lacerda- M-arluce_ Pinto 
-Mauro Benevides- Meira Filho- Nelson Wedekin- Ney Mara
nhão - Onofre Quinan- José,_ Paulo Bisql - Pedro Simon- Pedro. 
Teixeira- Ronan Tito- Teotônio Vilela:-- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Voataram 
SIM 42 Srs. Senadores e NÃO 5. -

Houve 2 abstenções. 
Total: 49 votos. 
A indicação fOi aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 8: 
Votação, em turno único, do Par_ecer n° 53, de 1994, da Co

missão de Assuntos Econõmicos, sobre a Meps_agem n° 54, de 
1994, (n° 70/94, na- origem); de 28 de janeiro do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
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Senado a escolha do Sr. ALKIMAR RIBEIRO MOURA. para 
exercer o cargO de Diretor de política Monetária do Banco Central 
do Brasil. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de _1 O de fe-
vereiro último. · -

gares. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupenl os seus lu-

Os Srs:SenadOres já podem VOtar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Affonso C amargo - All?_aJ.).Q _frai}_CO - Alfredo Campos -

Almir Gabriel-_ Amir Lando- Antonio Mariz- Carlos -Patrocínio 
-César-Dias Cid -cai:Yãlho'- COúürih<t)_çr_ge - b3.rio Pereira -
DiiCeu Carmbifo' ~ bivald~ S~ãgy- :E_dQardo Suplicy-:- Epitádo 
Caféteii-3 - ESperidião Ainin _- Flaviano Melo :._" Gaiil)aldi AI ves -
Guilherme Palmeirã-- Hugo Napoleão- Iram Saraiva- Irapuan Jú
nior- João Calrnon- João França- Jonas Pinheiro -Jonice Tris:
tão - Josaphat Marinho - José Eduardo - José Fogaça - Junia 
Marise- Jutahy Magalhães- Levy Dias- LOurembeig Nulles Ro:- _ 
cha- Lucídio Portella- Magno Bacelar- MárCio Lacerda - Mar
Iuce Pinto- Mauro Benevides - Meira Filho- Nelson Wedek.in -
Ney Maranhão- Onofre Qilinan '.:_--paú"IO BiSoí- peÇho Sin10n
Pedro Teixeira- Ronan Tito--- TeotoniO ·viielá Filho- Valmir 
Carnpelo. · . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V ataram SIM 
40 Srs. Senadores e NÃO, 7. . 

Houve 2 abstenções. 
Total: 49 votos. 
A indiáção foi aproVada-. 

O SR. PRESIDENTE (éhagas Rodrigues)- Item 9: 

DiscussãO, ein ·rumo Uilico; do Piirecer n° 60, cte 
1994,-ôa Comissão de Constituição~ JUStiça e Cidadania 
sobre a Mensagem n• I, de 1994 (n• 1.079/93, na ori
gem), de 28 de dezembro do corrente ~no, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor RUY ROSADO DE 
AGUIAR JÚNIOR, Desembargador do Tribunal de Jus
tiça do Estado do Rio Gfande do Sul, para exercer o car
go de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, ná vaga 
reservada a Desembargador, decorrente da aposentado
ria do Sr. Ministro Athos Gusmão Carneiro. 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro _a discussão. _ 
Em votação. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu

gares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
. . . 

Affonso Camrirgo - Albano Franco -_Alfredo _Campos -
Almir Gabriel - Aniir Lando- Antonio Mariz- Carlos Patrocínio 
- Cesar Dias - Cid Carvalho - Cout~nho Jorge ~. Dario Pereira -
Dirceu Carneiro- Divaldo Surtlag): _:... Ep_HaCio C'àfetêífa- Esperi
dião Amin - Francisco Rollemberg - Flaviano Melo - Garibaldi 
Alves - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Iram Saraiva -
Irapuan Júnior - João Calmon - João França - Jonas Pinheifõ -
Jonice Tristão- Josaphat Marinho- JoSé Eduardo- José Fogaça
Junia Marise- Jutahy Magalhães - Levy Dias- Louremberg Ro~ 
cha - Lucidio Portella - Magno Bacelar - Mareio Lacerda - Mar
Iuce Pinto- MaUro Benevides- Meira Filho- Nelson Wedek.in
Ney Maranhão - Onofre Quimln - Paulo Í3isol_- Pedro Simon -

Pedro Teixeira - Ronan Tito - Teotonio Vilela Filho - Valmir 
Carnpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Votaram SIM 
43 Srs. Senadores e NÃO, 6. 

Não houve abstenção. 
Total: 49 votos. 
AJndiCação foi ã.~rova·da. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 10: 

Discussão~ em turno único, do Parecer da Comis
são de RelaçÕes Exteriores e Defesa Nac~onal sobre a 
Mensagem n• (õ37, de 1993 (n• 1.051/93, ria origem). de 
23 de dezembro último, pela q_ual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado o nome 
do Senhor JOSÉ JERÓNIMO MOSCARDO DE SOU
ZA, Mnistro de Primeiro Classe da Carreira de Diploma
ta. para exerCêr a função de Embaixador, Chefe da 
Delegação .Permanente do Brasil junto à Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

A matéria restante da pauta da presente se:ssão, nos tennos 
do Regimento Interno, ctbverá ser aprecia4a. em -Ses~ão s~çret.a. 

Solicito aOs Srs. fimdOnáijOs as providênciaS neCessárias, a 
fim de. que seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão ·transforma-se em secreta às l2hl4min 
e volta a ser p~b!ica às 12h18min.) 

---- ------ -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) , Esgotada a 
matéria constante da Ordém elo Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento 1).0 'I 1/94, 
de Urgência, lido no Expediente, para o Ofídó Íl0 S/3_8 __ d_é_).9Q4. 
- Em votação o reqUerimento. 

Os Srs. Senadores "que o aprovam queiram pennan"ecer sen-
tados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria ã que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso ,n, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodfigues)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia o 
seguinte 4iscurs0.)- Sr. P~esiderite, Sr's e Srs. Senadores:- _ ~ , 

A ConstitUição de 1988, aQ_ consagr~: E!c forma fedeiativa do 
Estado_ brasileiro', manteve uma tradição de toda a nossa_ história 
republicana. Tamanho foi o zelo pelo princípio federativo, que a 
atual Carta Magna respeitou também a tradição republicana de ve
dar a apresentação-de proPosta de emenda constitucional tendente 
a abolir a forma federativa de Estadci. · 

Com efeitO, o sistelma federativo distiflgue-se p~Io caráter 
composto do seu ordenamento politico e jurídico, havendo um pla
no- nacional e um estaduai ou regional de poderes e órgãos, assim 
como de competências. Uma v~rdadeira federação rege-se por 
dois princípios básicos. ú primeíro é-õ da participação. Através 
dele, os Es~dos-membro~ tomam parte n_a forma_ç_ão da vontade 
estatal. O segundo princípio básico de uma federação é o da auto
nomia, mediante o .qual cada EstadO_-membro é ~otado do poder 
constituinte. Segue-se daí'ã. eXIstência·, não apenas no plano nacio
nal, mas em cada Estado-membro, de uma constituição, um legis-
lativo, um judiciário e um (;!Xecutivo. -

I;:ssas cara_çt_erísticas âo Estado federativo o opõem à forma 
unitária de organização estatal, marcada pela existência de uma 
unidade da ordem política e juridica. Entretanto, por mais centrali
zado que seja~ nenhum Estado unitário o é em absoluto; há sempre 
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divisões internas em sua c_omposição, mormente na esf~ra_ admi
nistrativa. Por outro lado, toda federação possui um duplo aspec
to: o unitário, expresso na cOmpetência centraliz_adora çla União, 
exercida no interesse de toda coletiviçta.9_e; nac~~J.!al; e o ~pe_cto fe
derativo propriamente dito, que se manifesta na autonomia do-sEs
tados-membros. _Di:;;so resulta se-r _ípipi-õpriO ·arirrrtar, errt tese, que 
uma das formas de__ organização do Estado seja superior à outra. 

Nossa época é testemunha de COmo as formas tradicionais 
de organização estatal vêm sendo desafiadas._ federações centrali
zadas como a União Soviética e <!IUgoslávia desintegraram-se ~ 
novas entidades políticas com muito custo ·tentam $_C c_onsolidar 
em seus antigos territórios. De _OI,Jt:çQ lado, há C! c_aso de países que 
cogitam em··conceder novos poderes _a entid_ild~S; supranacionaiS, 
como o faz-em os membros da Cpn;mnidad~ ~~onôtl)ÍÇ~ purppéia. 
Na realidade, é difícil estabelecer priitcípios gerais-e demais _n:~grªs 
para a repartição de prerrogativas e :responsabilidades entre um po
der central e as unidades feder,açlas çu conf~d_eradas. Daí origi
nam-se as quase inevitáveis divergências, entre a-s entidades 
associadas e entre essas e o governo central. "_ 

Em retrospecti_va históriCa,- é J?ossível afirinar que-as· Coleti
vidades. que procuraram se organizar sob a fQrnÜt de fedtiraçijo ti
nham em mente os riscos para a liberdade e Para o respeito- às 
élivtúsfdades culturais c reglonaís que_ pode suscitar o c,ãrájer cen
tralizado _d_o __ Estado_.,J.mjtário. E~Sa preocupação explica o "espírito 
inovador dos "Cpns_tit~.tintes_ d~ filadélfia", _D~J,ato, os "estados" 
norte-americanos haviam sido apt~nomos en,re .si na épóca colo
nial, unindo-se apenas durante. a luta contra os, ijlgleses. através ~e 
uma confederação. Quando da _elaboração, da Constituiç_ão qe 
1787, essa aliança provisóriã deu origem a uma entidadf:;!_política 
nova, a federação norte-americana. Nesta, cada membro manteve 
atribuições e c.o_mpetências pfóp~ias. ApenaS . com o pa·!>Siir ·dos 
anos, e af)ós uma guerra civil,. c,onseguiu a União se consolidar, p 
que se fez. ainda assim, respeitando a autoQoni?a de cadâ, eflti~qe 
fedecada. , . .': _ _- - _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o caso brasileiro mostra uma 
situação inversa, em que uma Oaç'ão unitária ie

1
partiu-se em "esta

dos" e adotou uma constituição fed.eral. De .ffJ.-tÜ,_ apesar das diver
sidades regionais, o Estado _imperial brasileirO ctlracteri2java-_se por 
sua. forma unitária, DiYersas.eram, contudo, a·s_pressões pela ado
ção de princípios descentralizadores,_ o que se~,pode verificar nas 
rebeliões provinciais qUe ·sac_udiram o .País.- ~/TI um momentO 'de 
fragilidade do governo central JoriflSUtUído. 9 Ato Ad1CíCinal de 
1834, pelo qual foram outorgados· poderes con$iderávds aos Con
selhos Gerais ProVinCiais: Efltréúlntõ~-PilsS-áda' a crise da Regên
cia, tais atribuições foram atenuadas ou suprimidas pela Lei de 
Interpretação do Ato Adicional, de 1840. Paia""'fortalecer o princí
pio de centralizaçã_o do poder, o governo imp_erjal manteve a tradi
ção da administração pública portuguesa de prómover a circulação 
dos altos funcjon;irios por postos e regiões ge.Ogtáficas.·Dessa for
ma, os presidentes de províncias, que eram noineados pelO friipéi"a
dor, não precisavam ser naturais das entidades que governavam 
nem estar de algum modo vínculados a elas; o que interessava era 
a lealdade ao governo central. 

Sem--dúvida, a centralização do Segundo Reinado, como 
também outros momentos posteriores de fortAlecimento do poder 
central, foram fundamentais qa .contenção de 'conflitos de cunho 
separatista e, portanto, na manutenção da uniQ_ade nacional. Ainda 
assim, é pi>SSível concluir que a resistência aQ _princípio federativo 
contribuiu em ·grande escala_ para a queda da Monarquia. 

Infelizmente, contudo, o advento da federação com a Repú
blica não foi frufu de uma pressão que envolvesse a vontade in
questionável de todas ou _quase todas as antigas províncias. A 
propósito, muitos eram os republicanos que lutavam, desde os últi-

mos anos da Monarquia, por rima: concepção de Estado claramente 
unitária, inspirada em ideais positivistas. "Em grande parte, o inte
resse dos cafeicultores paulistas, desejosos de afastar os entraves a 
seus negócios Propo"rcionadós pela cériti:àlização admini_strativa 
im}>erial, foi o fator decisivo na opção· pelo regime federativo. 
Apesar dessa vitórifi federaliSta, o ideal ct"e um regirrie centralizado, 
modernizador e ditatorial, herança do racionalismo e do posiÜvis
mo, viria a se mariifestar com errome freqüência na vida política 
não apenas dOs ati.os iniciais da República, mas de... toda a hiStória 
subseqüente d()_:t>aís. · · -
_ . T_ão ampla era a autononiia .coOCe_dida aos l;:Mados pela 
COnstituição de 1891- que eles podiam contrair livremente- emprés
tírriOS- no exterior, cobrar impostos de exportação, criar barreiras 
fiscais iritérestãdriais e até mesmo ma;nter suas próprias fo~ça? ar
rriadas. Apesar dessa ampla autonomia constitucional, o princípio 
federativo foi COOstante:rne(lü:~-eludido pela prática política centrali
zadora .S'u p~la _formação de hegemonias regionais. As_sim., e sem 
querer disfutir as razões de cada um, os"ClOiS p·nmeíros Presidentes 
da República gov~rnaram como ditadores. Não-foraiil poucãs ·as 
interverições· federais rioS Estados ou os; anos erri que o poder cen
tral govefilOU sob estado_ de, sítio. Outro ç{'emplo de centralização, 
Qué eXpressá ã hipertrofia' do EXecutivo Federal nO- período da cha
mada República Velha, foi a Comissão Verificadora de:.Poderes, 
com sua função de impedir vitórias eleitorais das oposições· esta
duais, garantindo o apoiO das oligarquias no poder ao cada vez 
mais fortãlecido governo central. Por'outro lado, o prinCípio do 
equilíbrio federãtivó foi ferido pela aliailÇa dos dois Estados mais 
poderosos, São Paulo e Minas Gerais, que ãpõS 1894 pratiCamente 
se revezaram na indiCaçãO do Presidente da ~epública. 

A RevoluÇão de 30 tinha em Seu eSPírito uma proposta mo
ralizadora do processo político-eleitoral; porém, trouxe também 
um nov9 momento de centralização do poder. Dada a excepciona
lidade da ocas_ião, foram nomeãdos_interv.entores pãra o governo 
dos Estados e dissolvidas as Assembléias Estaduais e as Câmaras 
Municipa:is,"ãlém do Congresso Nacional. 

O mesmo estilo descentralizador da _Constituição de 1891 
foi adotado pela Carta_ de. 1934,_ Çontudo,_<:J. nov_ª orc~lem constitu
cional não conseguiu se manter· ein virtude da radicalização políti
ca do período. Com o golpe do Estado Novo e a imposição da 
Constituição de .1937, a centralização do poder chegou a seu extre
mo. Foram proibidas até as_bandeü:as e emblemas esta9-uais. A ins
crição' da forma federativa de Estado no novo texto constitucional 
em nada era coerente com os mecanismos de fortalecimento da 
forma unitária do então formulado Estado corporativO; cópia de 
modelos fascistas europeus. _ 

A ConstituiÇão "liberal-democrática de 1946 representou 
nova tentativa de_reVItalização do federalismo. Uma medida ino
vadora presente em seu texto, correlata ao princfpio federativo, foi 
a adoçãO de um percentual de receitas tributárias da União em fa
vor da região Nordeste. Entretçmto, é possível perceber· que nova
mente a consolidação do princípio federativo foi prejudicada pelo 
fortalécirribrito.da cellti:~lização administiafiVã. - '" 

É preciso lembrar que esse contínuo fottale;:cim~_I:tto da 
União a partir da década de 30 não se deve apenas à tradição polí
tico-administrativa brasileira, herança de tempos coloniais e do 
Império. Manifestava.:se no peiiodo uma tendência p-1i.mdiªl no 
sentido da centralização política, erri- virtude da emergência do 
"welfare State". Também no Brasil, de 111odo especial a partir dos 
anos 30, O poder .central interVeiO_ ria es{érã"-SóCioMecori6rniCa coin 
o objetivo de aplainar os conflitos sedais decorrentes da luta entre 
o capital e o trabalho. Além disso, coube à_União a tar~fa de c_çor
denar a polítiCa desenvolvimentista requerida pelos agudos senti
mentos nacionalistas que emergiram neSSa -época. 

OS 06155- SF 24 
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Um novo período de centralização foi proporcionado pelo 
regime instalado em 1964. A Constituição de 1967, da mesma 
forma que a Emenda Constitucional de 1969, estabelecia uma série 
de restrições à autonomia dos Estados, apeSar de declarar que cada 
entidade federada seria organizada de acordo com s_uas próprias 
constitUiçõeS. Na Verdade, os Estados passaram a ser entidades tuw 
teladas pelo poder central. Em matéria tributária, a União reteve a 
maioriã dos impostos de base econômica rnafs Sólida e passou a 
interferir na cobrança de tributos próprios-_dos Estados e Municí
pios. Houve, é certo, razoáveis redistribuições federais aos outros 
níveis de governo através das transferências constitucionais e Jew 
gais, assim como das chamadas "transferências negociadas". Ess~ 
situação, entretanto, gerou um certo comodismo das unidad~s fe
deradas _em relação à arrecadação de seus tributos próprios: Além 
disso, as "transferências negociadas" implicaram outra distorção 
ao sistema federativ_?, que foi a execução de obras e s_erviços pU~ 
blicos tipicamente regionais por órgãos da União. 

Como todos sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma 
das grandes preocupações dos Constituintes de 1987-88 foi a de
garantir a consolidação das liberdades públicas e das instituições 
democráticas. Nesse sentido, foram estabelecidos no novo texto 
constitucional dispositivos marcàdos pela idéia ·de fortal~çi~el;t(o 
do principio federativo como um dos pilares da nOva ordem demo
crática. Assim, os Estados - e também os MunicípiOs, reconheci
dos com o status de unidades federadas - passaram a ter maior 
liberdade no que concerne ao seu poder de auto-organização. ;Es
tados e Municípios tiveram também aumentada Sua capacidade ar
recadadora. 

mindo os custos das crises financeiras daqueles, através de transfe
rências, de absorção dos ~erv!ços da divida e de consWlte renego
ciação dos créditos junto às instituições financeiras centrais. Os 
notórios vínculos entre es·se Comj)ortarllento do poder central e ne
bulosos esquemas de manipulação política explicariam a exiStên
cia. em diversos setores da administração- púb1ica, de uma forte 
resistência à criação de re$ras e ações mais discip1inad6ras ·das re
lações econõmíco-financeirils eriti-e a União, os Estados e os Muni
cípios. 

Podemos vet assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a 
presente ordem constitu~ional, apesar de t~r possibilitado um 
avanço no que diz respeit9 ao sistema federativo, ainda não repre
sen'tou a formação de um Sistema equilibrado entre o pOder central 
e as entidades federa~s. .A atual Constituição ptomoveu unia re
forma tributária incompleta e deixou de efetuar a transferência· de 
responsabilidades entre as esferas de governo. · 

O que se cOnstata hoje 'é ã necessidade -de-rede-finii alguns 
papéis no sistema-federatiVo.brásiÚ!iro. A importância de consoli

-dar a autonomia das entidades federadas é inqUeStionáveL Isso 
poderia ser feito mediante :a transferência de competências da esfe-
ra federal para a dos Estados e Municípios e o conseqüen:fe-estabe
}ecime~to de um~ . base tri~ritária mais sóiidã para os mesmos. 
Com certeza, essa descentralização exigiria rríaiof respo'nsabilida
de fiscal e orçamentária por parte das entidades federadas. pois é 
preciso que estas se preocupem· mais coln bS ·prOblemas- inacro
econômi~os do P~~~- A -qnião; PÇ~r- sua vez, deveria ter suas atri
buições Jimitadas às questões de caráter estritamente naciOnal, 
além de exercer s~as funções redistributivas, como na correção- das 
desigualdades regionais. Dessa forma, passariam a ser da respon
Sãbilidade privativa dos Estados e dos Municípios as obras e os 
.setviço"s públicos_que podem ~er:~ethor executados e prestados 
pelos g~vemos qu~ se encontram mais pr6xírnos da população. 
Não faz sentido, por exemplo, que programas· de distribuição de 
merenda e material escolares seja·m ConduZidoS pelo Governo Fe
deral. Por outro lado, deveriam ser estabelecidas regras mals fígi
das de controle dos gastos públicos em geral, assim como de 

Persistiu na Cartã Constitudonal de 1988, ·entretanto, a ten- · 
dência centralizadora. A União foi sobrecarregada de obrigações, 
notadamente na área da seguridade social. Privada de receita,s, 
mas com os encargos maritidos ou até ampliados, a União _aumen
tou a carga fiscal -sobretudo dos tributos não_ sujeitos à repartiçãO 
constitucional -, promove_u alterações freqüentes na legislação tri
butária e se envolveu em longas disputas judiciais. Além disso, as 
dificuldades geradas por esse aumento de despesas foram respon
sáveis pela acentuada elevação do déficit público feçleral. um dos 
principais fatores de alimentação do espectro inflacionário. 

- disciplina nas relaÇões econômiCó-financeiras entre os nív'eis de 

Com efeitõ~ algüriias pesQUiSaS -illdicam qÚe, mesmo anteS 
da reforma tributária promovida pela Constituição de 1988, havia_ 
uma tendência ao aumento da participação dos Estadç~ e Qos M1l
nicfpios-na distribuição nacional das receitas. De acordo com es
tudo publicado na revista Conjuntura Econômica. de outubro de 
1991, a disponibilidade tributária dos Estados em relação ~o total 
da receita nacional subiu de 24,3 para 27;4% entre 1980 e 1988~ 
No mesmo período, a disponibilidade dos Município-s-elevou-se de 
9.5 para 11,4% da receita nacional. Foram fator_e~ irilportantes nes
sa tendência de descentralização tributária a pressão das unidades 
federadas, ante os efeitos adyersos da contração econômica do iní
cio dos anos 80 .. e a liberalização política, principalmente após as 
eleições para governadores de Estado em 1982 e para prefei_tos em 
1985. Segundo dados preliminares levantado_s pelo referido es~:-
do. Estados e Municípios retiver~. respectivamerite. cerca de 30 
e 16% da receita tributária nacional em 1990. Esses dãdõs- indi
cam que, apesar das mudanças promovidas pela Carta de 1988, há 
ainda no País uma considerável centralização tributária. E como 
todos sabemos._ mesmo retendo a maior parte da receita fiscal, a 
União enfrenta ci-ôilico problema orçamefltário, por estar sobrecar-
regada de responsabilidades. --

A situação relativamente favorável dos entes federados 
em matéria tribUtária DoS últimos <i.llos não impediU _q-úe muitos 
deles acabassem envolvidas em gastos excessivos. Em conse
qüência, por diversas vezes, o Governo Federal acabou assu-

- governo. PÕr firrl. C3be mencionar a necessidade do fortalecimen-
.tO, em todos os níveis de gove:rno~ -de uma postura ética que rePre
sente a ·rejeição 'a' qualquer coinpõi-támentO _que envolva trocas 
ilegítimàs de favOres. · · · -

- ~ rutgo serem: esses os carTilnhOs adequados para Se combater 
o cecntralismo, a irresponsabilidade e o clientelismo, víCios causa
dores-d~ históric~. ~istor\ões· ~~ ~deal fed~~!s~a el!i _uo~so_ ~áís. 

Era o que_ eu. tinha a diúi, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Muito Obrigado. · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, a-Presidência vai encerrar os trabalhos, designan
do para a sessão Ordinária· de segllnda-feira •. às 14h30min, a se
guinte 

- ORDEM DO DIA 
' o _ _] 

PROJETO DE LE'I DA CÂM:ÃRA N" 167, DE 1993 

(lncluido em' Ordem do Dia nos iermos do art. s• da neSoluçlo 
n•JJO,del9~) 

DiscusSão, em tun1o único, do Projeto de Lei da Ciim~ 
n° 167, de 199~ (n° 3.529193, na Castlde origem), que cria cargos 
do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de 
?_essom da Set;N!tarla do Tribunal Regional do Trabalho da 2• 
Região. e áá outras providências. _(Dependendo de Pareceres das 
Comissões de .C~nstituiçl,o, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Eeontlmlcos) 
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2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 38, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

.. Discus~~o, etn turno ,(l;nico, do_. Projeto de Decreto 
' . 

Legislativo n° 38, de 1993 (n° 270/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova os textos das Resoluções n°s 267 (E-V), 268(XII) da 
Conferência Gr:ral do. Organismo para a Proscrição das Armas 
.Nucleare.s na_ América Latina.: e -no Caribe (O PANAL),·· que 
.ajtf(!!_af1}, respÚ;fivame.rJfe, a denominação legal do Tratado para a · 
Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e ·o 
parágrafo 2° de seu artigo 25, bem comoo texto emendado do 
referido Tratado. (Dependendo de parecer da Comissão de 

1 Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

3 
. PROJETO DE·LEI DO SENADO No 80, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia ·no's termós do art. 3° da Resolução 
' - ' . ";': n° 110, de 1993) 

I • . . . . - ,. ,. 

(Tramitando em conJunto com os ProJetos de Lei do Senado 
~os 97e 106, de 1993) 

' . '-
"' 

Discussão, em;•tumo único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 80, de 1993, de autoria do Senador ~arbas Passarinho, que 
dispõe sobre ci obrigdtoriedade da adição de micronutrientes aos 
produtos de alimentação que especifica, e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais) _ 
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 97, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
n°s 80 e 106, de 1 993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
no 97, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de fortificação dos alimentos básicos e 
dá outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Sociais) 

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 106, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
D0 S 80 e 97, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 106, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da adição de, . micronutrientes aos 
produtos de alimentação que especifica. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Sociais) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 125, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3• da Resolução 
. n• li O, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 125, de 1993; ·de autoria do Senador Mário Covas, que -dispõe 
sobre número de candidatos pelo ·sistema proporcional nas 
eleições de 1994. -(Dependendo de parecer da Comissão de 
Cogstituição, Justiça e Cidadania) 

Março de IS!94 

. O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocí(llo)'- Está encerrada 
a sessão. · 

ventos proporcionais ao tempo de serviço observado o disposto no 
artigo 37, inciso XI, da Constituição FederaL-

(Levanta.se a sessão às 12h20min.) Senado Federal, 3 março de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. _ · · · · · · ATO DO PRESIDENTE N" _86, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso-dã sua-comp~tência ATÓ DO DlRETOR~GERAL N° 20, DE 1994 
regimental e regulam~ntar, de conformidade _ _com_ª_delegaçã~ _ _dé_ O Dírt:tor~_úet_al do Senado Federal. n<i uso --çla atrib_uição 
COQlpetêncià. que lhe fOi outOrgada peJo Ato da Comissão Dfretorª'~' • q-qe,lhe foi Conferida pelo ait. r,'§ 2°, -da Resolução D0 42, de~ 
n"'2, de 4 de abril, Çe 1973, ~tendo em vista o_que consta do Pro- 1993, e _d~ acorQ_o co~ o que con_sta_do Pr_o_cesso~no _003683/94~0 •. 
ê:~s_o n° 002683/94-6, resolve: resolve: · · · · 
· · Aposentar, voluntariamente, JO~É SOARES_SILVA, Ana~ Exonerar, a pedido, GERALDO ARRAES MAIA, matríCu~ 
lista LegislatiV"O, Área de ÃpoiO TéCilicd"-ã.o -PiõC:esSõ LegiSlativo, . la-n° _4616, do cargo, em comissão, de Assessor Técnico, -do Qua· 
Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pesso.al do Seitado Federal, nos dro de Pessoal do Senado _Fed~al. com lotação e ~;-cercício no 
termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição da Repú-· Gabinete do Senado!- MaurO BenevideS, a paifif de 28-de feVereiro, 
blica Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186,. inciso de 1994. . _ . 
ln., al{nea c, e 67, da Lei n°8.112, de 1990, bem assim com os arti- Senado Federal, 2 de março de t994~ - M3.noel Vilela de 
gos 34, § 2°,37 e 41, da Resolução (SF) n° 42, de 1993, com pro~- Magalhães,Diretor-:oeral. · 

I o I I ' ' o o I I o I ~ I ' ',~,>','i', - ~ • t ~ I ' 0 I ~ I o ' •• I I 1 , 1 , 1 0 0 , , 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX- N" 25 TERÇA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 1994 BRASÍLIA-DF 

SENADO FEDERAL 
(*)Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Chagas Rodrigues, I" Vice-Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 005, DE 1994 
Aufuríza a elevação do limite de enÍlividàinento dei :E'stâilo do Piiim; plii'lfque séJa' 

reescalonada, pelo Governo do Estado do Piauí a dívida contraída pelo Banco do Estado do 
Piauí, S.A., junto à Reserva Monetária, no valor de CR$ 1.353.349.026,66, a preços de 30 de 
novembro de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I • São elevados os limites de endividamento do Estado do Piauí, nos termos da Resolução n• 36, de 

1992, do Senado Federal, com vistas ao reescalonamento, pelo Governo do Estado do Piauí, de dívida contraída pelo 
Banco do Estado do Piauí S.A., junto à Reserva Monetária, no valor de CR$ 1.353.349.026,66 (um bilhão, trezentos 
e cinqüenta e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, vinte e seis cruzeiros feais e sessehta e seis centavos), a 
preços de 30 de novembro de 1993. 

Art. 2" A operação de crédito ora autorizada dar-se-á nas seguintes condições: 
a) Valor pretendido: até CR$998.297.443,32 (novecentos e noventa e oito milhões, duzentos e noventa 

e sete mil, quatrocentos e quarenta e três cruzeiros reais e trinta e dois centavos), em 29 de outubro de 1993, equiva
lentes a CR$ 1.353.349.026,66, em 30 de novembro de 1993; 

b) juros: 6% a.a.; 
c) atualização monetária: TR; o 

d) garantia: Fundo de Participação dos Estados; • . 
e) destinação dos recursos: reescalonamento de empréstimo concedido pelo Banco Central do Brasil, na 

qualidade de gestor da Reserva Monetária, com vistas ao pagamento de indenização trabalhista p. funcionários e ex
funcionários da instituição financeira acima citada; 

I) condições de pagamento: em setenta e duas prestações merisaís, corri seis meses de carência. 
Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta 

dias, contados a partir de sua publicação. _ . ' 
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de janeiro de 1994.- Senador Chagas Rodrigues, e Vice-Presidente, no exercício 

da Presidência. -.::~ · -

(*)Publicada nest; data por se; omitida no DCN, Seção :ri, de 1°-2-94. 
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EXPEDIENTE 

Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Si!õad-OFe.Oera.T 
AGACIEL DA SIL-vA MAIA 
Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINÃ 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS_ -:.:_ __ - . , :~ --
Diretor Industrial ' ' 
FLORIAN AUGUSTOCOIJTINHOMADRUGA 
Diretor Adjunto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral-----~-----Cr$70.000,00 

Tiragem 1.200 exemplares 

(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, 
jtem 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 006, DE 1994 

Autoriz'! à PrefeituraMuuicipal de Silveira Martins (RS) a contratar operação de 
crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de 
CR$5.029.440,55, a preços de junho de 1993, utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

O Senado Federal resolve: . .. . . . .. . .. , 
ArL I • É a Prefeitura Municipal de Silveira Martins (RS) autorizada, nos termos da Resolução n• 36, de 

1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grarictedo SuiSA - BAN
RISUL, no valor de CR$ 5.029.440,55 (cirico'tl:rilhões,-vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros reais e 
cinqüenlãe'cinco centavos), a' preços de junho de 1993. 

Art. 2• A operação de crédito autorizada obedecerá às seguintes características: 
a) valor pretendido: CR$5.029.440,55;a preços'de junho de 1993; 
b) juros: 11% a.a., 
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
d) garantia: ICMS e/eu FPMp • . , 
e) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urba-

na; 
I) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no-dia vinte- de ca_da 

mês, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação~ -
-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência -e mensalmente na amortização. 
Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser concedida no prazo de duzentos e setenta 

dias, contados a partir de sua publicação. 
Art. 4• Esta Resolução entra eÍn vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de janeiro de I 994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, 

item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 007, DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul (RS) a contratar opera
ção de crédito no valor de CR$ 30.630.934,00, a preços de agósto de 1993, junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul- BANRISUL, utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J• É a Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul (RS) autorizada, nos termos da Resolução n• 36, 

de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de CR$30.630.934,00 (trinta milhões, seiscen
tos e trinta mil, novecentos e trinta e quatro cruzeiros reais), a preçosdeagosto de 1993, junto ao Banco do E~t~do do 
Rio Grande do Sul- BANRISUL, útilizando recursos do FUNbàPIMES. · · -· ·· · ·- · 
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(*)Publicada nesta data por ser omitida no DCN, Seção II, de 1°-2-94. 
Art. 2• As condições financeiras da operação de crédito são as se-guintes: 
a) valor pretendido: CR$30.630.934,00, a preços de agosto de 1993; 

b) juros: 11% a. a.; · · 
c) atualização mm.dária: !GP- FGV; 
d) garantia: ICMS e/ou FPM; , 
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e) destinação: investimefttos nas-ãieas de desenvolvimento institucioriã.I e de j.nfra..:estrutura urbana; 
I) condições de pagamento: · · 
-do principal: quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencívciis no dia 20 i1e cada mês, vencen-

do a primeira doze meses após a primeira liberação; · -
-dos juros: exigíveis triffieStralmente na carência e mensalmente na amortizáção. _ . _ 
Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, 

contados a partir de sua publicação:·· • · · 
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. ! . 
Senado Federal, 24 de janeiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. - - - - I 
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 

28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 008, DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iracema do Oeste <:PR) a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de CR$ 10.600.000,00, apre
ços de setembro de 1993, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J• É a Prefeitura Municipal de Iracema do Oeste (PR) autorizada, fios ter'mos·da Resolução n• 36, de 1992, 
do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANEST ADO, no 
valor de CR$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), a,preços de setembro de 1993. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito autorizada serão destinados à execução de obras 
de infra-estrutura urbana naquela municipalidade, no âmbito do Programa Estaduat de Desenvolvimento Urbano-
PEDU. _, . , . 

Art. 2• A operação de crédito autorizada obedecerá às seguintes característica~: 
a) valor pretendido: CR$10.60U.OOO,OO, a preços de setembro de 1993; · 
b) juros: 12% a.a.; 
c) atualização monetária: rejustável pela TR; 
d) garantia: ICMS; · · _ 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infraCestrutura 'urbana, através do Programa Estadual de 

Desenvolvimento Urbano- PEDU; · · · · · -
I) condições de pagamento: 
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, com carência de doze meses; 
-dos juros: não existe período de carência. · · - --
Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, 

contados a partir de sua publicação. · 
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. , 
Senado Federal, 24 de janeiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

(*) Faço saber que o Senado Federal_aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 009, DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sinop (MT) a contratar operação de crédito 
interno junto ao Banco do Estado do Mato Grosso S.A. - .BE.MAT, no valor de 
CR$74. 751.919,08, a preços de 30 de setembro de 1993, equiv~lentes a 1.000.963;04 UFIR. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I • É a Prefeitura Municipal de Sinop (MT) autorizada, nos termos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado 
Federal, a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do Mato,Grosso S.A.- BEMAT, no valor 
de CR$74.751.919,08 (setenta e quatro milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, novecentos e dezenove cruzeiros 
reais e oito centavos)~ ll'pfeçós-de 30 de setembro de 1993. 

Parágrafo único. Oúccursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo de.stinam-se à aqui-
sição de equipamentos, veículos, máquinas e implementos para os serviços públicos daquele Município. . 1 

I 
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(*)Publicada nesta data por ser omitida no DCN, Seção ll, di 1°-:i-94: 

Art. 2" As condições fmanceiras da operação de crédito são as seguintes: 
a) valor pretendido: CR$74.751.919,08, a preços de 30 de setembro de 1993, equivalentes a 1.000.963,04 

UFJR; . 
b) juros: 3,8% a.a.; 
c) atualização monetária: reajustável pela TR; 

• d) garantia: ICMS e FPM; 
e) destinação dos recursos: aquisição de máquinas e equipamentos; 
t) condições de pagamento: 
- do principal: amortização em trinta e três parcelas mensais, com carência de três meses; 
- dos juros: não existe período de Çarência. 
Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, 

contados da data de sua publicação. 
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de janeiro de I 994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 10, DE 1994 

Autoriza o;Governo do Estado do Espírito Santo a contratar operação de crédito 
junto à Companhia V ale do Rio Doce - CVRD, por intermédio da Reserva para o Desenvol
vimento da Zona do Rio Doce, no valor de CR$500.784.528,00, a preços de outubro de 1993, a 
serem atualizados pelo IGP-M e com garantia oferecida através da vinculação de cotas do 
Fundo de Participação dos Estados - FPE. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É o Governo doEstado do Espírito Santo autorizado, nos termos da Resolução n• 36, de 1992, do 

Senado Federal, a contratar operação pe créditojurit0 _à __ Çompanhia Vale do Rio Doce·- CVRD, no valor de 
CR$500.784.528;00 (quinhentos milhÕes, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito cruzeiros reais). 

Parágrafo único. Os recurso.s referidos neste artigo, provenientes da Reserva para o Desenvolvimento da 
Zona do Rio Doce- RDZRD, serão destinados a atividades e projetos nas áreas de desenvolvimento econômico e so-
cial e ao aparelhamento do setor de segurança pública do Estado do Espírito Santo. · · 

Art. 2" As condições financeiras da operação de crédito são as seguintes: 
a) valor pretendido: CR$ 500.784.528,00, a preços de outubro de 1993; . _ . . .. 
b) juros: I %a.a. no período de carência e 3%a.a. durante a amortização, sobre o saldo devedo_r corrigido; 
c) atualização monetária: 80% da variação dó IGP-M, no período compreendido entre a data da liberação dos 

recursos e a da amortização de cada parcela semestral; 
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados- FPE; 
e) condições de pagamento: 
-do principal: amortização em dezesseis parcelas semestrais sucessivas, com carência de dois anoS; 
-dos juros: não existe período de carência. · 
Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, 

contados a partir de sua publicação. . . . . . . .. · 
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de janeiro de I 994. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

· --- · ·· ·· · SUMÁRIO 

I-AtaDA9"SESSÃO,EM7DEMARÇODE1994 - N" 115, de 1994, de autoria do Senador Esperidião 

1.1 - ABERTURA 
1.2- EXPEDIEN1E 
1.2.1 - Requerimentos 
- N" 1 I3;de 1994, de autoria do Senador José Paulo Si

sol, solicitando ao Ministério da Fazenda as informações que 
menciona. 

- N° 114, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando autorizaçãO do SenadO Federal pará participar -
da 9t• Conferência lnterparlamen~. a real~z_:~-se em Pru?s. 

Amin, solicitando a transcriç30, nos Anais do Senado Federal, 
de matéria publicada no Jornal Folha de s:-P"aulo, do-dia 11 de 
fevereirc:> do ano em curso, coluna Janio de Freitas, intitulada 
"O escândalo que não há". 

1.2.2- Comunicações da Presidência 
- Reoebimento do Ofício n• S/39, de 1994 (n" 933/94, 

na origem), ~o Banco_ Central do Brasil, e11caminhandt;>~ solici
tação para que a Prefeitura óa Cidade do Rio de Janeiro possa 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio. de 
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' . Janeiro - LFrM-RIO, cujos recursos serão destinados ao giro 
da Dívida Mobiliária do Município, vencível no 1° semestre d~ 
I994. 

- Término do prazo para apresentação de emendas, ao 
Projeto de Resolução 0° 32, de 1994, sendo que ao mesmo não 
foram oferecidas emendas. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR ODAClR SOARES, como Líder- Conside

rações acerca do artigo publicado na edição de domingo último 
do jornal O Estado de S.Paulo, so6 O título "Sílvio S-antos tem 
bom índice". 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Desestruturação do 
setor produtivo rural pelo setor financeiro como um dos fatores 
que agrava o quadro de miséria em que se enContra o País. 

SENADOR NABOR JÚNIOR- Dificuldades paia a im
plementação do plano de estabi1ização econômica dq Governo. 
Emenda de autoria de S. Ex• à Medida Provisória n° 434/94, 
que cria a URV. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA, pela ordem- Indagan
do à Mesa sobre a escolha do corregedor do Senado Federal. 

PRESIDENTE- EsClarecimentos ao Senador Pedro Tei-
xeira. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Comentário so
bre uma possível aliança entre o PSDB e o PFL. Relatório da 
Situação Mundial da infância. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Encontro havido 
em Fortaleza - CE, a respeito da transposição das águas do Rio 
São Francisco para combate à seca. 

SENADOR BENI VERAS - Despedida de S. 'Ex" per 
ocasião de sua assunção ao MiD.istério do Plã:nejamento. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY, como Líder- Estu
dos do Governo Itamar Franco sobre o programa de renda mí
nÍma. 

1.2.4- Comunicações da Presidência 
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória n° 435, de 28-de feVereiio_de 1994, que altera o ait. 
5' da Lei n' 7.862, de 30 de outubro de 1989, que dispõe sobre
a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional; de
signação da Comissão Mista e fixação de calendário para a tra
mitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 436, de 28 de fevereiro- d_e 1994, qUe dispõe sobre 
o exercício das atribuições instituciciiliis da AdVoCaciá-Gei-ai 
da União, em caráter emergencial e provisóriO, e dá outraS-pro
vidências; designação da Comissão Mista e- fiXãçâó d~ calendá
rio para a tramitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da __ M~di9a 
Provisória n° 437, de 28 de feVereifo de 1994:--que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da 
União crédito extraordinário, para os fins que especifica, e dá 
outras providências;_ designação_ -da CárriiSsãO _Mista e fixação 
de calendário para a tiamitaç110 da maiériã. · -

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 438;de 28 de fevereiro-de -1994, que disPõe SObfe 
o imposto sobre opeiações de crédito. câmbio e seguro, ou rela
tivos a títulos e valores mobiliários, e dá mitras providências~ 
designação da Comissão Mista e ;fiX3.ção de câlendário para a 
tramitação da matéria. -

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 439, de 28 de fevereiro de 1994, qUe altera a reda
ção do art. 3' da Lei n' 4.49 I, de 21 de novembro de 1964, que 

"altera-disposições da I.ei n' 3.780, de 12 de julho de 1960 
(Plano de Reclassificação), relativas às séries de classes de im
pressor, encadernador, mestre e técnico de artes gráficas e dá 
outras providências"; designação da Comissão Mista e fixação 
de calendário para a tramità.ção da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n" ~O,_fje_.28-df fev~reiro de 1994, que ci"á' noVa re
dação ao art. 3° da Lei n' 8.689, de 27 de julho de 1993, que 
Qispõe sobre a ext~nção_ dp InstitUto Nacional de Assistência 
Médica de Previdêricia Social - INAMPS; desigtiação da Ccr 
miss~o Mista e fixação de calendário_ para a tramitação da ma
téria. 

Edição, pelo Senhor· Pre~id~nte da República, ·cta Medida 
provisória n° 441, de 28 cie fevereiro de ~ 994, que acrescenta 
3.rtigo aos capítulos III e IV e altera dispositivos da Lei 0° 
8.694, de12 de agosto de:1993, que dispõe sobre.as diretnzes 
para elaboração e execuçãO da Lei Orçamentária anual de 1994 
e dá outras providências; d~signação da Comissão Mista e fiXa
ção de calendário para a tramitação da matéria. 

EdiçiJ:o, pelo Senhor. Presidente da República, da Medida 
Provisória n" 442. de 28 de fevereiro _de l994,_que· autoriza a 
contratação de_ fabricação 'de papel-moeda, e dá Outras provi
dêricias; designação da Co!nissão Mista e fixação de calendário 
para a tramitação di ffi:atéri~. 
· - 1.2.5 -Requerimentos 

- W 116, de I 994, de autoria do Senador Moisés Abrãn, 
solicitando que sejam con~ide_radQS -_c_omo liqença _os dias 4, ? , 
10. 11, 16, 17.-18~- 21, 25 e 28 _de fevereiro.-do .ano em curso. 
vOtação am3dà pOr fa1ta de quorum. 

~ N° 117, de 1994, çle _autQria do Senador Amir _Lando, 
solicitando a concessão de )icença nos dias 8 e 9 de março cor
rente. Votação adiada por falta de quonun. 

1.2.6 Ofícios 
- Da Liderança do PPR, no Senado Federal, de substi

tuiçãô de membrQ.sem Cofl?-is_§ões Mistas. 
- Da Liderança do J;>TB, no Senado Federal, de substi

tuiÇão de membros em ConPssãç Mista. 
-Da Liderança do ~SDB, no Senador Federal, de subs

tituição de membros em Comissões Mistas. 
-Da Liderança do P~DB, 'na Câmara dos Deputados, de 

substituição de membros Qà _Comissão Mista. 
, - - 1.2. 7 -Leitura de projeto . . . . . . .. 

- Projet~ de Lei do Senado D0 I6. de 19~, de autoria do 
Senador Marco ?vlaciel, qu~ dispõe_sobre_ise;nçao de contribui
Ções ~SociaiS nos termOS dos' arts. 19:S e 213, I e II, da Constítlli
ção Federal, define inStituiçãO educacional de c~átér 
CC?nfessional, fiXa-CritériOs Çie contrapartida aos benefícios·e-·dá 
outras providências. · _ 

· 1.2.8-Comunicação ·- -~- --.·-,.·-·---·· 
- Do SeiiadOi:' CirrloS De'Carli, de _·retoino, nésia datà; 

-aos trabalhos parlàmelltafes' Iiõ SenadO Fé<iefâí. . . . -
13 -ORDEM DO DIA- - - . . 
- Projeto deLei da Cãmara n' 167, de 1993 (n' 

3.529/93, na Casa de origem), que criacargos do Grupc Prcr 
cessamento de Dados no QUadro Permanente de Pessoal da Se-: o 

cretaria do Tribunal Regi_q~ do Trabalho __ ~_ 2• ~egiã(), ~dá · 
ouiras providências. Retirado da pauta nos termos do art. 
175, alínea e, do RegimentO Interno, apõS- parecer de plenário 
favorável. · 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 38, de 1993 (n' 
270/93, na Câmara dós DePutados), que aprova os textos das 
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Resoluções n"' 267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do 
Organismo para a ProscriçãO das- Armãs Nucleares na-Amérlca 
Latiria e no-Caribe (OPANAL), que arterãm, respectivamente, a 
denominação legai do tratado para a Proscrição das Armas Nu
cleares na América Latina e o parágrafo 2° de seu artigo 25, 
bem como o texto emendado do referido tratado. Retirado da 
pauta nos termos do art. 175, alínea e, do Regimento Interno. 

-'Projeto de Lei do Senadon• 80, de 1993, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da edição de ~icronutrientes aos pro
dutos_ de alimentação que especitkã e ~ outras providências. 
(Tramitando em conjuntO com os Projetas de Lei do Senado noS 
97 e 106, de 1993). Discussão encerrada após parecer de ple
náriO favorável de substitutivo que apresenta, ficando a- Vota
çãO ã.diada nos termos do art. 168, do Regimento Interno. 

-Projeto de Lei do Senado -no 97. de 1993, c:J.Ue dispõe 
sobre a obrigatoriedade de fortificição dos alimen~os básicoS e 
dá outras providências. (Tramitando ein cOnjuntó Com os Proje
tes de Leí do Senado noS 80-e fOO, de 1993). DiscursãO ·encer
rada apÓs parecer de plenário -ofeiecido ao Projeto de Lei do 
Senado n° 80/93;fi6mdo a votação adiada nos termos do art. 
168 do Regimento Interno; 

-Projeto de Lei do Senado n° 106, -de 1993, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da edição de micronutrientes aoS pro
dutos de alimentação que espeCífiCa:: (Tramitando em conjunto 
com os Projetes de Lei do Senado n° SO_e 91, de 1993). Discos· 
são encerrado após parecer de plenário ófeiecido ao Projeto de 
Lei do Seri.adO n° 80Jg3;"ficaildo a votaÇão adiada nos termos 
do art. 168 do Regimento Interno. 

-Projeto de Lei do Senado n° 125, del993, que dispõ~ 
sobre número de candidatos pelo sistema proporcional nas elei
ções de 1994. Retirado da pauta nos termos do art. 175, alí
nea e, do Regimento Interno. 

1.3.1 - Discursos após a Ordtin do Dia 
SENADOR AUREO MELLO- Indicação do Sr. Bayma 

Dennis para-O "Miriistério dos Transportes. - -
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Associando-se 

ao ConSelho de Cultura da Bahia, que aprovou, por_ unanimida
de, a indicação do escritor Jorge Amado como candidato ao 
Prêmio Nobel de Literatura. -

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Preocupação de 
S; EX• com ã. iinpiaiitaÇ8.o da URV. -

SENADOR RONALDO ARAGÃO- DCresa da condu
são da usina de Samúel, em Rondônia. 

SENADOR JOSÉ EDUARDO- índice de desemprego. 
- -SENADOR JOÃO CALMdN - Posse do Dr.- Antônio 

José Miguel Feu Rosa na Presidêncla-do-Tribtiilafde"JuSiiÇa do 
Espírito Santo:· _,___ · · _ · - · -

- - 1.3.2 - Comunicação da Presidência 
- Término dº prazo _para_ apre~entação de eme'ndas ac;> 

Projeto de Resolução n° 33, de 1994, sendo que ao mesmo não 
foram oferecidas emendas. 

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

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
W 65, de 1994 (Republicação) 
W87 e -gs; de 1994 
3- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
ws 21 a23, de 1994 
4-ATASDECOMISSÃO 
S- MESA DIRETORA 
6...: LÍDERES E VICE LÍDERES DE PARTIDOS 
7 - COMPOSIÇÃO DÁS COMISSÕES PERMA

NENTES 

Ata da 9a Sessão, em 7 de março de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, de 49a Legislativa 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Canlãrgo - Albano Franco - Alexandre Costa -
Cha_gas Rodrigues - EpitáciO Cafeteira - FrM.cisco Rollemberg -
Giltierto Miranda - João Calmon - João França: - João Rocha -
Josaphat Marinho- José Paulo Bisol- José Richa- Lourival Bap
tista - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mauro Benevides -
Meira Filho - Nabor Júnior- Pedro Teixeira - Rachid Saldanha 
Derzi - Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre-
sença acusa o comparecimento de 21 SrS: Senadores. 

tário. 

Sob a proteção de Deus, inici.iunos nossos trabalhos. 
Havendo número regímeiltal, declaro aberta a sessão. 
S~bre·a mesa, ~eque~mentó, que sei'ã lidó pelo Sr. l 0 Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N"ll3, DE 1994 
Brasma, 4 de março de 1994 
Requeiro, nos termos do art. 216 do Regimento Interno, 

combinado com o art. 50 da ConstituiçãO Federal, junto ao Minis
tério da Fazenda, as seguintes informações: 

Por determinação da diretoria comercial da CEF, foi publi
cado no jornal Correio :Sraziliense, em 17_ d~ novembro d_e 1993, 
iViSo de "Audiência PUblica· de LicitâÇão"~ atend(mdo aos termos 
dOs 3rtfgos da Ld n° 8.666/93, para Concorrência no· 001194·;·que 
tem como objetivo a contratação- de empresas especializádas para 
prestação de serviços de desenvolvimento e operacionalização dos 
sistemas de loterias, no modo (on -line). 

Diante do exposto reitero a necessidade das subseqüentes 
infonnações: 

....: Porque a Caixa Econômka Federal desconsidéra a diretriz 
do II PLANIN (Plano Nacional de Informática e Automã.ção), Lei 
no 8.244, de 16 de outubro de 1991, no item 3.2.8.2; que prevê "o 
controle e o processamento de dados pelo Estado das atividades de 
loteriaS;;~ abrindo PrOceSSo de licitação (op. cit.) páfá prestação de 
serviçO de desenvolvimento e operaciop.alização dos_ si~e~~s de 
loterias no modo (on -line). 

- Qual a razão que levOU a Caixa EconôniiCa Federal a sus
tar o desenvolvimento do projeto (on-line) pelá DATAMEC, em
presa da qual a CEF detém 98% das ações, estando esta, portanto, 
perfeitamente enquailiada nas diretrizes do IT PLANIN?- (Lei n° 
8.244, de 16 do outubro de 1991.) 
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- Finalmente, requeiro. nos termos deste documento, o pa
recer do Departamento J Lirídíco da Carxa EConõinica Federal sobre 
a matéria em questão, citado na audiêilcia p"úb1ica do dia 5 de ja-
neiro de 1994. .---

Atenciosamente,- Senador José PaúiO -BiSol· -
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requerimen

to lido será despachado à Mesa para decisão, n-os t.Crtnos do inciso 
lll do art. 216 do Regimento Interno. · " · · 

tário. 
Sobre a mesa, requerimentO que será IlctO pelO Sr. -1° Secfe-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N6 If4, DE 1994 

Brasília, 4 de março de 1994 
Sr. Presidente: 
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, au

torização do Senado Federal para participar dã 91° Conferência ln
terparlamcntar, a realizar-se em Paris, França, Conf(nme ofício 
anexo. 

Grato pela atenção, subscrevo-me, 
Atenciosamente.::-_Senador Jutah}' Magalhães._ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requerimen

to lido será remetido à Comissão de RelaçõCs Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, nos termos 
do§ 3° do art. 40-do Regimento Interrio. · · · · 

Sobre a meSa, rci}ucriffiento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
É lido o seguinte - -

REQUERIMENTO N" 115, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos .termas do art._210. do Regimento Interno, requeiro a 

transcrição, nos Anais do Semido Federal, de matéria publicada no 
jornal Folha d~ S. Paulo do dia 1 I de fevereiro p.passado, coluna 
"Janio de Frcitã.s", intitülada "O escândalO que não há", confonne 
cópia anexa, autenticada pela Biblioteca desta Casa. 

Sala das Sessões, 1 de março de 1994. ~ Senador Esperi
diãoAmin .. 

O SR. PRESIDENTE (C11agas Rodrigues) - De acordo 
com o art. 210; § 1°, do Regimento Interno, o requerimento será 
submetido ao exame da Comissão Diretora. 

A Presidência recebeu, do" Banco Central do Brasil, o Ofício 
n° S/39, de 1994, (n° 933/94,_ na oilgein), encani.inhando, 00s ter
mos da Resolução n° 11, de 1 ~94, do Senado Federal, solíciúlção 
para que a Prefeitura." da Cidade dO Rio de Janeiro possa emitir Le
tras Financeiras do TCSOuro MuniCipal do Rio de Janeiro - LFTM
Rio, cujos recursOs serâo destinados ao giro -d'ª-.Dívida Mobiliária 
do Município, venCível-no lo semestre de 1994:------

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A matéria 
será despachada à ComissãO-de Assuntos Econômicos.-

No dia 3~do corrcri.tc, termiitou o -prázo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Resolução n° 32, de 1994, de autoria do Se
nador Odacir S_Oarcs, qUe acrescentei. parágrafos ao art. 383 do Re
gimento Interno do Senado Federal. 

O projeto não recebeu einendas e-será despachado à Colnis
são de Constitüição, Justiça e Cidadania, bem como _à Comissão_ 
Diretora. - - --

0 Sr. Odã.cir Soares- Si-. Presidente, peço a palavra cOnlo
Líder. 

O SR. PRESID"ENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala-
vra V. Ex•, na forrnaregíhienrál. -

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Como Líder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenãdOres venho a esta 

tribuna fazer alguma~ c:on~iderações importantes sobre a conjuntu
ra da sucessão presidencial que se avizinha. 

9 respeitado jornal 'o Estado de S. P.aulo publicou em sua 
edição de ontem, dOniing~ (6-3-94), pesquisa realízada pelo Illsti
tuto de Pesquisa de Opinião Pública - Gallup - sobre a coriida da 
sucessão presidencial. ,"Çoin os possíveis Candidatos apres-entados 
nessa pesquisa- Luiz InáCio Lula da Silva, o Prefeito Paulo Ma
luf, o Ministro Fernando: Henrique Cardoso, o ex-Governador 
OreStes Quércia, oS atuais boVemadores Antônio ~Carlos Magalhã
es e Leonel Brizola --o candidato do PT continua à frente dãs in
tenções de voto, . cQm . ~0.9%. O candidato do Partido dos 
Trabalhadores, segundo essa mesma pesquisa,. vem segUido poi
P3.ulo Maluf (12,6~): ·o ,Ministro Fernando Henrique Cardoso 
(10,3%), Orestes QUêrcià (7,4%); Antônio Car~oS .~ .. .fagaihães 
(6,9%) e o Governadór Leonel Brizola (5.9%). 

Um dado extremall}ente relevante levantado· pelo GaUup, 
·nessa mesma pesquisa, re~ela que o nome do empresário e apre
SeTita:dor de TV SilVio Sruitos seria o mais forte pirra enfrentar o 
candidato do PT, !-~i?OináÇ:io Lula da_ Silva, em u.ina.disçiutã elei
toral paia o Paláciq çlo Planalto. Incluído em uma relação de 12 
possíveis candidatos, Sílvío Santos aparece em segundo lugar na 
preferência dos eleitores oUvidos pelO Uallup em 21 Estados. Dos 
2.566 entrevistadoS. 18,8% miulifestafam a intenção de votar no 

·empresário Sílvio Saritás. -
' Sr. Presidente~ pâssO a ler: raf)idament~,_a matéria pÚblicada 

no jornal O Es-tado de S~ Paulo de ontem, sob o título "Sílvio 
Sant9s tem bom índice": 

"Até agora não se falou no nome dele para a su
cessão do Presidente Itamar Franco. Assim mesmo, o 
empresário e_ apresentador Sílvio Santos, incluído numa 

. relação de 12 poSsíveis candidatos, aparece em segundo 
lugar na preferênda dos eleitores ouvidos pelo Instituto 
Gallup em 21 Estados. Dos 2.566 entrevistados, 18,8% 
manifestaram a intenção de votar no proprietário do Sis
tema Brasileiro de Televisão, que surge com menos de 
dois pontos percentuais atrás dO-petfsta-Luiz Inácio Lula 
-da Silva, com 20,4% e 7,2-pontos percentuais à frente do 
deputado e ex-Ministro AntoniO" Brilto -já agora decidi
do a concorrer ao Govemo do Rio Grande do Sul. 

Nesse quadro do Gallup, o Prefeito Paulo Maluf 
ocupa o quarto lUgar (7,4%), seguido çio ex-presidente 
José Sarney (6,6%). O "governador tucano do Ceará, 
Cfro" GOmes. corri 4,8%, entra na fifa· ãlites do colega da 
Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, com 4,5%. O 
baiano Antônio Carlos Magaibãés (4%) estaria na frente 
do colega flumin~nse, Leonel Brizola (3.5%), do Sena
dor Jarbas Passarinho (PPR-PA), com 2,8%, do ex-pre
féTto de Curitibci, Jaime Lerner (2,6%) e de Orestes 
Quércia (1,9%):Um total de 5% não votaria em nenhum 
deles. 

Os eleitOres da Classe A dividem suas preferên
cias entre Lula e ~ritto, enquanto os da~ Çlasses DIE fe
c~am com Silvio ~antos, também o mai~_ çotado entre os 
que têm nível de mstrução primária. Lula é o candidato 
preferido dos jovénS entre 18 e 29 anos de idade e Britto 
o mais querido elltre os que têri1 Inais de -50 anos de ida
de." 

Esta é a matéria publícada. 
Sr. Presidente_, cOriiO]á -fiz-arites!_ g_ostaria de. informar que, 

como Vire-Presidente NaciOnal do Partido da Freiite Liberal, aca
bo de realizar uma pesquisa' em todo o País. Ouvi em tomo de tre-
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ze mil lideranças do Partido da Frente Liberal, incluindo governa
dores, prefeitos, senadores, deputados federais, deputados esta
duais, vereadores, presidentes e_ membros dos diretórios 
municipais e tegionais do nosso partido. 

Nesta semana, vamos fazer a primeira abertura das respos
tas recebidas até agora. Mas, de acordo com o cenário que traça
mos, não tenho nenhuma dúvida de que a quase totalidade dos 
entrevistados, que constituem a base do Partido da Frente Liberal, 
estão optando pela candidatura do apresentador de TV Sílvio San
tos. Essa pesquisa feita pelo Gallup e publicada ontem, no jornal 
O Estado de S.Paulo, é bastante reveladora da intenção das bases 
do Partido. 

Já estou desenvolvendo esforços- e providências no sentido 
de levar à Convenção Nacional do Partido- da Fre-nte Liberal- a se 
realizar corno todas as outras, até o final de maio deste ano, para a 

escolha dos respectivos candidatos a Presidente da República - o 
nome do apresentador de TV, o empresário Sílvio Santos, com um 
número de assinaturas suficiente para que possa ser apreciado pe
las bases do Partido.~ ~ 

Agradeço ao meu_ eminente colega, Senador Pedro Teixeira, 
pela compr6ellsão, e_ também a V. Exa, peJo que me foi permitido 
dizer aqui em relação à pesquiSa do Instituto Gallup, na qual Síl
vio Santos apare_ce em segundo lugar em vinte e um Estados brasi
leiros, com dois pontos percen~ais abaixo _do Lula. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

_ ~ DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ODA
CIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

$UCIS5JI.O -! 

Cardoso fica em 39 n~ corrida presidencial; I 

tro Ftnutndo ~ Cardoeo na 
mf<Ua•, oblerw o diretm' do Gnnup, 
Carlos tút:heus, -

C. di&:.~ que Lula i> 
o carwl4lto ]ftl!rldo de tod.l!ll as 
~ .odlliiC.dlt !Ddu as fldiM. CIIIIIJ.••..._ oom "*ias ni
~--JIIil:iulto. Mu CardOIJO l'lca 
bM't~dlt})l'ltWanapreté~n-
da do. ~ da Clu.Dre A: tem 25.""- lnf~ , .... de wto OOiltta 
28.~do ~ Tuttbêm !te apraxt. 
m.. lSo ~ IICivenino en~ oe 

16-29 

13,5 

5.6 

5..5 

5,3 

_, 
11,3 

8.3 

6é 

.6,6 

1\0~ {?tQ. Cardo:lo tem~ 
me!horfndiee no Sudeste, oJm 14')• 
e ammp o pior no Sul, tlim fi:l,, ; 
rnemnareafionaquall.oonel Briu•tt 
- ga6c:hode nudmento e ex-ga~m" 
nadc:rdo~- oomemon.ame 
!Mr~ oom 13% das PI-e" 

-"""-'""""'..; .wtrrdo no Nordeste (~.e os~ 
ms no Sul e Norte-Centro-oeatt 
(n). Qubda JW'QeCDm Rentn! 01 
nordestinos e fecha o eiclo com 7'f. 
enl:n:! oe deitoreB do Sudfll!te e 

50 ou 1'RIM-- i . 
Jllll'l 

13,5 12.3 12,8 !2,7 

'·' 
,_7 " 9,1 4.9 

f,gJ 
64 73 5.3 4.0 

n,2 12.0 4.6 3.7 
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.......... _. .......... ma .. -..__. __ __.~ 
" Maioria não sabe em quem votar ;

1

, 
CARLOS MATHEUS ta fase da campanha suce~sória 

tem apenas o papel de mostrar os 

S ete meses antes desta 1m~ primeiros passos do eleitor nos~ 
portante escolha que os bra- processo de escolha. Sendo u,.._ 
sileiros terão de f11.zer, a eleição acompanhada de votqs ~ 

grande maioria ainda não sabe em também para governador, senadot ~i 
quem votar para presidente daRe- e deputados, as aglutinaçóe~ pJlr. ~ 
pública. Quando indagados sem tidárias e.stadai~ podl!rão assundt IE 

qualquer lista de candidatos (a um papel relevante no voto piti!à I 
chamada "intenção espontinea de pre~idente da República, alterill~~ 
voto"), apenas 46% apontam al- do ainda mais as tendênCias attfàt: 
gum nome. Entre estes, hã até mE-nte já lx•m pom·o definidas. · 
mesmo nomes de pessoas que pos- É <'tmtudo pnwãvel qtie ~e rel)i·-
sivelmente nAo serão candidatos. ta o que ocorreu em 1989' quanlfÕ &.; 

Excetuando-se, portanto, os todns os adversário~ de C4,llor dt~~ ~ 
16% que já eatáo convictos de vo- putaram apenas u segund1l tugat, ~ 
tar no Pr e em seu candidato Lu- por já considerá-ln eleito. A cr-e<fi- " 
la, e 3% que pretendem votar em bilidadt~ que as pt•squiSas mêre~ I 
Brizola, pode-se dizer que 80% cem não devem M('T levadas a iarS 
dos eleitores brasileiros ainda extremos. Seria pmtanto um # 
nio fizeram sua at·n.~ditar que Lu~à 
eocolha. Falam em Nenhum jae.tãeleit<>. Coitío 
nomes que pode- , ICidat a eleição anterio'i. 
n\o nio vir a ser pre~o neste mumer:t.~.n: -.. ~.· 
candidato& ou ga._,.... nenhum pr~-canal- -
mesmo desconhe- lugar dato garantiu luRà.t lt 
cem as prováveis sequer no sE~gundo I 
cand.Jd&turas. sequer no turno e poder!(} 

No ano passado, segundo turno crt-s<~t'r na:.: prêfe· 
a maioria dos bra· rêll('hls dtls br11SI· 
sileiros afirmou lt>iros os (·andid'a· 
seu desejo de votar para presiden- to.s que conse~uin•m melhoí-é's 
te da República, votando no presi- alianças locais e mt"lhor dt~Sc._>mpe· E 
dencialismo. ContudO, o quadl-o nho na fase final t' tt>h'Visiva"da ~--: 
pol[tiCQ se alterou de tal maneira, campanha. 1~ 
depois do plebiscito de março de Quanto ao .st•gundo rurno, U I. 
1993,que.ftcoudiftcilaoseleitor.es quadro esl.á ainda mai~ indetini; 
a seleção dos pré-candidatos. O do. Sabe·se qué o .si•gun~Jo turn4 
presidente da República entregou pode ser cnnfild~·nulo uina nov't 
ao seu ministro da Fazenda fun- eleição. Antes du prim,~iw turno, 
ções tão importantes quanto se· as simulaç,)es dt• voto para o se.
riam as de um primeiro-ministro gundn turnu semp1·E~ apontân1 fé 
em um regime parlamentarista. maiores pus.•iib-Hidades de vit6'rià fi 
Além disso, o Congresso envolveu· para os candidat.o.o;; melhor co'lu~ ~ 
se no tenebro10 espetkulo da CPI cados no primeiro turno. Já aPói u 
do Orçamento e ftnalmente apare- os resultados da apuração do ~ri~ I 
cem o Plano FHC, o Fundo Social mt>iro turno, o quadn) se invertei 
de Emerg@ncla e a nova moeda. fret(Üent(•nwnte o .s<•gurulo colo' 

Tudo tem contribuido para. re· cado cn~sce mal~ dn que o pri.nlei~ 
tardar a reftexã.o dos. eleitores SO· ro, graça.<> aos votos dns 'derrôta~ 
bre a sueeasio pre.eidencfaJ e é dos no primeiro tumo. tornattdd ~ 
ainda poesf\lel que o campeonato o st'U r(>sultado bem div~rso ·dai ti 
mundial de futebol também venha qut>le qne se projetava antes dQ :11 

; atuar no mesmo sentido. vuto no primeiro turno. ~ lt 
\t "'"~"~.~~~·.~~alquer~uisa i 
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?MINGO 6 QE MARCO DE I QQ4 rva.• • • ..,,.., o ESTADO DE s pam g· M! 
'iUCESSlO 

Lula vence toaos os oponentes no 29 turno 
. < ., ' '. 

Simulações demonstram que o ex-ministro 
da Previdência AntOnio Brl!to é o ãltl!ersárür 

que constJguiria o mslhor índice -- ' , ........ ..... 
na disputafi.naL· 40%, contra .t8% do opet.isla n;- ' 

dldonai8 sotrem no~~ 
lka·sc- que I..uia, no momento. nlo 
reúne oo requisitos b4!dcoa que_ a 
maioria do eleitorado d!=eeJa,.. DO 
próximo presidente•._ Agueiredeo 
aflnnaaindaque·os~~. 

O
, eandkW,odo Pr, LuÍJ: lnádo 

, Lula da Silva, 'vi!nceria a 
~ eiciçio também no acgtmdo 
ft,lfiiO· qualqu~ que foMe~ opo
q~te. O ~ melhor se situaria se
ri~~oAntônlo Britto (PMDB),que so
pi,rla 40% doo vut,o, amtra 48% do 
~ Um total de 6'X, dos J;:]eitores 
dp-íxaria a cédula em bnmro j! ou· 
tros 6X ~ conf~ indecisos. O 
rr,J!lL'Itro Ft'rnando Ht>nriqueCard()
,~0, na hipótese de um ~ndo tur· 
n,~ ('f)1ll lA.!ia, fi~ <~1>11 3P~~ t> o 
ptiista rep,!stmla 49'.1;. 
.• ~o embate fosse contra o prefei· 

f,c.'f,)>aulo Maluf, t.ula venceria <'Om 
I,Wla fulp. rnalor: 54'.\', do.o;votoactlt'
'tl]i, 26% do l"J('ntual ~:~UJdidato do 
('I'Jl Mas Mllluf emarla f'm melhor 
;\UJ!ur,;ão do qu{' Quf.rda. qu(' ('hega· 
rlJt.llO:! 18!\, pata 1\:'; !)fi.'\', i1!' l.ula, e 
4t;'qu(' Br!Mla, <"ont 2J';t, <'Untra ns 
1:)~\t, dtJ P<'tiStu. ln1(•Wssank' nlltar, 
.nl':;I'IS; simulação, quf' " mlmt:'ro de 
el~tfln-s dlspu:dlr.l :t dt•lxar a <'Mu
Í~ oeom -bmn('(l <'f\'llci>-(l~,>ãeúrdá rum 
i~, 'Opont'nte hiP<Jtêtico de _Lula na 
~mda ('tapa da e!dçftrr. ~ de 6~. 
C()l(l Uritto, sobe p!Ull. Hn. (~)m Car· 
~~J?O. alrn:u;a lõ'\·, cum Maluf, dtt'ga 
ã,20'X. rum Qu~rrla t• atlnRt> 23'\i 
j.~lln flriJ:Ctla. 

FHC 35 

., brorw:o 1 o 

O resultado difere daquele divul· 
gado pelo E!! lado em 6 de l'evuelro, 
no qual o Cepar Centro dt' Pesquiqa, 
An!lise e Comunicação. com ba9e 
t>m várias pesquisas quaatitaUvas, 
entre elas do lbope, 
e em, levnntamentos 
qualitat1vvs cheg<~u 
à c<mclusào tre que 
novos po\tt!coll -
como Brltto, o go
vernador Giro Go· 
tfl('!l e fJ ex-prpfeito 
dt> (.,'uritiba Jaime 
lemM'- poderiam 
detT<JtiLr Lula no sc QuÉRCIAE 

tos como poi1Qc06 
novos apreeeneam, , 
melhorea. eoodiç6M 
de enfteDtar o cah· 
dJda1:o M PT num ...... ._ .... 
par . .O.. çtOsl__.' 
n!m ... do PMfl1 
kleal do candidato 
que o eleltondo de
~a, .. pt:lo IM1xO 
índice dlt ~ei~ gunflo turno. Ape

sar disso. o diretor BRIZOLASÃO 
Oo.llup.nÍó~ 

dlu o lDdicle ~ n:lef.· 
Çió de Ml'lllum do& 
notnet do levanta
mento. llu, na !li· 

do Gallup, Carlos 
Math<"u:!l, ob.~erva OS MAIS 
que tradicional· 
ment"" nas simula· FRÁGEIS 
ções de segundo 
turno, reaHzadas 
1111tes do priiTK'iro turno, n candlda· 
to que estA na !rente manli'm a po· 
si,.OO. O que não~ uma JÇliantia de 
vitória, Pois, E'XJ)Iica Mathalll, no 91!· 
gurnl~~ turno há rearomodaçào na· 
tural do eleitorado que pode inver
ter totalmente o quadro. 

O dltmor-gf'ral do (:t>pac, Ney (<,. 

mulaçlo da !legUn
do ~ _entrn J,.ulf; t: Qnoo-dek!l. 
ob~-se que os com. rnelhol' co-
locaÇio do .)1mtamente - kleii.Wi
cados entre os n~ poW:IcQ!r: Brlt·. 
to e Cardooo. E os que pior n!IIIUlta
do apreoet~Utam llio lncluktol: no 
grupo does polltk01 tradldonala: 
Maluf, Quêrda e Brtzoli (A.M.T.) 

" 
... bronco 19 

indeciiOS 6-

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

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Pronuncia o seguin
te discurso.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores ocupo esta tribuna 
para .denunciar um crime, um crime progr31J1ado e hediondo, pra
ticado contra 32 milhões de brasiltaros. 

Este genocídio é perpetrãdO-contra um quintó dã população 
do País com nossa tácita cumplicidade. 

A Nação assiste estarrecida e indignada à destruição, pela 
fome e pela miséria, de seu maior património, seu povo. 

Srs. Senadores, será este _crime denunciado, este genocídio 
constatado, justificável? 

Justificável pela aridez de nossas teUas? 
Justificável pela inclemência de nos_so clima? 
Justificável por cataclismos da natureza? 
Justificável pela indolência de nosso povo? 
Seria menos doloroso se estas premissas fossem reais. 
A verdade, Srs. Senadores, é que a terra é fértil, o clima é 

propício e o povo brasileiro pacífico e traba]hador. 
Nossa produção de aUmentos, estagnada há anos no ridículo 

patamar de 70 milhões de toneladas de grãos, tem-se revelado in-
suficiente para alímelltar a popUlação. - _ 

Onde está, Srs. Senadores, a origem desta contradição? 
Temos um País adequado à agricultura, um povo com gran

de vocação agricola, e a Nação envergonhada pela fome. 
Não existe, Srs .. Senadores, nenhum enigma,existe um cri-

me. 
Um genocídio explícito, assumido e afrontoso. Carrascos e 

vítimas estão expostos e nominados. 
De um lado, um sistema financeiro insaciável e ins_ensível, 

movido pela cobiça, pcrmitído pela omissão de uns e por ativo in
teresse de muitos, dominando CO-':flpletamente a Nação. 

O Governo a ele se entrega, mesmo quando aparenta se lhe 
opor. 

O sistema 'financeiro estatal a ele se alia cOmo comparsa no 
butim. 

Os órgãos de progi'amação, implementação e fiscalização fi
nanceira do Estado estão orientados, não somente a seus objetivos 
impatrióticos, mas dirigidos clara e diretamente por eles. 

Do outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a legião de 32 
milhões de brasileiros está condenada à fome, pela desestruturação 
do setor produtivo rural, através de violências, irregularidades e ar
bitrariedades praticadas pelo setor financeiro, ao arrepi() da Lei e 
em cristalina afronta e usurpação aos poderes constitucionais desta 
Casa Legislativa. 

Como Senador da Repdblica e como membro da CPMI, 
criada através do requerimento do Congresso Nacional n° 92/93, 
destinada a "investigar as causas do endividamento do setor agrí
cola, o elevado custo de seus financiamentos e as condições de im
portação de alimentos nos exercícios de 1990 a 1993 ", 
acompanhei passo a passo todos os atos daquela CP:ML 

Participei das audiências em várias regiões do País, como 
Natal, no Rio Grande do Norte; Belo Horizonte, em Minas Gerais; 
Rondonópolis, em Mato Grosso e PortO Alegre, no Rio Grande do 
Sul. 

Nessas localidades, a CPMI promoveu reuniões com os se
tores pertinentes, do agrícola ao financeirO~ 

Sentimos, de pertCi, a an-~Stia de agriCl!!t9i~-e Pecuaristas 
a quem foram tomadas, por alegada inadimplência, centenas de 
propriedades. . . _ 

O principal financiador do crédito rural no PaíS, o Banco do 
Brasil, foge da sua função precípua de Banco de Fomento Agríco
la, promovendo a falência do setor, praticando uma política de ju-

ros digna do mais empedernido agiota, aterrorizando toda a classe 
rural. 

l~defeso juridicame"nte, o Banco do- Brasil. ·mOntou ~ma 
operação de guerra psicológica, onde tenta, cOm números f~Jasio
sos e_ ações deletérias, convencer a Nação de que a necessária de
volução do dinheiro mal havido levaria a instituição e o setor 
fi-nanceiro à bancmiota, se. não hoUvesSe tal devolução, como se 
fosse mais importante salvaguardar o agressor1__conQena.r1do-sc;_ à 
insolvência o agredido. _ c . . 

- Ficamos estarrecido~. Sr. Presiqente e Srs. Senadores, com 
a ftj_eza e a voracidade da cúpula do sistema financeiro nacional, 
encastelada no Ministério da Fazenda, no Banco Central, no Ban
co_-do Brasil e no Conselho Monetário Nacional. 

O Sr. Odacir Soares .:.:penn.fte-me v: E~· um a_parte? _ 
O SR. PEDRO TEIXEIRA-OuçoV.Ex" com prazer. 
O Sr._ Odacir.Soares- Senador Pédro Teixeira, V. Ex•, a 

meu ver, eStá aboidãndo, nesta part~ dQJ~eu dJspll.rso, um: assunto 
muito importante e de absoluta oportunidade, até porque o respec
tivo projeto de lei que trata desta matéria encontra-se, hoje, no Se
nado Federal. Pessoalmente, tenho recebido, - creio que a 
e~emplo de todos os Senadores, como deve também ter acontecido 
na Câmara çom os Deputados Federais - uma copiosa correspo-9,
dência do funcionalismo do Banco do Brasi_l, dqs si!ldica~os de 
bancários, enfim, que têm pl-ocurado orientar a nossa posição rela
tivamente a essa matéria. Também tenho lido na imprens~. brasilei
ra, não apenas entrevistaS com autoridades do Governo mas 
também com empresário~ Qo setor financeiro, notadamente, con
denando o projeto aprovado pela Câmara, que se encontra aqui no 
Senado, aléll! dos cpntatos _e; .das en,_,t;re_vis_tas que temos lido do pró
prio Presidente do Banco do Brasil e das a_utoridades monetárias 
do Governo federal. O que me espanta, nobre Senador Pedro Tei
xeira, é que apesar de toda essa grita, de toda essa movimentação, 
quer do funcionalismo do :Banco do Brasil, quer _do Presidente do 
_)3anc_9 do Brasil, quer dos banqueiros, em geral, até este momento, 
salvo engano da minha parte, tenho a impressão de que nenhum 
Senador- porque eu não o recebi- recebeu_qualquer documenta
ção _CQnclusiva a respeito dÜs verdadeiros "danos" que o Projeto 
poderia ocasjonar ap_ Banco do :Brasil. Estou dizendo isso, inclusi
ve, porque estou sensível a esses pleitos que._me têm chegad~ às 
mãos, mas o fato_ é que se ct,iou em torno do assunto q.ma ce~euma 
muito grande. O próprio B~co do Brasil, por intermédio do seu 
Presidente, ou o setor financ,eiro, alega que o rombo naquela ins_ti
ttJição ultrapassaria os 100 bilhões de dólares, enquanto outros di
z~m que o rombo - essa é a 'expressão utilizada - não chegaria a 6 
bilh_ões de dólares; outros ainda dizem que chega a 10, a 4, a 2 bi
lhões de dólares. Parece-me que a Presidência do Banco do Brasil, 
no momento atuai, já deveria ter encaminhado ao Senado Federal, 
onde se encontra o projeto, informações conch,1sivas a respeito da 
verdadeira incidência finanCeira do projeto sobre aquela institui
ção, mesmo confidencialmente, de acordo com as regras que de
vem nortear uma lflat~ria d~sta _i,o;Iportância. Não sei se V. Ex_• 

recebeu qualquer informaçãc;> ne.ste sentido._ Sou Membro da CQ
mis_são de Assuntos_Econômicos e não rec~bi. Se algo neste senti-
do tivesse chegado à presidência da Comissão de ~sun~q_s 
Econôrnicos, eu já a teria reCebido •. pois, o Sellador João Ro_cha é 
muito díligente com relação _a essas questões. S. Ex• tem encami
nhãdo aos Membros daquela Comissão, bem como a outros Sena
dores, informações sobre o quadro eco)lôrnico-financeiro do nosso 
País. De modo que, V. Exa aborda uma questão importante. Consi
dero-me informado apenas pelas mit.térias publicadaS na imprensa 
que represer;ttam exatamente _os pólos opostos dessa questão. Por
taflto, não me considero suficientemente WJormad_o, inclusive com 
infÔrma~es que;_ possam ser ~ncaminhadas ao Congresso e ao Se-
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nado, particulannente, pelo Banco do BraSile pelo seu Presidente. 
Este o ponto que V. Ex• aborda e sobre o qual eu pediria penrtiS-
são paia -a:cresceitlli estaS--Observações. No mais, há a· edição da 
Medida ProVisória n° 434~-qu.e-trata da política monetária do Go
verno. Temos lido também na -imprensa, ·em artigos dé renoma:ctos 
economistas, que a produção agrícola teria alcançado o patamar de 
70 milhões de toneladas - aí se mantendo já bá bastante tempo -, 
não tem creScido na medida da necessidade de comer do povo bra
sileiro, as informações que temos é que- a URV vai ocasiOiiãr pro
blemas relativamente aos contratos já celebr~dos, e isso estaria 
levando o própriO Banco do Brasil e o Sistema Financeiro a terem 
cautela, ou a não terem, até este mOmento, qUalquer tipo de orien
tação para financiar a atual safra agrícola, que vem sendo aplaudi
da pelo Go_vemQ corrl.o sendo recorde, mas que está nesse patamar 
de 70 milhões de toneladas há bastante tempo e não tem crescido 
na medida da necessidade de comer do povo brasileirO. Eram essas 
as observações que eu queria fãZer ao discurso_de_ V. Ex", cumpri
mentando-o, porque o assunto é importante; realmente, a maioria 
do povo brasileiro passa fome-. Não sei se _a campanha do Betinho 
tem conseguido sensibilizar as forças produtivas do País, que são 
as que ganham mais, as que lucram mais. Estamos vendo, com a 
URV, os preços dispararem em direção ao céu, sem o mesmo 
equilíbrio com a -.fixaçãO-diaiiãOã.----unidade Real_ de Valor. Meus 
cumprimentos a V. Ex• pela abordagem de um tema sério, impor
tante e atual. 

O SR- PEDRO TEIXEIRA - Nobre Senador Odacir Soa
res, eu agradeço as considerações de V. Ex", que são muito perti
nentes. Também temos recebido, _em nossos gabinetes, 
correspondências de funcionáriõs do Banco do Brasil preocupados 
com o rombo que poderia ocorrer na instituição cãso prevalecesse 
essa devolução tida 'como abusiva e espoliatíva aos iil:feresses-- do 
Banco. 

Por ter participado da Comissão,- pude ser testemunha ocu
lar da angústia de pequenos e médios produtores, ·em especial; não 
sou agropecuarista como V. Ex" que, por certo, poderá fazer uma 
análise mais apropriada a respeito do assunto. 

Com referência ao· Banco do Brasil - está chegando aqui o 
nobre Senador Jonas Pinheiro;...., tenho conhecimento, por ouvir fa
lar, de que está na área de ação de S. Ex:;o. o estudo da matéria no 
âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos. S. Ex", por certo, 
pode ter recebido melhores infori:ne&-do Banco do Brasil, que, por 
via transversa, está me parecendo um lobista de primeira mãó; j:m:... 
derei, mais à frente no meu discurso, faZer- uma análise a respeito 
das atuações que o Banco do Brasil tem feito, nãO no sentido de 
esclarecer, mas no sentido de pressionar o Congresso Nacional, 
trazendo uma imagem negativa em relação à Câmara dos Deputa
dos na sua sábia decisão. 

Por certo V. Ex•, por ser membro da ComiSSãõ, receberá os 
subsídios necessáriOs do nosso çompanheiro· Senador Jonas Pi
nheiro, que está à frente dessa matéria tão relevante. 

Sr. Presidente, Sr.S. Senadores, nessas nossas idas e vindas 
por este imenso Brasil, baseando-nos nos documentos que temos à 
mão, temos a certeza de que a desordem n_a _economia foi gerada 
pelo setor financeiro, que desestruturou o setor produtivo rural, ge
rando, assim, a fome, a miséria e o-êxodo rural. 

Todo um esquema de espoliação do setor agrícola brasileiro 
foi; então, 'implementado com a Resolução 0° 590/79, do Conselho 
Monetário Nacional. 

Desrespeitada a ordem jurídica, através de normas e instru
mentos espúrios,1ncoD.Stituciônais e- c-n:mli1CiSOS,10ram escancara
das as porteiras para o assalto indiscrhilinado e generaliza'do ao 
crédito rural pelo Sistema Financeiro Nacional. 

Aproveitaram-se de seu podereconômicO para legislar inde
vidamente c usurpar a competência exclusiva do Congresso Na
cional, burlando a Lei 4.829/65 e o Decreto-Lei 0° 167/67, que, 
cristalina e incontestavelmente, proíbem o Conselho Monetário 
Nacional, ou quem quer que sejc:., de autoriZar a prática de cobran
ça de juros agiõtrus; com capítalização diária e a incidência de cor
reção monetátj.l nos contrãtõ-S (}e "fjnailciame_htos furais-. 

Em pronunciamento proferido em 18 de janeiro próximo 
paSsado; deSta-friOiiria:, -dtero Pã.pã João Paulo II, que disse: " na 
raiz de muitos dos sérios problemas sociais que afligem a Europa e 
o ritundo hoje, se encontram as manifestações distorcidas do capi
talismo". 

A atual situação brasileira ratifica, corri rafa propriedade, as 
sábias palavras de Sua Santidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço licença a todos para in
vocar a memória imortal e previdente de Ulysses GuiinarãeS. Que
ro que ela nos ilumine e nos conduza para onde está a verdade: 
com a Câmara dos Deputados ou com os banqueiros que manipu
lam o Conselho MonetáriO Nacional? 

Quero que utysses, pelo eco eterno de sua voz, proclame a 
verdade e faça juStiça, calando de vez todos os agentes, interessa
dos, ingênuos ou coagidos pelo poderoso lobby do Sistema Finan
ceiro Nacional. 

Quero que UlysseS Gu'ilÍlà:rães diga altO-que a Câmara dos 
Deputados não perdoou nem anistiou -nenhum produtor rural 
aprovando o Projeto de Lei 383n2, sustando a Resolução n° 
590n9 do Conselho Monetário Nacional; apenas restabeleceu de 
direito e de ofício o impériO da Lei. 

Na justificativa de suas emendas apresentadas ao PL 
n°3.1254-N65, Ulysses demonstrou que a correção monetária in
viabilizaria QuaisqUer pfojetos agiopéCtiálioS, e que, por eSlã. ta.:. 
zão, correções mo~etárias não poderiam incidir sobre débitos 
agrários. · - · · - · · · -

Citãrei a seguir dois trechos_dajustificativ"a da Emenda n° 9 
que o ilustre Deputado apresentou à Comissão de Justiça: 

"Emendan°9 
Art. 15 e inciso V do art. 4° 
SUpressão 

Justificação 

Optou-se pela supressão total dos dispositivos 
(que faziarri -incidir a correção sobre dívidas agrárias), 
levando-se em contá que a co.rreção monetária poderá 
criar situa_ções insustentáveis para oS lavradores, cujas 
atividades _sofrem freqüentes percalços decorrentes de 
fatores climáticos -incontroláveis e iffipieVisíveis, além 

--de outroS malefíciOs de. ordem econômica. E i~sto pela 
simples razão de que não é possível qualquer correlação 
entre a evolução da renda real e da lucratividade das 
operações agrícolas, de um lado, e o índice geral de pre
ços (provável de insPiraÇão-das taxas de correção mone
tária) do custo. 

Além do rhais, toda a legislação sobre Crédito_ 
Rural existente no país fixa, como sen"do sua filosofia, 
ser o Crédito Rural serviço público, como os gastos com 
educação, saúde, etc. Não tem pressupostos bancários 
mercantilistas, pois é prorilodonal, de predominante teor 
de subsídio. A institUI-la serj__a_ m~lhQf. dei~ar Q Crédito 
Rural como está, pois seria maior o desserviço à agricul
tura e a pecuária nacionais a sua adoção". 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, ã Lei n° 4.829/65, tem sua 
gênese legislativa no Projeto de Lei n° 3.125:-A/65, da Câmara dos 
Deputados, proposição essa originária do Poder Executivo. 

O Anteprojeto governamental consignava nos seus artigos 
4, inciso V, e 15 autorização expressa para a incidência de corre
ção monetária; na.c; reguladas dívidas de dinheiro: -

"Art. 15. OS débitos resultantes de operações de 
crédito rural poderão ter seu valor monetário corrigido, 
tendo em vista o disposto no item V do art. 4°, de acordo 
com critérios que ó-CoriSelho Monetário NaciOnal indi,:, 
car." 

O Congresso Nacional acolht!u a Emenda Supressiva no 9 
em 2-9-65 e não Tfie tendo oíerecfdo veto algum, o Projeto fez--se 
Lei e suas normas· obrigatórias fazem pãrte do Ordenamento Julí
dico Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Relator da Comissão de 
Constituição e Justiça e RedriÇão e ãutor da Emend3. Supressiva no 
9, que corrigiU:~ rrionstruosidade do_ vetado art. 15 original,foi o 
saudoso e notável Deputado Dr. Ulysses Guimarães. 

Compensatoriam'en(e, alocãram-se aos agentes finail.ceiros, 
por intermédio das alíneas e e g do inciso I do art. 15 e do- art. 21 
da Lei n° 4.829/65, recursos de custo ZERO, liberados dos_ depó-
sitos compulsórios. - -

Foi então-_ sanciOnada a Lei no 4.829)65.- Não obsiaine: o 
Conselho Monetário Nacional editou a Resolução n° 590, de-7-12-
79~ autoiiiarido a incídêrícia de Córreção monetária no crédito ru
ral, com evidente afronta à soberania legislativa do CongressO 
NacionaL - -

Em virtude da ilícita cobrança da correção monetária nos 
empréstimos rurais, 

"houve transferência de nada menos do que 5,7 bilhões de 
dólares, nos últimos três anos, do setor agropecuário para os Ban
cos"; "outro cálculo indica que, nos últimos anos, esta tianSfúêil
cia atingiu "rrl:lís de 20 -bilhões de dólities~: _(Diário do Congre"sso 
Nacional- Suplemento n' 203, de 28-12-93:) 

Ressalte-se, por oportuno. que o Projeto Legislativo n° 
3K3/92, não concede anistia, perdão, nem atribui qurilquer retroati
vidade, fatos. aliás, impraticáveis COnstitucionalmente, posto que 
são explicitamente vedados pela Carta M"agna. 

Como o COriSelho Monetário Nacional introduziu a corre
ção monetária no crédito -rural ao arrepio da Lei, o Legislativo fi
cou obrigado a exercitar os seguinte preceitos cõnstituciohã.is: 

Art. 49- É de competência exclusiva do Congresso Nacio-
nal: 

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exor
bitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislati-
v a. 

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa 
em face da atribuição normativa dos outros Podercis.. ·: _ -

Sr. Presidente, Srs. S_enadores, é deYer constitucional e in
declinável desta Casa e de seus legisladores defe_nder a integridade 
e a pureza de suas filhas, as Leis aqui geradas, não as conspurcan
do nem permitindo sejam corrompidas por interesses ou pressões 
de qualquer espécie._ 

Cabe ã. nós, Legislitdores, c a esta Casa_ de leis criá-las e de-
fendê-las, unicamente. · 

Era o que-tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ..: .Concedo a 

palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o se

guinte discurso._Sem ievisão do_ orador.) ~S,r:~_P:{eS_idente, Srs. Se
nadores: no último dia 21 de fevereiro, tive a oportunidade de 

proferir um pronunciameflto, nesta Casa, a respeito d3 ímplantàção 
do novo Plano EconômiCo _do Governo. Com base no vasto noti
ciário publicado pela imp-rensa ilacional,- eu já chamava a atenção, 
naquela ocasião, para o f8to de que, provavelmente, _o novo Plano 
poderia ser pago apenas pelos trabalhadores. 

Aquele meu vaticínio se càrifirmou com a ediçãO da M"edida 
Provisória no 434, de 27 de fevereiro deste ano, quando ficou evi
denciado que os assalariados brasileiros, incluindo-se os trabalha
dores de todos os setores das atividades econômicas do País. os 
funcionários públicos e todos aqueles que vivem de salário, serão 
inquestionavelmente os nlais prejudicados com essa nova política 
do _Governo, consubstanciada na Medida Provisória n° 434. 

Para comprovar as minhas assertivas, gostaria de fazer men
ção, Sr. Presidente, ao art. 18 da Medida ProVisória no 434 e, ã. -se
guir, ao art. 34. 

Diz o art. 18: 

"Os Salápos dos trabalhadores em geial serão 
convertidos em URV no dia 1° de março de 1994, de 
acordo com as disposiçôeS abaiXO: · 

I - divídindo-se o- va16f ·nomrnat Vígeitte em cada 
um dos quatro meses imediatamente anteriores à conver
são pelo valor: em cruzeirOs reais do equivalente em: 
URV, na data do efetivo pagamento, de acordo com o 
Anexo I desta ~edida ProviSória;-_e 

II - extraíndo-se a média aritrilétíqii --dos valores 
resultantes do inciso anterior. - --

Sr. Presidente, feit4 essa média, constata-:se_que, realmente, 
os assalariados, os trabalhadores, de um modo geral,- terão prejuí
zos· nos seus- salários que· podem -asc·ender a uma cifra superior a 
30%. ' 

Dispõe o art. 34: 

"O Poder, Executivo, por"iilt€:i'ri1.édiõ do Millistério 
da Fazc;nda, po~erá exigi~ que, . em um prazo de cinco 
dias úteis, sej~m justificãdaS __ as distorções_ apuradas 
quanto a aumentos abusivas de preços em setores de alta 
concentração ec:onômica, de preços públicos e de tarifas 
de serviços puorrcos. --- -- - - - -

§ 1° Até a primeira emissão do Real, será consi
derado corno abusivo, para os fins previstos no caput 
deste artigo, o aumento inju-stificaáo --que resulta[, em 
preço equivalente em URV, superior à média dos meses 
de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1993. 

§ 2° A jUstificação a que· sé refere o câput deste 
artigo far-se-ã p_a- Câmara setorial respectiva, quando 
existir." 

Ora, Sr. Presidente, para a fixaçã6 de salários, o Governo já 
estabeleceu as reg~as atra.vés da Medida Provisória n° 434; toda
via, no que tange aos preços, deixou para que os mesmos fossem 
justificados perante as câ111aras setoriais competentes, se _existirem 
na ocasião. E sabido que- não existe,_ em funcionamento, pratica~ 
mente nenhuma câmara setorial, e_ os empr~sários, principalmente 
os produtores, os oligop6lios, os grandes grupos económicos deste 
País estão remarcando abusivamente seus preços, tendo em vista 
que o Governo não vai dfspor de mecanismos para a fiscalização 
desses abusos que estão sendo cometidos, principalmente na últi
ma semana de fevereiro e Da primeira semana de março. 

A imprensa nacional tem divulgado, com bastante freqüên
cia,_a prática desses abusós por parte de alguns setores da _econo
mia. principalmente por aqueles responsáveis pela produção de 
gêneros alimentícios, aqueles que têm irlfluência na cesta básica 
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do trabalhador, que, nesses últimos dias, teve um aumento· supe
rior a 100%. Muitos desses produtos que constituem a cesta básica 
do trabalhador, como é o caso do pão, do feijão, da "farinha, do 
açúcar, da carne, dos derivados de leite, têm tido alta superior, 
muitas veies~ a 100%. Isso ocorre também em relação aos medica
mentos. O abuso foi tanto, sr.--Presidéiite~f-s.-Senadores, que os 

. próprios laboratórios estão admitindo a poSSibilidade de reduzirem 
seus preços em até 25% .. 

Então, qual é a medida que o Governo adotou para conter 
essa alta indiscriminada dos preços, esSes -verdadeiros e crimino
sos abusos praticados pelos agentes _econômicos? Apesar de a Me
dida Provisória determinar que, nos cinco dias úteis após a edição 
dessa Medida, o Governo adoraria providências, até hoje não te
mos conhecimento de que alguma delas tenha sido posta em práti

.c.a. 
. Por essa razão é que, objetivando corrigir essa anomalia, 

deverei enCaminhar à Comissão Mista que está exami~ando a Me
diâa PrOviSória n° 434 a seguinte emenda que passarei a ler neste 
momento pari co'nhecimento da Casa: 

"Dê-se ao art. 34 a seguinte redação: 

Art. 34 - Serão punidos os aumentos abusivas de 
preços, praticados na produção, comercialização, presta
çãb 'de serviços e atividades econômico-financeiras, de
vendo o Poder ExeCutivo, Comp-rovados os abusos, 
encaminhar os respectivos processos ao Ministério Pú
blicp, para abertura da competente ação penal, nos ter
mos das Leis n°S 1.521151 (Lei de Defesa da Economia 
Popular) e 8.078/90 (Código de Defêsà âo Cónsumidor). 

§ I o - Será considerado como abuSivo, para os 
fins prev"istós rio_ cajJUt deste artigo, o aumento injustifi
cado·que resultar em preço equivalente em URV supe
rior _à .mé_dia, dos meses de setembro, outubro, novembro 
e dezembro de !993.. 

§ 2°- A jUstificação a· que se refere o caput deste 
artigO· fai"-se-á perante a Superintendência Nacional de 
Abastecimento (SUNAB), qUe poderá requisitar servido
res de outros órgãos da Admiriisiração Póblica ou a cri
tério do Poder Executivo, ser substituída parcial ou 
integralmente nessa tarefa. 

. § 3° - Sem prejUízo da aplicação das penalidades 
determinadas no c~put deste artigo, os preços nele refe
ridos passarão a ser aqueles resultantes da ponderação 
prevista no§ 1°." -

JUSTIFICATIVA 
O festival de aumentos abusivos e até illesmo criminosos, 

nos últimos meseS, levou os preços de todos os produtos e serviços 
a níveis in-suportáveis, sem qualquer mOtivO palpáve_fque o jUstifi
casse. Foi pUra- e simplesmente especulação fria e insaciáVel, a 
pretexto- de "colocacgordura'' no que se produz, comercializa e 
presta em todos os níveis da vida econôrriica riad0n31:- -

O Sr. Gerson Cama ta - Pernlite-me V. EXa urTI ãpã.rte? 
O SR. NABOR JÚNIOR : Com muito prazer. concedo o 

aparte a V. Ex•. 
O Sr. Gerson Cama ta - Piiineiro, quero apreséntãr minhã 

solidariedade ao seu pronunciamento e à iniciativ-ã qu-e· tOina neS_te 
momento. Efetivamente, começamos a eiltender, ilustre Senado~ 
Nabor Junior, que há muita gente- rieSie PaíS que não qUer realmen-
te que a inflaçãO acabe.-Há empresas cjlle vivem desse tipo de es
peculação; há bancos que vivem desse tipo de especulação - ou a 
maio-ria deles;-llf setores- do comércio que- sàO iiTespOõSáveis pera 

maneira como agem, são impatri6ticos." A emc:nda que-V. :Ex" pro
põe vem s~ptir_ uma deficiência do Plano, porque explicar dentro 
de cinco çlias a razão do aumento é uma medida um tanto inócua, é 
a mesma coisa que perguntar a uma cobra por que ela mordeu, de
pois que o cidadão mordido já niorreu. Há -necessidade <;{e uma 
ação mais efetiva, mais dura, principalmente em cima desses pre
ços que são "oligopolizados", como temos visto agora, despertan
do a consciência da população brasileira para esse tipo cruel de 
especulação que se pratica no País; para esse tipo de irresponsabi- · 
lidade que estamos vendo acontecer. Ao dizer que é oportuna a 
sua proposição, quero antecipar um pedido de apoio _de V. Ex• a 
uma proposta de emenda de minha autoria- na Revisão Constitudo~ 
nal. Ela diz o seguinte: "Todo ano que a inflação passar de 10%, 
convoquem-se eleições genlls." Todo rritindo peTde o mandato, do 

; Presidente da República ao Vereador. É a _única m~eira de colo
car todos os Poderes~ desde a Câma,ra Muniéipal mais humilde 
d~ste_ País à Presidência da RepúbliCa e ao Congresso Nacional, na 
luta contra o processo inflacionário. Pode ser que; D.os doiS -ou três 
primeftos anos~ tenhamos uma eleíÇão por ano, mas chegará uma 
hora em que todos_ os setores públicos .e pOlítiCos do Brasil, se 
aprovada esta proposta de emenda constituciOnal, começarão efeti
vamente a batalhar pelo fim da inflação. Há necessidade da corre
ção desse Plano no rumo em que V. Ex• está apontando. no rumo 
de s.e. imporem regras para esse deslavado e descabido aumento 
aplicado irresponsavelmente nos preços. Ouvia eu, "llõje pela ma
nhã, através da cadeia de rádio CBN, que alguns produtos subiram 
92% em três dias. Não há povO que agüente, não há pais que 
agüente tanta i.irespOnsabilidade e tanta ganânCia~ CUmprimento 
V. Exa pela iniciativa que propõe aqui. Muito obrigado. 

. O SR. NABO R JUNIOR ~Agradeço a participação de V. 
Ex• no meu -modesto discurso e gostaría de dizer, em abono da mi
nha argumentação de que há necessidade da intervenção do Estado 
nesse setor, que a minha emenda tem arrimo legal na Lei n° 1.521, 
de -1951, do_Governo Getúlio VargaS -a Lei de Defesa da Econo
mia Popular- e também na Lei n° 8.078/90.- O Cóàigo de Defesa 
do Consumidor. 

Faço essa ressalva, ilustre Senador Gerson Camata, porque 
tenho ouvido muitas pessoas dizerem que o Governo".está total
mente desaparelhado. O próprio Governo declara isto: -que não 
tem nenhum instrumento legal para combater a especulação.- En
tretanto! temos duas leis: a Lei de DefeSa da Economia Popular e o 
Código de Deresa do' Consuinidor,. qUe peTmitem- ir Contra esses 
abusos. 

V. Ex• disse que ouviu hoje, na CBN, que alguns produtos 
subiram 92% nos últimos três dias. EXiStem -produtos que subifain 
muito mais, comõ por exemplo, o requeijão que, conforme notícia 
na imprensa, subiu, na "última semana, cerca de 192%. O qUilo do 
feijão mais barato_está cuStando I mil e 700 c-ruzeiros reais ila fei-' 
ra. O quilo do açúcar está custando 500 cruzeiros reais ou mais. O 
pãozfnho fói para 70 cruzeiroS reaiS; o preÇd c:la" farinha de trigo 
disparou, e assim por diante. E ninguero sabe ·para-qUem apelar. 

A indústria farmaCêutica· reajuStã .. diârialnente seuS :Qfodú
toS. Quarido se vài comprar· qUalqi.Jet medicamento, O 3tendente 
não Sabe o preço, tem que olhar no DiáriO Oficiare-CalcUfa!. -Ele já 
se antecipou e está Usando uma URV particular para calcular o 
preço de seus produtos. 

É necessário uma providência do Govenio que impeça esses 
abrisos prilticados contra a população brasileira. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Mauro Benevides -- Nobre Senador Nabor Jn

nior, o nosso companheiro de Bancada, Senador Gerson Ca
mata, já expressou eniusiásticos aplausos à iniciativa de V. E~ 
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em emendar a Medida Provisória D 0 434. Até que eu poderia 
me dispensar de fazê-lo agora, já que aquele companheiro do 
Espírito Santo manifestou a nossa adesão à causa que V. Ex11 

se propõe defender através da sua emen_da. Como Líder da 
Bancada, posso·dizer a V. Ex" que farei chegar ao Relator, o 
Deputado Gonzaga Mota, o pronunciamento de V. Er', as ra
zões-que inspiraram a iniciativa de V. Exa, razões que buscam 
sobretudo avigorar dois diplomas legais, principalmente a Lei 
n° 1.521, quC defendeu a economia popular no momento em 
que foi editada, e o diploma referente à defesa do consumidor. 
V. Ex• procura transplantar, naquilo que deverá ser certamen
te um projeto. de conversão, todas essas cautelas que objeti
vam, sobretudo, defender a população brasileira, que, neste 
instante, vê-se de,enonne expectativa ante a aplicação do Pla
no Econômico levado a cabo pelo MinistrO Fernando Henrique 
Cardoso. Portanto, a manifestação de incentivO e, mais do que 
isso, de apoio a V. Ex" por sua oportuna iniciativa; que enseja
rá a transformação da medida provisória num projeto de con-

. versão a ser oportunamente examinado pelo Congresso. 
• O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço, nobre Senador 

Mauro Benevidcs, ilustre Líder da nossa Bancada no Senado Fe-__ _ 
deral~ as observações a respeito do _meu -pronuriciamento, que é 
muito oportuno, uma vez que o Governo estabelece ·na· medida 
provisória que os salários serão conigídos peJa média dós últiinos 
quatro-meses. anteriores. à· aplicação da URV. Por que não fez a 
mesma coisa· com os preços?· - - - -

Houve especulação. Apesar de o Ministro Fernando Henri
que C.ardoso ter declaiado reiteradamente que não haveria conge
lamento de preços, choque na economia, -que o Governo_hão iria 
fazer controlé de preços, -ainda a'ssifrt os' agentes. ecónômicos, não 
acreditando na palavra do Ministro, aumintar-am abusivamerite os 
seuS preços nas últimas duas semanas. 

·Então, ·a palavra -do Governo só ·serve- para os ·operários, 
para ·os trabalhado-res, para os furicionárioS, porque existe uma -de
temlinação de lei segundo a qUal eles não· Podem ganhar ritaíS. do 
que a média dos últimOs quatro meses, convertida: em URV. Os 

. preços, não; esses ficam à vo.ti.tade. QUem quiser usa e abusa dos 
aumentos de_ preços, sem nenhuma providência efetiva por parte 
do Governo. ~ - · · 

O § 1° da minha emenda diZ: 

"SeáfcOõSiâ"ei:adõ.COriiO ahuSivO, para oS fins' pre-
vistoS no c3pufdeste'artigo ... " . 

Ou seja, para o _encaminhamento de proce..c;sos ao Ministério 
Público, de ac.ordo com as Leis_ n°_l.521151 e 8.078190. 

" ... o -aumento injustificado que resultar em preço 
equivalente em URV superior à niédia· dos meses de se
tembro, outubro, novembro e ,dezembro de 1993." 

O Sr. Pedro Teixeiya- Pennite,-I;Ile V. Ex11 F;IIJI aparte? 
O SR. NABOR JUNIOR - Concedo o aparte ao nobre 

Senador Pedro Teixeira. 
O Sr. Pedro Teixeira - Em meu nOme- pessOa.J e em nome 

da Bancada do PP, cuja Liderança tenho a honra de_ representar, 
quero também fazer coro com as consideraçõeS eXpendidas pelo 
nobre Líder do PMDB nesta Casa, o doutO Senador Mauro Berre
vides. S. Ex a acordou com V. Ex11 nas sensíveis exposições que 
está deixando registradas nesta tarde, e ~om as quais, com firmeza 
de raciocínio e considerações sociais, investe contra -os que estão 
abusando e ferindo a bolsa e a economia do povo. Por certo V. 
Ex8

, com essa sua emenda, vai fazer com que sejam coibidas essas 
tentativas e com que sejãiri fOrnecidas as medidas adequadas para 
que o Plano que está a( apresentado possa ter possibilidade de êxi-

to, vencendo as ganâncias descabidas. Quero, em nome do PP, so
lidarizar-me com V. Ex•, que ocupa essa tribuna, para alertar, para 
advertir que providências precisam ser imediatamente tomadas no 
sentido das aspirações_que o povo tem de que a economia nacional 
possa chegar a seu resultado objetivado - e ísso ocorrerá se provi
·dências forem adotadas para não permitir procedimentos como· es
ses que V. Ex a aborda magnificamente. Ao mesmo terripo em que 
transmito -a V. Ex" as minhas congratulaçõeS e as do meu Partido, 
reafirmo a certeza de que faremos chegar ao -Relator da rilatéria os 
nossos conceitos, que se acasalam perfeitamente· com os que V. 
Ex• emite nesta oportunídade. Parabéns a V. Ex ... 

O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obrigado, Senaôor Pe-
dro Teixeira. - - -

Dizia mais, na mihhajustificatfva: 

. "Já em 21 de fevereíiO último, na tri~up.a do's'e
nado Federal, o signatário lançou uma ~dver:tência a to
dos os agentes econômiCOs e--ao Governo; de~i..méiarido a 
ameaça de ver-se, mais rima vez, esma:g'ar os SaiárioS de
baixo de preços absurdamente elevados-. OS 'diàs "sêguin
tes apenas confmilaram o que se previu: 
desafortunad3.J11ente, o aq\)cho praticado sObre os traba-

- lhadores não encontrou qualquer correspondência nas 
despesas que eles são obrigados a f~ze~ ?~~-sobrevivên
cia própria e de suas faffi:I1ias. 

-:Em, benefício dos megatubarões e e~Ioradores de 
todos_ os coturnos, alega-se a falência das estruturas fis
cali~ado~as de preços - que, desde o funesto Governo 
Col1or, estão realmente destroçadas e desmoralizadas. 
Mas o povo não pode ser sacrificaqo pela incompetência 
e desap<'l,relhamento d(! P<?der .PJ.í.Nico, já que a carga de 

·impostos que I;be são sugado~ é a- CaQa di~ mais pesada. 

A presente emenda visa, justamente, a proteger os 
trabalhadores e dar-lhes a certeZa de que-não mais paga
rão sozinhos as contas dos planos econômicos. E aos cri
minosos especuladore~. pela pryffieira , vez, serão 
aplicadas as penalidade~ já previstas na_ Lei de Defesa do 

,_Ç,O))sUJ:!1idor e_ 1n~ Lei da Economia Popular. 

Ver na Cadeia também o~ ladrões de luxo é a úni
ca ·esperança "q,Ue resta à cidadania bràsiieira.-

Aprovar a presente emeitda tem esse significado." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pi-esídenie. 
Muito obrigado. · ' ' · · ~ ' · 

Duranté o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. 
Chagas Rodri"giú?s, r Vice-Pi-esldente deixa a cadeira 
da preSidênCia, "qlÚ! é ocUjiaáa PelO Sr. llumbáto Luce-

- na, PresidenTe-. ' -

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a pala-
vra para uma que$tão de ordem. . . , 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex11 

' 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Para uma questão de 
ordem. Sem revisão do .orador.) - Sr. Presidente, é um renovado 
prazer contar Com V. EXn nesta sessão, quando V. Ex• está tão ab
sorvido por tarefas da mesma grandeza. 

Aproveito _este ensejo para rememorar o apelo que lhe fiz, 
há algum tempo, para qUe V r Ex11 adotasse as providências sãluta
res para a indicação do Corregedor do Senado Federal, nos termos 
de uma resolução que já 'flui por quase um. ano. ~ 
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GOstaria, então, que V. Exa atentasse para as neces-sárias·
providências a serem tornadas nesse sentido e nos comunicaSSe se_ 
já existe alguma qUestão examiÕ.ada a respeito. 

Era o que gostaria de pedir a V. Ex• nesta oportunidade. 
Muito obrigado. 
OSR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' não le

.vailta uma.questão de ordem, apenas faz uma ponderação à Mesa. 
· · Informo a V. Ex11 que já tomei todas as providências para faM 

zermos a eleição, não-_s-6-do Corregedor, ·como também dos três 
Corregedores-Substitutos, cargos que foram criados, como V. Ex11 

sabe, por uma resolução de minha iniciativa. Tambt!m instituí, 
através de outra resolução de minha autoria, o C6digo de Ética do 
Senado. 

A demora tem acontecido não só porque -_ao contrário dª 
Câmara- a escolha aqui é por eleição,- mas sobretudo porque as 
sessões do Senado têm sido poucas, em face das sessões do Con
gresso ~evisor e do Congresso Nacional, 

Mas devo dizer a V. Exu que combinei com os Líderes - que 
já estão encaminhando requerimeriio, inclusive_, sugerindo nomes 
para esses postos, de acordo com a proporcionalidade dos Partidos 
- que, dentro de poucos dias, possivelmente ainda ne_sta semana, 
teremos a oportunidade de eleger o Corregedor e os três Correge
dores-Substitutos. _Tãmbém ele_gcremo$ Oo_is Senadores para o 
Conselho da RepUblica: um çomo membro efetivo e outro como 

. suplente. , 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães .. 
OSR- JUTAHY MAGALHÃES (l'SbB-ilA. Pronuncia o 

seguinte diScursO. Sem revisão do Oiad.or.) - Si: Presidente, Srs. 
Senadores:··não pretendia filar hoje, a]?enas encaminhar à Mesa 
meu pronunciamento, mas desejo aproveitar este- plenário" reple
to" para proferir alguma? palavras. 

Atendendo à solicitação de V. Exa, os Senadores acorreram 
· aqui para votarmos_ às segundas, terças, quartas, quintas e sextas

feiras.nas sessões do. Congresso Revisor-e. como-eSt-amos vendo, 
houve 'uma atenção toda especial a esse apelo. Por isso, quero 
aproveitar este momento para dizer algumas_ palavras, fazer alguns 
comentários a respeito do noticiátiO que se vem repetindo há al
guns dias sobre uma aliança do PFL com o PSDB.iil.l 

Tfãtã-se_ de um asSunto, Sr. _Presidente, que tem chamado 
mUito a atenção da política nado'rial e, ilos Estados, por via de 
conseqiiêricía; tambéin tem dado margem a que nossos compa

·nbeiros·de Partido tratem dessa matéria. Pessoalmente, manifestei 
logo de início o meu repúdio a essa idéia, pois acredito, Sr. Presi
dente, no meu Partido, e acredito que o PSDB foi criado para fazer 
uma política assentada em pririCípiós éticos e morais que não vi
sassem àquele excessivo pragmatismo de niuitos polític_os do nos
so País, que- almejam -a vitória a qualquer custo, não se imPortilndo 
com ·os· aliados. Para esses, desde que tenham voto, tudo serve. 

Sr. Presidente, não vejo hoje a poHtici cieSsa maneira. Acre
dito que o_ PSDB foi criado coin uma visão mais ampla, de uma 
modificação do quadro nacional. Já não podemos conviver com 
uma elite política que levou o Brasil a esta situação em que se en
contra. Trata-se_ de uma elite política que comanda este País há 
mais de trinta anos. Não vemos, como resultado, senão a miséria, a 
fome, o desemprego, a falta de_ produção, a educação abandonada 
e a saUde pública na situação lastimável que todos temos que reco
nhecer. 

Por que, então, trabalhar para manter essa elite no poder? 
Por que vamos nos aliar exatamente àqueles que fazem um traba
lho político· pragmático de _estar sempre ao redor _e, quando não, 
dentro do poder? 

Sr. Presidente, nesses Ultimos tempos, nós, do PSDB, en
frentamos algumas lutas. Tivemos, num passado recente, uma pro-

posta para ajUdar o Governo Cólior~· para tarribém oCupar Ministé
rios do Governo_ Colior. Tudo isso, em ncnne do interesse nacional. 

Li, outro dia, _um artigo do Deputado Roberto Campos que, 
de saída, diz: "O patriotismo é a barideira da canalhice". Se tõmar
mos essa expressão isoladamente, ela se tornará muito forte, iitjus
ta, porque o patriotismo ilãó é bandeira só pãra os cãnalhas. É 
verdade que muitos defendem este País com espírito democrático 
e querem ver o País des.envolver:-se. Por isso, odefende:m este País 
de qualquer ameaça ·que possa sUrgir. Mas, também nome do pa
triotismo. algumas canalhices são cometidas. 

- Temos-que ver, então, que, em nome do espírito público, do 
interesse nacional, podemos levar o Partido a c_ometer erros que já 
ocorreram nó passado e agora querem fazer repetir. 

O Sr. Chitgas Roângues- Permite-me V. Ex" um apar-
te? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Ouço V. Ex', com pra-
zer. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Senad.oi"Jutahy Maga
lhães, compreendo perfeitamente as preocupações de V. Ex a com 
relação aos _destinos políticos, não apenas do nosso Partido, mas 
do nosso País. Os_ que 1êen1 os grandes jornais do País, soblitudo 
os do Rio de Janeiro, de São Paulo e da Capital da República, en
contram notícias cj_ue, Sob certo aspecto, deixam bem o nosso Par
tido: umas dizem que o PT continua interessado em uma coligação 
com o nosso Partido, o PSDB; outras notícias insistentes dizem 
que_o PMDB está interessado em uma coligação com o nosso P~
tido; outras dão conta de _que o PFL está interessado em coligar-se 
com o nosso Partido; e, ultimamente, vi um nobre Senador, ex-Mi
nistrO e grande Líd_er do PTB, manifestar-se taiTI.bém no $~ntido de 
que gostaria de integrar uma coligação com o nosso Partido. Isso, 
sob certo aspecto, deixa bem o nosso PSDB, mas pode V. Exa ficar 

· certo de que nós, no momento oportuno, iremos tomar uma .deci
são, e estã decisão não poderá contrariar a lógica dos acontecimen-
tos, nem a lógica das idéiaS. - - - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Es-tou vendo que V. 
Ex\ Senador Chagas Rodrigues, tem um pensamento semelhante 
àquele que tenho procurado expender no decorrer da minha vida 
parlamentar. V. Ex11 era um dos Senadores contra a idéia de apoiar, 
em nome do interesse nacional, o Governo Collor. E, graças a 
Deus,_ nós, que perdemos na votação, vimos que o Partido não foi 
por aquele rumo. V. Exa pOde imaginar o _que seria o PSDB, no 
Governo Collor, tendo de defender o Governo contra () impeach
ment? Graças a Deus, nós acertamos. tfoje, também não tenho a 
preocupação, Sr. Senador, de que o PSDB vá a1iar-se ao PFL. Não 
tenho a menor preocupação, porque essas decisões são tomadas 
Por meio da Convenção N acionai do Partido. Fico apenas na fius
tração de ver que companheiros nossos, dirigentes partidários, 
pensam nessa hipótese e lutam por ela. Não me preocupo apenas 
com o Sr. Antônio Carlos Magalhães. Já fui seu aliado e cometi -
não digo nas minhas costas, mas nas costas cj.e meu pai - um gran
de pecado. um pecado capital ao ter inventado esse senhor para a 
política. Ele foi criação política de meu pai, entrou ~Da Polífica gra
ças ao apoio ciue.meri pai ihe deu. Portanto, c-onheço-o mUito bem. 

Posso aceitar o Ministro Elcio Alvares falar a respeito dessa 
aliança e mostrar que nós, do PSDB da Bahia, deveríamos ter a 
compreensão, o espírito público de aceitar essa aliança. Posso ad
mitir isso, que é natural da parte do Ministro Elcio Alvares, por
que, para o PFL, não há nada de mais em aliar-se_ao PSDB~ Pelo 
contrário, -o PSDB -hoje -é--a mulh"er bonita da política- -ilacional. 
Todo mundo quer namorar com o PSDB. Mas uma mulher bonita 
que todos querem paquerar deve ter o cuidado de escolher bem 
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seus namorados para--não se prostituir. Nós não podemos nos pros
tituir. Nós, do PSDB, precisamos escolher bem. 

O Sr. Esperidião Amin - Gostaria de apartear V. Ex• antes 
do Senador Eduardo Suplicy, porque sei que o aparte de S. Ex• 
será muito mais longo do que o meu. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estou aqui usando da 
palavra e provocando o assunto. Não é um desabafo apenas. 
Como disse, não tenho a menor preocupação- com o resultado 
da Convenção, principalmente nós, -que fomos liderados, no 
passado, pelo Senador Mário Covas. Agora, repetindo-se essa 
liderança contra esse absurdo, reafirmo que não tenho-nenhu
ma preocup-ação com relação ao resultado da Convenção, ·por
que nosso- Partido tem outro significado. É natural o PFL 
querer unir-se ao PSDB. 

Li, no jOrnal O Estado de S. Paulo, uma notinha a respeito 
do Deputado Jutahy Júnior, dizendo que ele não tinha sido sufi
cientemente sabido ao ter aquela rea:ção;-Ele deveria ter dito: 
"Bom, se o PFL da Bahia apoiar a miilha candidatura, então aceito 
essa aliança". Mas, esse caráter, nós não temos. Não aceitaríamos 
jamaís eSsa união na Bahia. Não há hipótese dC: se peilsar nisso, e, 
logicamente, também não passaria pelas cabeças que estão do ou
tro lado a idéia de apoiar o Deputado Jutahy Júnior. Portanto, esse 
tipo de aédrdo não-é possível para nós." 

Estive, na minha vida, em situações aS maiS diversas. Acre
dito que aprendi muito neste Senado ilesseS quase dezesseiS anos. 
E, neste ano de despedida,- tenho procurado aprender um pouco 
mais. Evoluí muiro- politicamente, muito mesrrlo.~QUãhdo aqui 
cheguei, tinha uma linha de pensamento completamente diferente 
daquela com a qual sairei do Senado, Fui_ evoluindo de acordo 
com os debates, de acordo com- os estudos, de acordo com tudo 
aquilo que fui vendo a partir da evolução do próprio País. E talvez 
em razão dessa evbluçãd tlo pensamento é que tenho mais com
promissos com aquilo em que acredito. Ou séja; "não aceito faZer 
do pragmatismo a rilinha a-ção- política, não pelo fato de não ser 
mais candidato - tenho muitos amigos, muitos companheiros que 
vão_ continuar na carreira "política; portantO, e-u- te fia empenho em 
defender os interesses deles -, mas porque não posso admitir que 
um partido, que surgiu para combater o que aí está, tenha condiçõ
es. de esquecer o ·seu pa-ssado, esquecer tudo o que escreveu em 
função de uma candidatura a um posto eletivo, o qual, talvez, não 
se sinta 'Capaz de alcançar sem fazer essa alianç-a. Isso, não aceito. 

O Sr. Esperidião Amin -V. Ex" me concede um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer. nobre Se-

nador Esperidião Amin. -- -- -
O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador Jutahy Magalhã

es, foi bom não ter aparteado V. Ex" no começo, porque, talvez, 
não conseguisse produzir um aparte à altura do sentimento que V. 
Ex• mostra por inteiro em Seu pronUnciamento, O que-restringiria 
muito o âmbito do meu coroentário.-Dcscjo registrar o· profundo 
respeito que tenho pela conduta de V. Ex11

, pelo cidadão exemplar 
que é c por todas as referências que sempre tiVe a ·respeito de sua 
participação na política, referendados na convivêncià riO plenário 
desta Casa. Não tenhO procuração p·ara defender o PFL, não tenho 
porque me manifestar a respeito dessa objeção que V. Exn argüi, 
mas quero aqui fazer dois comentários, apenas -a tftlllo de reflexão. 
O que se pretende é reeditar a Aliança DemocrátiCa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Chego a concordar 
com V. Ex a sobre a intenção. 

O Sr. Es(:jfilidião Ariiin --É intellção, não estou dizendo 
que isso vai acontecer. Estou dizendo que o que se pretende é ree
ditar a Aliança Democrática-c:om tudo o que ela produziu, even
tualmente, de bom e também de irresolução, porque é muitO difícil 
aguardar-se uma boa e definida resultante- quando o conjunto dos 

vetares tem sentidos, às ve~es, diametralmente opostos. E, de certa 
fóriiia, -somiiite- para nossa TefleXâo, essa idéia é inspirada pelo 
atual Governo Federal, pOrque, em nome do patriotfsmo,- vários 
partidos já deram a sua contribuição no primeiro escalão. O atual 
Governo é paradigma des~e apelo ao patriotisino, da participação 
de cidadãos e de partidos em nome de um momento da vida nacio
nal. Não estou com isso querendo assumir por inteiro a definição 
que V. Exa aqui lembrou. Quero até fazer uma reti.ficação: o texto 
é a citação do artigo -já é a segunda vez que meu correligionário, 
Rõberto Campos, o cita - de Sanuiel Johnson, se não mi engano, 
mas a tradução que aprese!tta é: "o patriotismo é ó último refúgio 
dos canalhas". O sentido da frase é um pouco diferente, isto é, 
quando o sujeito não tem maiS nerihum argumento, usa o patriotis
mo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~Foi exatarnente a ex
plicação que tentei dar. 

O Sr. Es(Jeridião Amin - Então, é o último argumento. 
Mas quero ponderar, não Com sentido de crítica ou de acusação, 
-que esse espírito norteou a-Aliança Democrática e, de certa forma, 
compôs a textura, a polictomia, o -caleidoscópio do Governo do 
Presidente Itamar Franco, que já contou coln ã participação de Mi
nistros do PT, PSDB, PMDB, PFL, PSB e já teve Líder de Gover
no do PPS. Esse caleidosCópio é a ffiOla propulsora desse arranjo 

·que se tenta propor. Finalmente, quero dizer - pedindo desculpas 
por ter me alongado, é apenas uma reflexão - que eu já antecipara, 
na última sexta:..feirit., o que iria acontecer corri. eSsa piOposta. E 
não digo issO CoroO Presidente de um Partido que pretende conti
nuar discutindo com o PFL a modalidade de uma proposta de go
verno e, eventualmente, de uma candidatura comuin à Presidência 
da República. Como foi a 'pac:;sageni do Deputado Roberto Maga
lhães pelo PSDB? Como foi sua saída pira depois entrar, depois 
não entrar, o GoVernador JOaquim FranciScó no PSDB? O que está 
acontecendo, neste momento~ Corri o- nosso Pieiãdo companheiro 
Albano Franco, que tem aqui defendido vigorosamente, com uma 
pontualidade e uma exação exemplares, os dogmas do Governo, 
especialmente os do Ministro Fernando Henrique Cardoso. Mas 
todos eles receberam esbafrões que me fazem dizer - no testemu
nho apenas do Senador Josaphat Marinho, porque não vislumbro 
mais ninguérii da atual Ba~cada do PFL rio Senado -, que faço vo
tos que essa aliança se repita, porque é rima alternativa para O País. 
Poréni suspeito que ela não se concretize, porque, por essa retros
pectiva de nomes ilustres, iudo indica que o PSDB sempre se refe
rirá ao PFL corno "aquela gente", enquanto nós, do PPR, não 
temos--nenhum conStrangiinento em dizer que € a "nossa gente". 
Por isso, tenho a impfessã:o de que essa coligação acabará não 
acontecendo, assim como hão aconteceu, por rejeição; a candida
tura do Deputado Roberto Magalhães, já escolhido !!a c_on~en_ção 
paiã: Vice do Senador Mário Covas, assim Como não aêonteceu. a 
filiação do Governador Joaquim FranCiscO- creio -que pOr rejeição 
- e assim como acontece ~ssa tensão, por rejeição, com referência 
ao Senador Albano Franco: Menciono apenas esses três exeniplos, 
sein nenhum constrangimehto. Muito obrigado. _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES :__ Senador Esperidião 
Aiílin, V. Ex• recorda bem que anteriormente houve a Aliança De
mocrática e, em raião dos problemas surgidos na convivência 
dela, foi criãdo o nosso partido. O PSDB surgiu exatamente daqui
lo que representou a dificUldade do Líder Mário Covas em falar 
em nome do partido na AsSembléia Nacional ConsfitUihte~---

Testemunhei, por diversas ·vezes, a dificuldade de S. Ex• em 
chegar ao microfone e dizer: "O PMDB abre a questão, porque 
não há unidade no partido. 7 Terminados aqueles trabalhos, imedia
tamente foi criado o PSDB, em razão- repito- das dificuldades de 
convivência das idéias conhitantes naquele momento. 

! 
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Senador Esperidião Amin, não julgo o PFL, mas, sim, o des com o Partido dos Trabalhadores. Dentre outros pontos, há os 
meu Partido. Acho natural o PFL unir-se com o PPR. Se V. Ex• ti- de defesa e de seriedade no trato da coisa pública, para que sempre 

· ver o cuidado de examinar o programa do meu Partido, o PSDB, seja vista c_Qmo prioritária, antes da distribuição de favores para 
' verá que lá está escrito, com todas as palavras adequadas, que não estes ou aqueJes grupos ·que pudess_em estar influenciando a vota-
. há possibilidade de convivência dos dois Partidos. Não cita_ o PFL, ção de Parlamentares no Congresso Naci_onal, a preocupação com 
· mas cita o programa e as idéias que o PFL defende como confli- a defesa dos direitos humanos e civis. Enfim, há muitos aspectos 

tantes com a:s idéias e o programa que o PSDB defende. Isso não __ que fazem com que esses partidos, o PT ~ o -psDB seencontrem 
ocorre_s-6 no Brasil. Há idéias conflítãnt~, parece~me, no mundo_ com outros partidos afins, com os quais, muitas vezes, tiveram lu
inteiro: - - - tas comuns- neste caso, incluo o PSB, o PC do B, o PV,_o pr6pri9 

Senador Esperidião Amin, nunca admirei o político habili- PDT, Q PC, o PPS e ainda divérsos segmentoS de outros partidos 
doso, aquele político qUe sabe fazer evoluções, ass_umir compro- dentro do próprio PMDB. Para nós do Partido dos Trabalhadores 
missas e esquecê-los depois. O políti"co llâ6il nunca "esteve ita lista soaria muito estranha que, ·agora, o PSDB vieSse ã ·sé juntar ao 

'das pessoas por miin admirádas. Reconheço que quase sempre é PFL. Assim, considero que as observações ~que V. Ex a, como 
• ; vitorioso, mas não-é por isso que se toma pessoa: da qual eu pudes- membro do PSDB, aqui coloca· constituem, Inclusive, um eco da 
r ·-se· dizer que fosse o polftico a quem admiro e que gostaria de ser reflexão ontem f6nnulada por nós, do Partido_ dos Trabalhadores, 

igual a ele. -além da própria Preocupação que V. Ex a aqui externa, em função 
Admirei um grande político desta Casa. Lamento profunda- dos problemas políticos, que conhece tão bem, relativos ao próprio 

·· mente·não ter tido,. na época, condição- acreditO que hoje eu tenho Estado de V. Exa- a Bahia- e demais Estados do Noideste. Muito 
- de debater com ele, de dar minha opinião, eu era muito tímido obrigado. 
quando~cheguei aqui. O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço a V. Ex', Se-

- , .Admirava Teotônio -vilela quando fazia seus pronuncia- nador Eduardo Suplicy, pelo seu aparte. Embora pudesse fazer al
mentos. Ao lado_do ex~Senador Luiz 'Cavalcante- meu Partido-_era guns comentários a_ respeito das suas considerações, antes, gostaria 

· 'O mesmo dele, na époCa - ficávamos aqui acompanhando o pro- de complementar urna resposta ao Senador Esperidião Amin. 
·· ·nunciamento de Teotônio Vilela. EsqueCi:.ffie de fazer referênc~ia, quando S. Ex" ·afirmou que 

· '·· ·Admirei muito Severo -Gomes, cujos compromissos poiíti- esie doverrio fez também um amplo arco de alianças. Unia espécie 
cos também-evoluíram: Também admirei Paulo Érossard, para ci- de aliança democrática. Francamente, des4f: o início, fui contra 

. tar apenas alguns p·oucos políticos de períodos diferentes, como este arco tão amplo e ouvi preocupado - meus companheiros de 
admiro Mário Covas, porque vejo em S. Ex" aquele que diz o que Bancada poderiam testemunhar, porque comuniquei, na época, a 
pensa e acredita naquilo que diz. Possivelmente S. Exa não deva minha preocupação -·um Ministro de grande importância e in
ser conSiderado um políticu hábil, mas é um político Sério,_ e o po- fluência afirmar a miin, pessoalmente, que a idéia dele __ era a de 
lítico sério merece, realmente, a -mínha c_onsideração.- _que o Governo fizesse uma aliança com Ó PFL, PTB e os partidos 

, O Sr. Eduardo Suplicy -V. Ex" concede-!lle pm aparte? mais à direita e incluía- pois a conversa ·era comigo- o PSDB, 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço-o com prazer, ~ retirando o PMDB, o PT e outros. 

· 'nobreSenador·EduardoSnplicy. _ AOs_metis companheiros, então, mostrei o perigo que isso 
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Jutahy Magalhães, em- representava, partindo de quem tinha partido essa afirmação. Eu 

bota nãd tenha ouvido todo o seu pronunciamento, observo que V. nunca concordei que repetíssemos exatamente o erro que julgo ter 
Ex• se preocupa com alguns se_gmentos do PSDB, incluindo o pró- sido cometido: o da Aliança Democrática. 
pri6 Presidente TaSso Jereissati, que ainda oritem, conforme publi- Não podemos fazer essa geléia geral. Isso não existe. Não 
cou Q_ Globo, em entrevista, mencionou que preferiria faz_er há possibilidade de se fazer um governo pensando em geléia geral 
.aliança com o PFL e o PMDB a fazê-la, por exemplo, com o Parti- e, muito menos, fazer uma· aliança para conseguir acrescentar 
.do dos Trabalhadores. Ainda ontem, o Diretório Nacional do Parti- mais um ou dois minutos de televisão. Isso não existe quando se 
do dos Trabalhadores, refletindo sobre essas declarações, decidiu quer fazer uma política séria. __ · 
escrever uma carta ao PSDB, conclamando-o a ficar m<iis junto CreiO, Senador- Eduardo SupHcy, que o PT também pecou 
àquilo que constitui as suas-raízes históricas. Nós lembramoS que à muito nessas conversações iniciais, radicalizOU muito as posições, 
certa altura o PSDB considerou a possibilidade de ingressar no nã.o_permitindo que alianças fossem feitas e que tivessem anda
Governo Collor. Houve grande discussão no seio do partido de V. mento as conversações em tonio das alianças que se faziam neces
Ex-, que se estendeu para outros segmentos. Inclusive o Partido sárias para gerir este País. Avalio que houve um pecado muito 
dos_ Trabalhadores, naquela ocasião, fez urri apelo ao PSDB no grave do PT nesse sentido. Agora, está vendo que é necessário que 
sentido_ de que não participasse do Governo Collor. Pouco depois se permitam as conversações para que tenhamos possibilidades de 
surgiu a CPI de Paulo César Farias, decorrente das denúncias de unir as forças chamadas progressistas deste País. Mas ainda há 
Pedro Collor de Mello, e avalio que o PSDB acabou considerando tempo. Eu defendo - e digo aqui com toda pureza dalma- um ·can
correta a decisão de não ingressar, como partido, no Governo Per- djdato do Partido. Acho que o PSDB deve ter um candidato, mas 
nando Collor de Mello. Esse episódio foi recordado ontem na carta não pode fazer esse tipo de aliança. E se o Partido for buscar alian
abeita do PT ao PSDB. Lembrou também o PT que seria impor- ça, deve fazê-lo com partidos progressistas, porque esse é o cami
tante recordar a atuação dos partidos que estiveram juntos em lutas nho natural do PSDB. o caminho daqueles que imaginaram criar 
memoráveis pela democratização do País, como na luta pela ética um partido para formar uma aliança dentro do interesse nacionaL 
na política. O PSDB também participou na luta pelas ·:direta_s já", Isso, sim, é do interesse nacional. 
pois naquela época- os principais membros do atual PSDB atua- Senador Eduardo Suplicy. não sou político hábjl, e se o 
vam no PMDB e, posterionnente, em decorrência daquela tradição fosse não estaria aqui- falando sobre este assun~o neste momento. 
e daquela luta, manifestaram o seu protesto àqueles que no PMDB Como foi lido hoje no início da sessão, estou prestes_ a fazer uma 
aceitaram injimçõe_s __ que levaram à prorrogação do mandato do viagem. Não sei se na minha volta já estará resolvida essa questão 
Presidente José Samey. Daquele movimento, há pquco referido definitivamente. Gosto sempre de dar a minha opinião, seja ela 
por V. Ex", surgiu um PSDB que. em -muitos pontos, tinha afinida.:: atendida ou nãO. Se-não tenho condições de manifestai- minha opi-
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niãó- fora da-qui, pelo meno's tenho esta tribuna para dizer o que 
penso. Se fora daqui não repercute o que dígo, aqui digo o que 
penso. Sei que não sou hábil e não gosto de político hábil. 

Não condeno o Partido, Sr. Presidente. Entendo que cada 
partido tem sua linha, seu rumo certo a seguir. As alianças são na
turaiS na política. Entretanto, não podemos permitir qrie um parti
do como o_ nosso- faça- alianças que não interessem ao seu 
programa, visando apena:-. ao interesse _imediato _ _de ganhar uma 
eleição. E o fato estará consumado dentro em breve. V amos ver no 
que vai dar. 

Ex' 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concedo o aparte a V. 

O Sr. Josaphat Marinho-- Senador Jutahy Magalhães, não 
pretendo discutir a posição do Partido de V. Ex.•, pois reconheço 
que é assunto privativo de seus membros. Não pretendo mesmo 
discutir os· entendimentos a que se tem referido a imprensa ares
peito de aliança entre o PSDB e o PFL. Não tenho participado des
ses-entendimentos, deles não tenho notícia direta e, por isso, não 
posso dar explicações._ Cabe aos Líderes que_ porventura estejam 
participando dessa negociação dar o esclarecimento cabível ao pú
blico. Não desejo mesmo considerar sua posição, tendo em vista 
as díVergências que mantém na política baiana. Quero apenas assi
nalar, como Senador pelo PFL, que a posição do PFL. no Brasil é 
semelhante à de _quase todos _os partidos. É um partido heterogéneo 
como tôdos os ·outros e, no particular, não há que distinguir ne
nhum outro partido. É um partido que não obedece rigorosamente 
à linha programática, como não o faz nenhum. Tem, portanto, os 
defciiOs_-_dos_outros_ Tem alguma$ das _virtudes_ que os o_utros pos
sam ter. O que posso assinalar é que conheci o PFL s_e formando 
na hora da divergência com o regime militar, quando vários dos 
Líderes que hoje integram o Partido constituíam a _chamada Fr~nte 
Liberal. Eu, então, não tinha nem partido e_os_c_onheci no momen
to em que precisaram de uma participação de adyogado para a ar
güição de determinados pontos de vista Jurldicos perante o 
Superior Tribunal Eleitoral. Só depois vim a participar do PFL. 
Quero, então, apontar que o PFL tem as virtudes e os defeitos. da 
generalidade dos partidos brasileiros. Em realidade, nenhum deles 
segue à risca_ programa estabelecido, nenhum deles tem unidade 
ideológica. nem mesmo o PT, onde se diz notoriamente que há vá
rias tendências, Portanto, o PFL não se _encontra em po-sição de in
ferioridade com relação a nenhum dos outros partidos para a 
aliança que as circriristâncias -tomarem- lícita, decente. Do_ meu 
ponto de vista, o PFL deveria, antes de tudo, ter candidato próprio 
à Presidência da República, sem perguntar se vai ganhar ou perder. 
Embora todo o Partido vise à conquiSta do poder, há um instante 
em ·que os partidos lutam para firmar determinados princípios. Só 
quando não é possível tal afirmação é- que os partidos podem mar
char para alianças. Essa é_ a interPretação que dou aos fatos, sem 
entrar em pormenores que não conheço. Eu queria mesmo notifi
car que não é possível falar-se muito em alia-nças_eritre forças pro~ 
gressistas, porque, salvo no PT e no PC do_B, em todos os outros 
partidos há conservadores e progressistas. Sou um progressista 
dentro do PFL, sou um socialista, que, entretanto, ainda não en
controu oportunidade de pertencer ao verdadeiro partido socialista 
das minhas idéias, mas soU um homem progressista. Sou um so
dalista, nem sou social-democrata. A queda do Muro de Berlim, a 
qUeda dos regimes socialistas reais na Europa, esses fatOs não mu
daram a minha po:-;ição. Sou socialista-democrata. Permaneço de
fendendo essaS idéias, vinculado ao PFL, que tem a virtude de me 
permitir proceder, com inteira liberdade, sem, em momento algum, 
sofrer qualquer censura. Mas não se pode falar genericamente _em 
forças progressistas dentro do seu próprio partido. Se_ há figuras de 

pensamento nitidamente :progressista, há outras m.arcadamente 
conservadoras, e-V. Ex• o' sabe. De maneira que não é fáCil dizer
se que aliança só se deve ~azer entre forças progresSistas.- O que na 
verdade se deveria fazer :Uo Brasil seria a extinção de todos os 
partidos para a criação de novos, que pudessem ser gerados, efeti
vamente, dentro de um nOvo quadro político, sem os resíduos de 
regime militar e das lutas, recentes, de maneira que os homens se 
situassem dentro de agremiações, com razoável unidade de pensa
mentos, idéias e tendências. As forças, hoje, são todas heterogê
neas. Dentro do seu Partido, V. Ex a defende as suas idéias. Eu 
queria colocá-las para ressalvar também a posição do PFL neste 
momento histórico. · 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Tive sempre a preocu
pação de mostrar que não é a questão do PFL, não é o- partido. O 
PFL pode aliar-se a qualquer outro partido, mas sem participar de 
qualquer tipo de aliança ou compromisso. 

Quando me refiro a partidos progressistas querO diZer àlia.D.
ça com partidos chamado~ progressistas. Sempre tenho o cuidado 
de dizer que são os denominados progressistas. 

Concordo com V. Ex a. Infelizmente, é muito difícil, neste 
País, conseguirmos a purdza de um pensamento político dentro de 
um determinado partido. O nobre Senador defende idéias confl.i
tantes com o programa do: seu Partido. além disso. V. Ex• tem tido 
a liberdade de. por várias _e várias oportunidades. aqui, no Senado 
e no Congresso Nacional, votar contra a linha da sua Bancada, 
exercendo, assim, o seu direito de discordância respeitado., _ 

Agora vamos votar a fidelidade partidária, a que sou -favorá
vel, como penso em fazer. No entanto, sempre façO u"ma petguóta: 
o Parlamentar perde o mandato se não for fiel ao seu partido, e o 
dirigente partidário qiie QUisei" levar o parti,do a uma linha cOntrá-
ria ao programa do partidq? Qual é a penalidade?_ -

__ O_Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• .uma inter-
~~~ ' .... ' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex' com todo 
prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho - Apenas para confrontarmos 
idéias. Este" é outro_ ponto': nínguém é contra a· fidelidade partidá
ria. Mas seráJim absurd.o_jnstituir-se o princípio da fidelidade par
tidária em caráter -absoluto, antes __ da reforma autêntica dos 
partidos. Se os partidos não_ obedecem às _linhas programáticas. 
como podem exigir fidelidade a seus membros?. Na v~dade, o que 
vemos hoje no Brasil - e não é de agora, frise-se - são dissidentes 
das diretrizes circunstanCiais-fiéis ao partido. o partido é que -está 
sendo infiel às suas idéias .e ao seu programa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Essa a indagação que 
faço, a questão que também levanto. O que acontece' Com esses di
rigentes que levam o partido a essa posição? Não está nada previs
to na legislação. E. muitas vezes, somos levados a dissentir do 
parlido, em razão de sermos levados por um caminho que não 
aquele que consideramos ter sido estabelecido no programa parti-
dário. - -

Fala V. Ex•. delicadamente, a respeito da forma heterogênea 
corno se compõem os partidos. Não tenho boa memória para re
cordar exatamente _os termos da frase, mas lembro-me do pensa
mento. Outro dia. o Governador Ciro Gomes disse que todos os 
partidos são uma droga e o menos pior é o PSDB. 

Eu esperava que não fosse isso, esperava que o PSDB fosse 
um partido que tivesse c~rência com a sua linha programática. A 
minha frustração é exatarriente essa. É ver que, ififelízmente, às ve
zes. temos tentação de sairmos daquilo que imagino seja a linha 
programática do partido. 

Não sou dono da verdade, mas tenho o meu pensamento. 
Desde pequeno, fui uma ~pécie de garoto rebelde, apesar das ~ 
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sições conservadoras aprendidas dentro. de uma casa com uma li
nha mais conservadora. Por uns tempos, fui até chamado de comu
nista, mas aprendi a ser um pouco rebelde. 

Quando eu era aluno interno do Colégio Marista, no Rio de 
Janeiro; fui chamado para saudar o então Ministro Gustavo Capa
nema. No meio do meu discurso, comecei a falai sobre-Ilberdade
estávamos no Estado Novo - e citei Eduardo Gomes, pois sabia 
que estava sendo cogitado para ser candidato a Presidente da_Re
p_ública. Recebi uma reprimenda terrível do Irmão Marista, que era 
o Reitor. Esse espídto- ri6elde permaneceu também na política, 
embora, como eu disse antes, a minha vida tenha _passado por uma 
evolução política muito grande. A iillnha linha de pensamento mu~ 
dou tremendamente._ Aquilo em que eu acreditava mliitO -piamente 
e defendia, hoje vejo que estava errado num detenn_inado momen~ 
to. E não me envergonho de falar nesta evolução. Estão aí os meus 
pronunciamentos; são dezesseis anos, nesta Casa. Cheguei aqui 
com os cabelos pretos e saio quase sem cabelos; os que restam es
tão brancos. Envelheci aqui, nesta Casa. Graça:s a Deus, não envi~ 
leci. Aprendi com muitos Parlamentares; aprendi com muitoS qUe 
aqui vieram fazer pronuncianientos; nâ:o só no plenário, Como nas 
comissões; autoridades que aqui vieram e debateram com os Parla
mentares. 

Esta Casa é uma escola. Se tivéssemos tempo para compa
recer a todas as reuníões que acontecem nesta Casa, aprendería
mos tudo a respeito deste País. Sempre procurei dar assistência ~s 
Comissões e ao Plenári"o para aprender mais um pouco. E saio da
qui desta Casa, como vou sair no fin:al deste ano, Com a consciên
cia tranqüila de ter dado tudo de mini para poder exercer 
razoavelmente bem o meu mandato, sem trair os compromissos 
que assumi. _üs compromissos que assumi e~ praça pdblic3 nâ úl
tima eleição para Senador, _eu os cumpri iodos na Constituinte. E 
tenho um certo orgulho em dizer que fui -o tírlíco Constituinte bra~ 
sileiro que participou de todas as votações, sem uma única exce~ 
ção.- Fui o único Constituirite._brasileiro a participar de todas as 
votações; não foram dois, só um, e fui eu. Pelo menos com a pre~ 
sença, ·procu-rei fazer alguma coisa; E é o que tento hoje fazer tam
bém aqui, procurando defender o meu partido, procurando fazer 
com ·que-não siga o caminho errado. Se seguir, paciêricia ... 

E falo, Senador Beni V eras, antes de dar o aparte a V. Ex11
, 

em decorrência da entrevista de ontem do Dr. Tasso Jereissati, 
principalmente na parte em que se refere ao PSDB da Bahia. Foi 
isso que me trouxe à tribuna hoje. 

Concedo o aparte a V. Exa _ 
o-sr. Beni V eras --Senador Jutahy Magalhães, panilho da 

admiração-que esta Casa tem por V. Ex•, decorrente da seriedade 
que impôs ao seu mandato e da franqueza com que trata os proble~ 
mas. _V~ Exa merece o respeito de todo o_ Pa,(s. Agora, no que. diz 
respeito áo nossO Partido, o PSDB, gostaria de fazer alguns co
mentários. O PSDB buscou construir um caminho que tivesse em 
vista a modernização do-País, que pudesse proporcionar bem-estar 
à sua população. Isso se parece com o que todos os partidos que~ 
rem, mas optamos por uma linha em que o Estado tívesse particiw 
pação ativa no desenvolvimento nacional e que o excesso de 
arrecadação fosse posto a serviço da _pQPulação, distribuindo, de 
maneira mais eqUânime, a riqueza -D.acional. Esta idéia cOntinua · 
prevalecendo cada vez mais forte. QUando V. Ex11 diz que pOderia~ 
mos analisar outras hipóteses de aliança que não esta com o PT, 
com o PFL ou com o PMDB. .. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não falei no PMDB. 
O Sr. Bcni V eras - Desculpe~me, PFL. Acredito que o PT 

é um partido altamente generoso, que busca, de maneira bastante 
nítida, o bem~estar da população. Mas nessa busca pelo bem~estar 
da população brasileira, o PT assumiu causas que dificultam esse 

alcance. Por exemplo, o compromisso democrático do PT não me 
parece muito nítido, ainda não foi explicitado suficientemente. Há 
tendências- muito fortes dentro daquele partido que advogam·solu~ 
ções não democráticas, de caráter revolucionário. Houve uma fase 
eill que se tinha muita esperança em soluções revolucionárias, mas 
isso passou. O tempo, felizmente, convenceu-nos -de que não há 
saída fora da demOcracia para se chegar ao bem-estar do povo. O 
PT também tem dificuldades em harmonizar as diversas tendên~ 
cias dentro do partido; é heterogênea a sua composiÇão. A sua di· 
reção não tem condições de promover uma hegemonia; a base do 
partido não tem condição de tomar uma posiÇão hegemônica. Uma 
aliança com o PT, hoje, corre o risco de ser uma aliança com ape
nas parte do partido, porque há uma desigualdade de pensamento 
muito grande dentro dele~ Acredito também que uma aliança do 
PT com as -corporações dificulta_ o exercfcio das idéias que o parti
do diz possuir, pois as corporações têm objetivos riluho.paiticula
res, e a maioria é retrógrada, não corresponde aos interesses 
nãciõnaiS. As dificuldades numa aliança com o PT saltam aos 
olhos de tal maneira que acredito não ser possível uma aliança, 
mas sim uma adesãQ~porque não há uma abertura suficiente para 
que se divida o espaço do poder, tendo em vista que o partido não 
pode hegemonizar uma atitude. Ao analisarmos o atual momento 
em que o País busca, através do Plano de Fernando Henrique Car~ 
doso, vencer a inflação, que, sabe-se, é o que há de mais cruel 
principalmente para os trabalhadores, para os assalariados, não en
contramos no PT o apoio que ele poderia dar ao PSDB, sabepdo 
que é uma busca séria, bem intencionada, trilhando os melhores 
caminhos. Isto dificulta uma aliança. O que Tasso Jereissati lem~ 
bra em Sl-Ja entrevista é que há outros aspectOs para uma aliança do 
PSDB com outros partidos, e estes outros aspectos devem ser ex
plorados, de~de q~e venham cQm base numa proposta de governo. 
Ê uiria_atitude ~berta. democr;itica, cabível. Nenhum compromisso 
foi assumido. E apenas uma especulação em tomo do nosso futuro 
e das possíveis alianças que possam vir a ser estabelecidas. Ê uma 
busca construtiva, na qual devemos prosseguir. Este é o meu ponto 
de vista. Lastimo que V. Exa se encontre com divergência tão sé
ria, mas espero que possamos retomar a discussão desse caminho. 
Qu.anto à questão do Governo Collor, que V. Ex• citou, houve uma 
busca de aliança do Governo Collor-com o PSDB. V. Ex11 acompa
nhou muito bem o desenrolar daquelas tratativas e viu qi.Ie havia 
da parte do PSDB uma dúvida quanto à correção na aliança com o 
Governo Collor, porque nós rtâo encontrávamos a seriedade que 
buscávamos. Ao final, o partido concluiu por não se aliar ao Go
verno Collor. O resultado correspondeu ao que V. Ex11 objetivava 
no caso. Muito obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Lamento discordar de 
V. Ex11

, principalmente quando vai assumir o Ministério do Plane~ 
jamento. Espero que V. Exa planeje para o Brasil coisas da maior 
importância, porque conheço os pensamentos de V. Ex\ as suas 
idéias. e sei que o pensamento de V. Exa está totalmente voltado 
para o desenvolvimento deste País. TerihO--certeza de que V. Ex• 
fará uma administração que irá mefecer os aplausos de todos nós 
quando deixar o Ministério. Quanto à parte política, discordo. Dis
_cordo quando fala na busca, porque não acredito na possibilidade 
de se fazer um programa unificado entre o PSDB e o PFL. Só se 
for dentro da linha de pensamento, que tem muita razão de ser do 
Senador Josaphat Marinho, de que os programas não são seguidos. 
Mas se examinarmos o nosso Programa, não podemos admitir que 
seja possível fazer esse tipo de aliança em torno de um programa, 
a não ser em torno de nomes; e o nome que falam para Vice~Presi
dente, infelizmente, não é aquele que consideramos mais adequa
do. E, como no Brasil, o Vice-Presidente tem efetivamente 
ocupado a Presidência, é preciso escolher um bom representante. 
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Senador Beni V eras, fiz menção à entreViSta- de ontem do 
candidato ao Senado Tasso Jereissati. em- que S. Ex• afirma ter de
fendido a eleição direta, por referir-se à questão d_o PSDB da Ba
hia. 

O Dr. Tasso não conhece bem a história política. Se co-
nhecesse, diria que aquela manifeStação, naqUele item, não da
ria certo. Se S~ Ex• tivesse conhecimento da História Política 
do Brasil, teria c_onstatado que o movimento a favor das Diretas 
Já, dentro do PDS da época, nasceu no meu gabinete, c_om os 
Deputados Albt!rico Cóideiro, Saulo Queiroz e José MacbadQ. 
Sobrinho- aqui presente-, de Minas Gerais. Criamos o movi-
mento Pró-Diretas Já. -

Aqueles que vieram a formar o_PFL - condenaram-me, en
tre os· quais o Presidente do PDS da época- Seilador José Sarney -, 
por ter me colocado de acordo_ com aquele movimento. Por is_so 
afirmo que sempre fui um pouco rebelde. 

Por váriaS 'vetes; h este- plenário, fui alertado __ por compa
nheiros meus que queriam entregar, na bandeja, o poder aos adver
sários. O Deputado Jutahy Júnior votou a favor das Diretas; eu não 
cheguei a votar porque o Senado não foi conclamado para tal. 

Rebelamo-nos contra a linha política do Partido e contra 
aqueles que depois vieram a ser os "salvadores da pátria", os que 
formaram o PFL, da mesma maneira que hoje querem ser salvado
res da pátria, juntando-se ao PSDB. Segundo o Senador Jarbas 
Passarinho, o PFL tem a grande habilidade_ de saber se juntar ao 
poder. 

O Sr. Esperidião Amin - V. Ex• me conce_d_e um 
aparte? (Assentimento do orador.) Na realidade, V. Ex11 está 
praticando uma inJUstiça: o PFL é um Partido perseguido 
pelo poder. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, não era 
minha intenção falar, e por tanto tempo, mas não poderia deixar de 
aproveitar este plenário "repleto" de Seriadores em uma segunda-
feira. ---------

O Sr. Eduardo Suplicy -Senador Jutahy Magalhães, per
mite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concedo o aparte a V. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jutahy Magalhães, V. 
Ex• está dando um exemplo de como, às vezes, no Partido a que 
pertence, o PSDB, há algumas divergências democraticamente ex
pressas. V. Ex•, neste momento, discorda de uma .entrevista que o 
Presidente Tasso Jereissati concedeu ao jornal O Globo de ontem, 
no que diz respeito a alguns aspectos. Visto que o Senador Beni 
V eras mencionou certas características do Partido dos Trabalhado
res, eu gostaria de assinalar que no PT há também essas divergên
cias, que estão-sendo expressas na história de um partido que tem, 
desde a sua fund::tção, o objetivo de construção democrátic-a das 
instituições brasileiras. Embora existam, as divergências- têm sido 
resolvidas por métodos democ-ráticos. O que-queremos-para oBra
sil é que a resolução dos principaiS problemas se dê sempre de for
ma democrática. Esse é um compromisso que consta do programa 
do PT. 

O Sr. Esperidião Amin- Com absoluto respeito à Oposi-
ção. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Inclusive, com tod_o_ o respeito à 
Oposição. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço a V. Ex', no
bre Senador Eduardo_S_uplicy. 

Peço desculpas ao Senador Chagas Rodrigues, que está na 
Presidência dos nossos trabalhos, porque fui deixando-me levar; 
enquanto V. Ex• não chamou_ a_ minha atenção, fui falando e ouvin
do os apartes que me foram dados. 

Sei que hoje ainda ·teremos outros pronunciamentos mais 
importantes e aqui continUarei, cOmo disse~ aprendendo e ouvindo 
os meus companheiros. 

Sr. Presidente, antes de encerrar, outro assunto me traz á 
esta tribuna. ! . 

Foi edÚada há poucb a versão em português do Relatório. 
Situação Mundial da Infândá- 1994, em cujo preâinbulo coloca
ram-se em destaque palavras do relatório do ano anterior, marca
das por sentimento de _esperança de __ que a humanidade tem. enfim, 
a possibilidade de resgatar, da desnutrição, das doenças e do anal
fabetismo grande parte de s,uas crianças. 

Eis as considerações. feitas no documento~ 

"lnfelizme'nte, a tarefa neceSsária âe chamar a 
atenção para as necessidades humanas despertou a im
pressão comum de que o mundo em desenvolvimento é 
um palco sem luZes, onde apenas tragédias são _encena
das. Mas o fato é que, apesar de todos os recuos, houve 
maiores progressos durante os últimos 50 anos do que 
nos 2000 anos anterioies. Desde o final da Segunda 
Guerra Mundial, a renda média real no mundo em de
senvolvimento m'ais do que dobrou; as taxas de mortali
dade entre recém-nascidos e crianças caiu para menos da 
metad_e; a expect~tiva de vida média aumentou em cerca 
de um terço; a proporção do número de crillilças no 
mundo em desenvolvimento que entraram ná escola su
biu para mais de 1 três quartos; e a porcentagem de fairir
lias rurais com at.esso a água limpa subiu de menos de 
10% para quase 60%. 

Duran~e e'sse_ mesmo período, grande parte do 
mundo também Se libertou do colonialismo, extinguiu o 
apartheid em todas as suas formas, e libertou-se do do
mínio de ferro d~s regimes fascistas _e totalitários. 

Na próxiniil -déCada, exiSte-uma clara possibilida
de de romper coin aquilo que pode ser chamado de últi
ma grande obscC:nidade: a desnutrição, as doenças e o 
analfabetismo desnecessários. que -ainda obscurecem a 
vida e o futuro da quarta parte mais pobre das crianças 
de todo o mundo," 

Segundo o Relatório de 1994, iniCia-se preSentemente nos 
países em desenvolvimento a ofeitsiva final contra alguns dos iiü
migos mais antigos e mais :comuns das crianças de todo o _m~ndo, 
entre os quais estão cinco poenças que matam hoje mais de oito 
milhões de crianças por ario, e a desnutrição- que ietaida o cresci
mento físico e merital de uma em cada três crianças naqueles paí
ses. Conforme o documento, estão sendo vencidas algumas das 
causas mais comuns da inCapacitação infantil, os vírus e as defi
ciências- de micronutrientes, que atingem centenas de milhares de 
crianças, deixando-as surdas, cegas, paralíticas Ou rllentalmente re
tardadas. 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores: 
Um dos pontos do :RelatóriO de 1994 do Unicef que mais 

me chamaram a atenção é .o que constitui o "Destaque 10" do do
cumento, intitulado "Investindo em Saúde - Relatório de Desen
volvimento Mundial - 1~93". Demonstra-se nessa seção que 
"instrumentos e métodos p:ara o coinbate e a eliminação da maío.i" 
parte dos prejuízos causad6s pelas doenças podem atualmente ser 
custeados até mesmo pelos países mais pobres". E é exatamente 
sobre esse aspecto que gostaria de fazer algumas considerações. 

Na verdade, desde a década de 80, o Unicef vem chamando 
a atenção para a poSsibilidÍlde de se alcanç~m maiores e melho
res resultados na área de saúde com a ampla utilização de um nú-
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mero limitado _de. intervenções especfficas e de baixo custo. Tam
bém o "Relatório Mundial de Desenvolvimento Humano", editado 
pelo Banco Mundial em 1993, trata dessa questãO; tendo por obje
tivo "apoiar os formuladores de políticas na "realização dos imen
sos retornos potenciais gerados pelos investimentos na área da 
saúde em seus países". 

Com toda a certeza. as considerações constantes do relató
rio do Banco Mundial já não constituem novidade para as autori
dades brasileiras da área da saúde. No entanto, é sempre 
conveniente recordar essas diretrizes, com a intenção de cobrar do 
Governo a elaboração de urna política de saúde que siga aquelas 
linhas, sobretudo se temos em mente que, no âmbito da adminis
traçãO pública brasileira, predomina a má aplicação dos recursos 
destinados à área social. 

Essa questão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem preocu
pando até mesmo organismos internacionais, coino o próprio Ban
co Mundial. v4rias vezes já Citádo. - -- --------

De acordo com aquela entidade, que recentemente realizou 
um estudo comparativo entre a economia de 2Q_ países subdesen
volvidos e em desenvolvimento, o Brasil se situa em 18" lugar en
tre os de pior distribuição de renda. A concentração de riquezas 
em reduzida parcela da população brasileira é menor do que a ve
rifiCada- em aperia-s dois pafses: Honduras, na América Central, e 
Serra Leoa, na África. -

No Brasil, de acordo com o Banco Mundial, 41% das pes
soas se encontram em estado de extrema pobreza. Desse percen
tual, somente 20% são beneficiadã.s por pfOgiimas sociais. 

Esses dados evidenciam, com clareza absoluta, a má distri
buição dos recursos públicos em nosso País. Revelam, além disso, 
o descompasso existente entre a economia brasileira, uma das dez 
maiores do mundo, e a situação soCial da população, abaixo da 
média de muitos países com-economias menos:-desenvolvidas. 

·Segundo a pesquisa do Banco Mundial, o atraso no desen
volvimento brasileiro pode ser atribuído à forma inadequada çle o 
Governo- investir ·os recursos· na área social, -principalmente nos 
programas de saúde e educação. 

No Brasil, as despesas realizadas nos programas sociais são 
percentualmente maiores que as dos demais países analisados. O 
volume de recursos que gastamos em programas sociais é superior 
a US$ 27 bilhões. Contudo, diante da _c_omparação que é feita com 
outros países ein desenvolvimento, que desPeridein., proporcional
mente a seu Produto Nacional Bruto, o mesmo_ volume de re_cursos 
na área social, conseguimoS. írifelizinente; P-iores resiiitãdos. É 
que, no Brasil- denuncia a pesquisa do Banco Mundial -, os inves
timeritos não são-realiZados nas área-s prioritárias. Ao contráriO, 
parte substancial dos gastos, na área·da saúde,_e feita com hospi
tais de alto custo, e, na área da educação, com·o·el!?ino universitá
rio. ContemPlam-se, assim, as classes -de rendil_al-tã e média. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: · ·· - - - -
-- --- Volfãiião-ao---i'Destaque--10" ao -re~atO.fki "SiúiaÇão -Mliridiit 
da Infância- 1994, deparamO: nos com a seguínte ratificação que o 
Banco Mundial faz de considerações já divulgadas em anos ante
riores: "Na maior parte do mundo, um grande incremento na saúde 
poderia ser conseguido através da utilização de um número relati
vamente pequeno de intervenções com retomo fimmceiro garanti
do, que podem ser implementadas a baixo cusro-e sem necessidade 
de instalações sofisticadas_ ou de especialistas na área médica". No 
campo da saúde infantil, é patente que a imunização, acompanha
da da suplementação de iodo e de Vitamina A, constitui "um con
jUnto de intervenções ( ... ) que garantiriaUTii fé{ornO financeiro 
maio.r do que o de qualquer um dos s_erviços de saúde atualmente 
disponíveis em todo o mundo". ·· 

PreocUpado em mensurar com todo o rigor possível o retor
no financeiro dos gastos_ realizados na área, o Banco Mundial está 
agora usando um novo método de quantificação d;t saúde, para 

_ cuja descrição, em virtude de sua importância para o que a entida
de pretende demonstrar, peço a atenção dos ilustres Senadores. 

Primeiramente, calcula-se o número de anos perdidos com 
doenças, subtraindo-se a idade, no momento da morte, da expecta
tiva de vida em relação àquela idade em meio a uma população de 
baixa taxa de mortalidade. Em seguida, calcula-se o impacto dos 
prejuízos causados pelas doenças, multiplicando-se a expectativa 
de duração da incapacitação pro~oca:da pela doença por um "fator 
de giaviditde" de até 0,6 - comparando efetivamente a incapacita
ção com perda de vida, e permitindo que os dois aspectos sejam 
somados. Uma vez relacionadas, as perdas devidas à morte e à in
capacitãção são ajustadas mediante a associação de um valor atri
buído a cada ano perdido, variável de acordo com a idade. Essa 
ponderação, que resulta de um "julgamento consensual", sobe ver
ticalmente de zero, no momento do nascimento, até a idade de 25 
anos, após o que começa a declinar regularmente com o aumento 
da idade. 

Desses cálculos, surge o número, identificado como "DA
LYs" pelo Banco Mundial, que indica os anos de vidaperdidos em 
virtude da incapacitãção devida a doenças. O número- tOtal de 
"DALYs" é, então, a medida aproximada dos prejuízos mundiais 
causados por doenças. Segundo cálculos do Banco, somente em 
1990, foram perdidos em todo o !TIUndo, por problemas de saúde, 
1,36 bilhões de "DALYs", dos quais _um quarto se deveu às princí
pais doenças infantis. 

Como se observa, Srs. Senadores, ao levar em conta o nú
mero de "DAL Ys" que poderiam ser evitados por meio de deter
minada intervenção na área de saúde, o método utilizado pelo 
Banco Mundial permite a mensuração do retomo ftnani:eiro obtido 
pela referida intervenção. Isso posto, conclui-se, então, que, se o 
método fosse utilizado na definição das prioridades dos programas 
nacionais de saúde, ter-se-ia um novo padrão mundial de gastos 
com saúde, muito diferente do atual. Como declara o Relatório do 
Banco Mundial, se utilizassem o método, "os governos e os países 
em desenvolvimento deveriam gastar muito menos - ein média, 
cerca de 50% menos - do que gastam atualmente com intervenções 
c-ujo retomo .fmanceiro é menos garantido, e, em contrapartida, po
deriam duplicar ou triplicar os gastos em programaS básicos de 
saúde pública, como imunização e prevenção da AIOS, e sérviços 
clínicos essenciais". 

Em síntese, o relatório _preconiza "um pacote mínimo de 
serviços clínicos essenciais", de que constem intervenções de saú
de mais básicas, e com garantia de retomo financeiro. De acordo 
com essJ3. diretriz, propõe o relatório que "os cuidados terciários e 
os serviços com menores garantias de retorno financeiro deverão 
continll:~; __ po~~~·- ~e __ <?~ })~º~fíc_i()s __ g~r~çlos pQr -~~_._s~ _ _p_r-ºgrª-mas 
ãiíitgeln primordialmente as populações mais abastadas, os subsí
dios públicos que lhes são destinados devem ser cancelados duran
te um per1odo de transição". 

Com efeito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa é uma 
orientação que deve ser levada em conta pelos países subdesenvol
vidos e em desenvolvimento na formulação _de suas políticas pú
blicas na área de saúde. A implementação de tal diretriz permitirá 
maior retomo dos investimentos feitos por esses países, conforme 
enfatiza o relatório do BancO Mundial. De acordo com o docu
mento, "os gastos g~vernamentais são responsáveis por metade 

-dOs úS$ 168 -bilhões investidos anualmente na área da saúde nos 
países em desenvolvimento .. Grãnde parte desse total é destinada a 
cuidados especializados em instalações terciárias que fornecem 
poucos ganhos em relação ao dinheiro gasto. Apenas uma parcela 
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muito pequena é destinada a programas de baixo custo altamente 
eficazes, como comrole e tratamento de doenças infecciosas e de 
desnutrição". 

No Brasil. temos um exemplo notável de sucesso alcançado 
com a implementação das orientações preconizados pelo Unicef e 
pelo Banco Mundial. Refim-me ao Estado do Ceará, que mereceu, 
aliás, destaque do Relatório "Sítuação Mundial da Infância --
1992". no capítulo denominado "Investindo em necessid_ades hu
manas". 

O destaque do Unicef intitula-se "Ceará: moStrando o que 
pode ser feito", e expõe com muita propriedade as realizações de_ 
um governo eficiente de um Estado pobre. 

Consta do relatório que, "de 1986 a 1989, o Ceará reduziu
em um terço sua taxa de mortalidade infantil, cortou em um terço 
o número de mortes causadas por doenças díarréicàS, elevou eJ;ll 
até 40% seus níveiS de imunização e reduziu em um terço as taxas 
de desnutrição infantil. Este Estado pobre, situado na região NorM 
deste do Brasil, mostrou ao mundo que o conjunto de metas de 
saúde para a ·criança estabelecido para o ano 2000 pode ser atingi
do". 

"O Ceará esclarece ainda o relatório -_nãQ apresenta nenhu
ma vantagem especiaL Quase dois terços de sua população vivem 
abaixo da linha de pobreza. Mas apresenta uma forte vantagem es
sencial para melhorar a vida das crianças: seus líderes estão políti
ca e pessoalmente envolvidos nessa tarefa. Nos países onde existe 
esse compromisso, há, atualmente, meios para revolucionar o setor 
de s_aúde infantil a custos viáveis." 

Que ações foram desenvolvidas no _Ce_ará, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, para que o Estado conseguisse esses resultados em 
favor de_suas crianças? 

Na verdade, foram providências relativamente simples, isto 
é, intervenções específicas e de baíxo custo, mas de ampla utilizaM 
ção, a começar pela realização de pesquisas que apontaram a situa
ção das crianças do Estado, as quais demonstraram que as 
prir!.:ipais caitsils das mortes infantis eram a~S doenças diarréicas e 
a pneumonia, e que 28% das crianças estavam desnutridas. ReveM 
taram ainda as pesquisas que mais da metade das crianças que 
morreram jamais tinha sido assistida por um agente de saúde. 

Uma vez realizada a pesquisa, criou-se um SisteiTí.a para 
acompanhar as modificações a sereni. introduzidas no setor de saúM 
de, de modo a que fosse possível medir o progresso conseguido 
com a implementação das medida~ a serem adota.da.s e a dirigir õs 
recursos para as áreas mais necessitadas. 

Sabia-se que as infoimações- básicas sobre saúde, como a 
importância do aleitamento matemo, a necessidade de imuniZação, 
e como prevenir e tratar doenças, eram uma prioridade óbvia que 
deveria alcançar todas as famílias cearenses. Mas, como em tantas 
outras regiõeS do mundo, os serviços de saúde não possuíam 
meios de atingir sistematicamente Seis milhões de pessoas. Deci
diu, então, o Governo- estadual recorrer à Igreja, às organizã.ções 
nãoMgovernamentais, aos meios de comunicação de massa, à co
munidade empresarial e à Sociedade de Pediatria do Ceará, para 
que essas entidades o ajudassem na tarefa. O envolvimento dessas 
entidades foi de transcendental importância, destacando-se o da 
Igreja Católica, com milhares de voluntários, erija- atuação alcan
çou centenas de milhares de pessoas nas áreas mais pobres do Estado. 

Outro ponto de destaque da ação do governo cearense foi a 
forma como ele enfrentou a seca de 1987. Antes de ser uma catás
trofe, a seca foi transformada, pelo governo, em vantagem. Em vez 
de utilizar o programa usual de empregos de emergência, o gover
no abriu 6.000 frenteS de trabalho para mulheres pobres, que fo
ram treinadas como agentes comunitárias-de saúde. Após a seca, 
1.700 das mulheres que apresentaram melhor desempenho foram 

submetidas a novo treinamento. O número-de mulheres no progra
ma aumentou para 2.900, tendo cada uma delas atendido cerca de 
IOOfamílias". 

Eis aí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um exemplo notável 
de correta e eficiente aplicação dos recursos públicos:_ Cónsti'fuídas 
por ações simi:lles e eficazeS, as medidas implementadas pelo Go
verno do Ceará b_eneficiaram um elevado número de pesso-as, tor
nandoMse proveitosa lição para todos- ·os pai ses pObres em gera~. e 
especialmente para o Brasil, de cuja população de 146 milhões de 
habitantes, apenas uma pequena parcela, cerca de 1 O milhões, é 
beneficiária: da rede oficial de saúde. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: __ _ 
O Brªsil, em alguns~ pontos reiativos à estratégí~ prOpoSta~ 

pelo Banco Mundial, tem demonstrado razoável desempenho. Te-. 
mos um bom programa de vacinação. A terapia da reidratação oral 
(TRO) tem sido bastante difundida pelo País. Não temos, porém, 
sido eficientes na oferta do saneamento e da educação básic.:a. 

Dia:rite dessa constatação, cabe a nossos governant~ a deci
são política- de conferir priOridade, nas áreas de saúde e educação, 
à solução de nossos problemas que sejam mais graves~ destinando
lhes os recursos financeiros de que dispomos, mas que se encon~ 
tram canalizados para a promoção de ações _e obras responsáveis 
por poucos ganhos em relação aos investimentoS_realizados. Na 
verdade, temos que carrear maiores recursos. para os programas 
básicos de saúde pública ~ para os serviços clínicos .essenciais. 
Como vêm chamando a atenção o Unicef e o Banco_ Mupdial. 
agindo dessa fonna, teremOs a possibiHdade de conseguir maiores 
e melhores resultadoª na área de saúde_, desde que saibamos utili
zar as intervenÇões rliais adequadas, que podem ser, a exemplo do 
que demonstram aquelas en~dades, de baixo custo. 

Sem dúvida, essa possibilidade faz renascer em nós a .espe.
rança de podermos oferecer um horizonte mais feliz ao povQ brasi.-
leiro, em especial às nossas:crianças pobres, hoje &.em perspectivas 
de crescerem educadas. alimentadas e sadias. 

- Era o que eu tinha a 4izer; Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o. discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o 
Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a Cadeirã da 
presidêndii, que f ocupcidci pelO Sr. Chagas Rodrigues, 
1 o Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriges) ~ C6ncedo apa-
lavraaoSenadorMauroBefievides. ___ · --.. _·. .. : .. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMI:>B -CE. P<ónuncia <i__ 
seguinte discurso._s_em revisão do orador.) _:sr. PreSidente, ·srs~· 
Senadores, ao ocupar a tribuna do_ Senado Federal, na tarde de· 
hoje, desejo registrar a realização, ocorrida na última sexta-feira. 
de importante evento em FOrtaleza, com a participaçãO de lideran- · 
ças políticas nacionais e representantes dos mais variados segmen
tos da comunidade nordestina. 

A temática focalizada foí a tra:riSposição das águas _do rio 
São FranciscQ c_omo solução _destinada a aliviar o semi-árido _do 
chamado Polígono das Secas, viabializando uma política de· irriga;: 
ção capaz _de permitir àquela faixa territOrial perfeita' c_onVivêÍida 
com a escassez periódica dàs Quedas pluviométricas. 

Desde o_s_éculo passado. cogita-se solucionar, com tal proje
to, a questão da falt_a d'água em quatro das Estados brasileiros ali 
incrustados geografiCamente: Ceará, Pernambuco, Rio Grande· .do 
Norte_e Parru."ba. · ! · 

A grandiosidáde do: empreendimento, envolvendo_ recursos 
aproximados de um bilhão de dólares, tem procrastinado o início da
quela obra _de extraordinária envergadura. exatamente pela falta de 
vontade politica claramente defmida por parte do Governo Federal. 
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Com a conjugaÇão de esforços da União e dos Executivos O SR- PRESlDENTE (Chagas Rodrigues) - Ç_oncedo a 
Estaduais, a transposição das águas do São Francisco foi conside- palavra ao nobre Senador Beni V eras. 
rada plenamente exeqüívei, abrindo perspectivas auspiciosas para O SR. BENI VERAS (PSDB - CE. Pronuncia o seguinte 
o desenvolvimento regional. discurso. _Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

Como um dos debatedores _daquele seminário, expressei o desejo, nesta oportunidade, (azer um registro de. fundamental im-
apoio do meu Partido à oportuna inicia:tiva, a exemplo do que se portãncia. Este é o meu primeiro mandato como .homem público. 
verificou com outros Líderes presentes, entre os quais o Governa- Anterionnente, tive urna atividade longa ligada a empresa<;, à polí-
dor José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte. tica empresarial, a associações de_ classe e movimentos estudantis, 

Além de Agripino Maia, integrarain o rol de debatedores os enfim, uma atividade politica errática que não foi consagrada por 
Deputados José Reinaldo Tavares e Vicente Fialho; Roberto Pes- nenhum mandato. Entretanto. deu-me a oportunidade de desenvol-
soa, Presidente local do PFL; Mário Mamede, Líder do PT na As- ver a sensibilidade para sentir e compreender os problemas do 
sembléüi Legislativa do Ceará; Paulo Lustosa, _ex-Ministro da povo e, assim, ter um~ constante preocupação em encontrar cami-
Desburocratização; Alexandre FigueiredO, secretário de Recursos nhos que possam melhorar a vida de nossa população. 
Hídricos do Ceará, bem assim técnicos da COmpetência de Riba- Neste Senado, recebi a parte mais im_portante_do treinamen-
rnar Simas, Engenheiro d_o_ Banco Mundial~ Luiz Marques, ex-Di- to que me ajudou a compreender bem o Brasil. Aqui, convivendo 
reter-Geral do DNOCS, a que se juntaram o _Presidente do Banco com os Srs. Senadores, companheiros, recebi não só o alento da 
do Nordeste, João Alves de Melo; o Bispo da Diocese de Iguatu, tolerância, dando-me a oportunidade de_ integraç-ão aõ ambiente, 
D.-Mauro Ramalho; o industrial Edson Queiroz Filho; Raimundo como também a possibilidade d~ desenvolver a minha sensibilida-
Viana, Presidente da FAC! C, e o empresário Geraldo Rola. de p_ara buscar, continuamente, os_melhroes_caminhos para o País. 

Por outro lado, técníco-s renomados como José Cândido O Senado é para mim a grande escola que me ajudou a en-
Pessoa, ex-Diretor ão DNOCS, e Wilson Holanda, dirigente do tender esta Nação e a_compreender a ação dos_s.eus homens públi-
Distrito_de Irrigação Jaguaribe-Apodi trouxeram valiosaoc_ontribui- coa e as dificuldades que eles enfrentam para encontrar os 
ção ao debate, cuja repecussão ganhou dimensão nacional e ense- melhores caminhos para o Brasil. 
jará manifêStaÇão do Presideritc; Itamar Franco a respeito do Estar aqui deu-me também a capacidade de desenvolver a 
problema. tolerância~_orespeitÕ mútuo, a convivência fecunda, a divergência 

Ressalte-se, por outro lado, que o projeto de transposição de pontos de vista de maneira democrática e aberta, de tal fonna 
das águas do rio São Francisco tem a sua discussão retomada que hoje tenho, cada vez mais, respeito por esta convivência que 
quando se empossam, nos Ministérios _do Planejamento e -da Inte- me foi ensinada pelo Senado. E espero, com a graça de Deus, po-
gração regional, respectivamente, o nosso COlega, Senador Beni der ainda desfrutar desta convivência durani.e bastante tempo, uma 
V eras, e o Deputado Aluízio Alves. vez que o povo do Ceará foi de extrema generosidade, proporcio-

A eles- que conhecem em profundidade aquela antiga aspi- nando-me um mandato de oito anos. do qual restam quanto a curo-
ração dos nordestinos - será confiada a tarefa de garantir apoio prir. 
consistente à referida- "idéia acalentada, como sonho irrealizado, 
por sucessivas gerações de conterrâneos no-ssos~ 

Sr. Presidente, emprestei entusiástica solidariedade à impor
tante obra, na expectativa de que se amplie a vontade política de 
concretizã.~la no menor espaço de tempo possível. Qualquer prote
lação que ainda venha se registrar será danosa às J1.QS_sas_ ã.spirações 
de crescimento econômlco e de bem-estàr soCiaL -· · - ---

Por isso, Sr. Presídente, entendi dO.ffieu devêi vir à tribuna 
do Senado Federal para promover o registro desse importante de
bate, no instante em que se dará a posse já programada para ama
nhã dos Ministros Beni"Veras e Aluízio Alves, dOis nOrdestinos 
prestigiosoS,-que~ por conheCerem de perto as· questões do chama
do Polígono das Secas, cenamente deverão estimular de todas as 
formas a~\iontade política do GoVerno FedeTal para que se concre-
tize essa grandiosa iniciativa. - -

Presente neste plenário como se acha o Senador Beni V eras, 
S. Ex• que foi responsável por estudos aprofundados em tomo das 
carências regionais, tenho absoluta certeza de que, com a sua autu
rodade de estudioso dessas questões, haverá de levar ao Presidente 
Itamar Franco-a-s-sugestões que emanaram do debate realizado na 
Federação das Indústrias do Ceará na última quinta-feira, possibili
tando, portanto, que, num espaço de tempo razoável, nós vejamos 
concretizar-s·e--um-cr inicíativa qUe tem- sido protelada indefinida
mente, sempre sob a alegação da carência de recursos da União 
para iniciai-a õOra. 

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar aqui o registro desse
grande acontecimento técnico e político da última sexta-feira e, so
bretudo, expressar aos Ministros Beni v eras e-Aluízio Alves- este 
que se investirá na Pasta da Integração Regiorial- a nosSa cOnfi-an
ça em que ambos, nordestinos-que são, haverão de inspirar o Presi
dente Itamar Franco a viabilizar essa grandiosa iniciativa. 

Fui convidado para participar do Governo, no Ministério do 
Planejamento, e tomei este convite como uma homenagem a esta 
Casa e uma homenagem à preocupação dos Srs. Senadores com a 
melhoria das condições de vida do povo brasileiro. 

Tive ocasião, prestigiado pelo então Presidente Mauro Be
nevídes ~depois pelo Presidente H1,1mbe:rto Lucena, de realizar um 
trabalho de estudo das condições de_ vida da população brasileira, 
em suas diversas regiões, o que tomou evidente que esta é ~a 
Nação francionada, uma Nação que_ tem enorme _contingente da 
população vivendo fora da sua realidade, da sua _m_édia, em condi
ções muito inferiores de vida, como, por exemplo, os Estados do 
Norte, Nordeste e um pouco do Centro-Oeste também. 

Essas regiões são hoje apartadas do Brasil, não recebem o 
cuidado que deveriam receber do Govemo central e, portanto, pa
gam um alt(~simo preço por participarem da Federação Brasileira. 
O Nordeste é o exemplo mais gritante de como um país pode dei
xar dc_cuidar d_e umacam_ada expressiva de sua população- no 
caso, 29% ~e deixá-la entregue quas_e_ à sua própria Rorte. O Nor
deste é hoje um contribuinte líquido de recursos_ para o País: ele 
não recebe da Nação; ele dá à Nação, apesar de ser a sua região 
mais pobre. 

Vê-se i_s_s_o quando, examinandq-se oS ~nyestimentos que a 
Nação faz no Nordeste por intermédio de suas instituições_de cré
dito, através do próprio Governo e das estatais, constata-se que 
quase nada vai para aquela região -uma média em torno de 8% -, 
quando o Nordeste partlcipa cOm 13% do PIB. Essa diferença en
tre 8 e 13% significa cuma c_Ontribuição líquida da região ao de
senvolvimento do País. 

Enquanto isso, somos cobrados freqüentemente por sermos 
parasitas do País, quando, de fato, o que oc_orre é que nós contri
buímos para o País, mais do que recebemos. É, portanto, uma tre-
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meneia injustiça, o que se reflete nas condições de vida das pessoa') que possamos dar ao País hma nova oportunidade. Foi por isso 
sofridas de nossa região. Ainda hoje, problemas que poderiam ser que aceitei participar do GoVerno Itamar Franco, no Ministério do 
resolvidos com certa facilidade, como a seca, são cada vez uma Planejarnento. Acredito que ali teremos ocasião de colaborar nessa 
surpresa, quando se sabe que ela é altamente previsível e os seus luta antiinflacionária e, maiS do que isso, teremos também oportu
efeitos são possíveis de serem compensados por uma ação gover- nidade de examinar o nosso País. 
namental mais própria. Faz muitos anos que p Brasil não se auto-analisa. Tivemos, 

Então, os estudos que fizemos das desigualdades inter-re- no Brasil, uma exacerbaçã~ do planejamento: tudo era planejado, 
gionais no País proporcionaram-nos a forte c_onvicção de que o tal como em uma república: socialista; não se dava um passo sem 
Brasil precisa fazer alguma coisa para se integrar como Nação, que houvesse um plano para isso, de tal forma que o plano, ao in
para proporcionar à sua população um crescimento mais equilibra- vés de ajudar o País, chegav,a até a sufocar o seu desenvolvimento, 
do, mais justo e mais igual, de tal forma qu_e possamos todos parti- dada a sua complexidade. 
cipar dessa Federação, dando a contribuição e recebendo da Nação Depois, partimos para o Outro extremo: acabaram-se os pia-
em partes iguais. nos; _não havia plano nenhum. Pensava-se: '-'0 ~rasil funcionará_ 

No presente momento, nosso País vive uma luta insana con- bem se for deixado à sua própria sorte". Não é verdade: o Brasil 
tra a inflação. A inflação, todos sabemos, é o maiO:r mal que podew não funcionou bem. 1 

ria recair sobre o_País. Ela tem punido a população de renda mais E, agora, acho que chegou o momento de usarmos o plane
baixa de __ maneira constante, deixando-a cada vez mais pobre. jamento de maneira adequada, equilibrada, sem exageros, diScipli
Além disso, não é capaz de pennitir que o País desenvolva suas nando melhor os nossos investimentos, sabendo onde investir 
potencialidades. Creio que o Brasil, hoje, vencido o problema da melhor, onde é mais necessário que o investimento seja feito, onde 
inflação, seria seguramente uma nação de longa prosperidade, por- ele oferecerá maior rentabil~dade ao_País, como faremos para esta
que há recursos dentro e (ora do País para serem mobilizados. bele_cer o equilíbrio de que a Nação precisa. Estas são questões que 

As empresas nacionais, hoje, trabalham basicamente com um bom planejamento pode ajudar a encaminhar. Faremos um es
recursos próprios- caso único rio mundo todo. É nonnal uma em- forço bastante grande para Isso, procurando identificar que linhas 
presa ter um terço do capital próprio e dois terços de terceiros; no podem resultar em uma maior eficácia dos recursos que podemos 
Brasil, as empresas têm 10, 12, 15% de capital de terceiros, traba- aplicar no País. 1 

lhando basicamente com recursos próprios, porque a nossa espiral Creio, também, que o Brasil não sofre, hoje, tanto com o 
inflacionária desenvolveu o sistema financeiro de tal pujança que problema da falta de recursos. S_eu problema maior é a má gestão. 
retira da empresa tudo o que pode, não deixando qualquer oportu- Os órgãos públicos são mal geridos. Seus objetivos são mal defini
nidade de crescimento. -----dos, e os recursos são desperdiçados por caminhos diversos~ quer 

A solução que os empresários nacionaiS eilcontr<iram foi pela corrupção, quer pela má aplicação- que, no caso _do Brasil, é 
conter seus inves_tiroentos, manter suas empresas dentro do nível muito mãis séria que a corrupção. 
do seu capital, dando como conseqüência o paradeiro -de nossa A má aplicação dos recursos salta aos olhos. Se examinar.,. 
vida económica, a diminuição na taxa de crescimento e um perío- mos qualquer programa nacional, veremos. Temos uma Rodovia 
do longo de estagnação, como vivemos nesses últimos anos. do Aço, em Minas Gerais, abandonada, depois de terem sído gas-

Essa situação pode ser vencida, desde que sejamos capazes tos a1i seis bilhões de dólares; uma usina atômica. em Ailgra dos 
de estabelecer alguma forma de pacto que vença o problema da in- Reis, que não funciona; uma Itaipu, que custou bilhões ao País, e 
fiação. Acredito que nunca tenhmnos chegado tão próximos de fa- tem dívidas enormes a serem pagas, com juros extorsivos; um
zer um enfrentamento adequado à inflação cOmo no presente Nordeste_que tem recursos ~normes jogados fora em açudes, por
momento. Já fizemos um esforço maior tratando da dívida externa, que eles não são concluídos -:- quem vai lá vê barragens enormes 
da dívida interna e da dívida dos Estados; estamos agora contando começadas e não terminadas, esperando, talvez, que um inverno 
com o apoio forte do_ Congresso Nacional contra o déficit do Go- venha destruir a parte que éstá construída. Temos, rio Ceará. um 
vemo. Tudo isso somado representa a parte mais dolorosa do es- perímetro que tem 95% da 'inigação já feita. Falta fazer 5%. No 
forço necessário para vencer a inflação. -- entanto, ilão se irriga um be_ctare de terra. Temos o perímetro de 

Resta agora o golpe final que o Governo está preparando e, Curu-Paraipaba, em Fortaleza, onde já investimos 150 milhões de 
queira Deus, que seja feliz e bem-sucedido, para que o nosso País dólares. No entanto, os assentados que lá estão têm urna renda mé
volte a crescer. dia de 0,6 salários mínimoS; ou seja, aquilo é uma favela_rural, 

Neste momento, a luta antilnfladonária, no meu :mOdo de uma favela rural de 150 milbões de dólares, por má aplicação dos 
entender, pede o apoio à unidade nacional para que seja vencida. recursos, por falta de recursos humanos adequados, por falta de 
porque é necessário que vençamos o problema da inflação; do planejamento, por falta, afinal, de uma ordem maior na aplicação 
contrário, não p?rticiparemos deste momento que a conjuntura in- dos recursos. 1 

ternacional oferece, capaz de dar ao Brasil um novo surto de cres- A preocupação com tudo isso me leva a pensar que vale a 
cimento. pena fazer um esforço grail.de, um sacrifício o maior que pOssa 

Esta luta antíinflacionária custa e, infelizmente, é ainda bas- para que esses problemas sejaln superados e para que deixemos de 
tante mal compreendida. O caso que se discute agora, do gatilho ser a Nação em que somen,te nós acreditamos, e passemos a ser 
salarial, é um exemplo. O gatilho salarial não se justifica n~s pre- aquela em que o mundo inteiro acredita. 
sentes condições; seria como comprar uma pule da derrota. Não Todos vêem que o Brasil tem urna enorme potencialidade. 
podemos pensar em um surto inflacionário futuro se estamos com Tem um povo trabalhador, capaz de sdacrifício e de luta. Tem uma 
a perspectiva, a curto prazo, de ter um período não-inflacionáiío, ellte razoavelmente preparada, embora um pouco distante da reali
em que a Nação poderá realmente respirar melhor, os trabalhado- dade nacional. Tem, afinal, tenitório, população, vontade, que po
res poderão ter uma melhoria ria sua condição de trabalho e de renw dern levá-lo a ser um país iealmente grande. É desse esforço que 
dimento através da correção salarial, que passará a ser diária até. desejo participar e colaborar. É para isso que me afasto do Senado 

A esperança de que possamos vencer a inflação me enche _ pelos próximos meses, esperando ainda voltar aqui e cumprir o 
de força, coragem e desejo de participar dessa luta, de tal maneira restante do meu mandato. ' 
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O Sr. Mauro Benevides -V. Exa me concede um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. BENI V ERAS - Concedo o aparte a V. Ex' 
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Beni V eras, no 

momento em que V. Exa ocupa a tribuna do Senado Federal para 
se despedir, por algum tempo·, das suas atividades parlamentares, a 
fim de assumir o Ministério do Planejainento, desejo saudar apre
sença· de V. Exa na equipe do Presidente Itamàr Franco, já que sua 
posse está programada para se efetivar amari11ã. E, ao mesmo tem
po em que saúdo a sua presença no primeiro escalão governamen
tal, desejo expressar a confiança de que V. Exa, com a visão 
globalizada que tem dos problemas brasileiros, haverá de levar 
aquelas sugestões, aquelas idéias, aquelas proposta.;;, aquelaS metas 
que signifiquem, ·sobretudo, a correção de todas as distorções até 
aqui registradas no processo de desenvolvimento do País. V. Exn 
se reportou genetosamene, há poucos instantes, ao meu próprio 
nome-- adversários que somos na política do Ceará, mas sempre 
unidos naquilo que diz respeito aos interesses do nosso Estado e 
da nossa região - referindo-se àquilo_ q_u~,.- durante o exercício da 
Presidência do Senado Federal, me foi possibilitado, ou seja, pres~ 
tigHrr; de tõd:as as formas, uma iniciativa que teve em V. Exa o car
ro-chefe, o grande propugnador, o arauto: a tese que era 
exatamente a correção das disparidades regionais. Recordo-me -e 
até ri:te regozijo por este fato- çlas sUcessivas vezes em que V. Ex• 
esteve no meu gabinete expondo as suas idéias, propondo a cria
ção daquela Comissão Mista, "que funcionou exemplarmente. Te
nho hoje a consciência tianquna q-uãndo compulso os relatórios 
que V. Exa produziu. De fato, foi urria inidativa-extremániente vá
lida para esta Casa, para o Congresso brasileiro, que presidi, so
bretudo porque V. Ex• se dedicou a essa tarefa de corpo e alma, 
com uma obstinação que tocava bem fundo o nosso coração, fa
zendo com que nós, que tínhamos o poder de decisão naquele- mo
mento, prestigiássemos, oferecendo não apenas o apoio Político e 
pessoal, mas sobretudo o suporte logístico, indispensáyel a que V. 
Exa realizasse, ·pelo País inteiro, todos aqueles eventos que reuni-
ram numa mesa de debates figuras das mais preeminentes de todos 
os segmentos da sociedade brasíleira. Portanto, espero que V. Ex a 
leve para-o Governo dó Presídente Itamar Franco tudo aquilo que 
sinalizou nestes três anos e alguns meses do seu trabalho no Sena
do Federal. E nós, os seus colegas, não apenas do Ceará, mas tam~ 
bém das demais unidades federativas, estaremos aqui 
absolutamente convictos--de que o seu trabalhÕ será sempre bem 
direcionado para que o nosso País, ingressando_ efetivamente na 
trilha do crescimento econômico e do berit-estar social, possa ul
trapassar essa quadra difíCil com que estamos convivendo na atuaJ 
conjilhtilta:. --

0 SR. BENI VERAS - Muito obrigado, Senador Mauro 
Benevides. 

GOstaria de fazer o registro de que V. Exa, com o seu traba~ 
lho de anos pelo bem do nosso Ceará, tem merecido o respeito do 
Estado. E embora seja seu adversário, não po~so deixa de registrar, 
neste momento, a preocupação que s·empre teltf mantido viVa em 
relação aos problemas do Estado, do Nordeste e do País. 

O Ceará, estando repfesentado por V. Ex•, dá um exemplo 
aos seus ·representantes, que devem seguir o ca.rUinho fecundo que 
V. Ex a tem trilhado. 

Eu diria- e V. Ex• participou da reunião que aconteceu an
teontem - que o programa de transposição das águas do Rio São 
Francisco é -o exemplo de um programa que.-· um governo bem 
orientado deve comprar. É barato c pode resultar em excelentes 
benefícios para quatro Estados: Pernaffibuco, Paraíba, Rio Gàmâe 
do Norte e Ceará e, com .um pequeno- ãCrêsdhfõ, para o Estado do 
Piauí. O projeto está aí há rn<iis de de-z ãnOS- e, examinado de ma-

neira racional, revela-se capaz de resolver um problema de grande 
envergadura para esses Estados. 

Esse programa custaria 650 milhões de dólares na sua parti
da e concluir~se-ia com dois bilhões de dólares. Pode ser feito em 
dez anos e resolve o problema de dez milhões de habitantes do 
Nordeste. É claro que um programa desse tipo não pode ser deixa
do encostado. Mas, num momento em que o País não tem idéia de 
sduas potencialidades, como ocorre hoje, não estuda as suas poten
cialidades, ele faz investimentos _em locais errados, com retornos 
baixos. Precisa~se de muitos recursos, que dão pouco resultado ao 
País. É o que tem ocorrido até hoje. O exemplo da transposição 
das águas do São Francisco é ótimo. Esse programa pede poucos 
recursos e dá alto retorno para a região, não só económico, como 
sociaL Espero que possamos ajudar na execução desse programa. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite~ me V. Exa um aparte? 
O SR. BENI VERAS - Ouço V. Ex• com prazer. 
O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador, neste momento em 

que V. Exa apresenta despedidas, embora por um prazo determina
do, nós, seus colegas e amigos, estamos aqui com o intuito de pa
rabenizar, em primeiro_I_ugar, o Governo Itamar Franco_ pelo 
convite que, formulado e aceito, fez com que V. Ex• passasse a 
ocupar a Pasta do Planejamento. Quem ganha com isso é o Brasil, 
tão carente de pessoas que conheçam profundamente a realidade 
do País. Quando esteve à frente da Comissão que estudou as cau~ 
sas dos desequilíbrios regionais, V. Exn fez um grande trabalho. 
Parece até que uma ação premonit6ria lhe prevenira de que aconte~ 
ceria esse convite para ocupar a Pasta do Planejamento, pois que 
se encontra amplamente preparado para o exercício desse cargo. 
Conhecedor da realidade, V. Exa teve condições de fazer o diag
nóstico e agora tem o remédio, que são os instrumentos'. Essa al
vissareira notícia que nos traz agora, desse evento tão 
entusiasticamente comemorado nas terra~ do Ceará, da transposi
ção das águas do São Francisco, dá conta da dimensão do conheci
mento que V. Exa tem da realidade do nosso País. É verdade que o 
Nordeste inteiro está, neste instante, dando graças a Deus por essa 
conquista, tendo à grente da Pasta de Planejamento, em primeiro 
lugar, um homem da competência de V. Exa, em segundo, da sua 
capacidade técnica; em terceiro, do seu conhecimento, como já fri
sei; em quarto, do seu patriotismo - todos somos sabedores do 
imenso patriotismo de V. Exa- e finalmente do profundo senso de 
responsabilidade, com a consciência que tem de que, com o seu 
trabalho, a qualidade de vida não só dos nordestinos, mas de todos 
os brasileiros haverá de melhorar. Fico particularmente muito feliz 
pelo fato de o Presidente Itamar Franco ter-nos dado essa chance 
tão necessária para o Nordeste e para o Brasil inteiro. Meus para~ 
béns a V. Exa, ao Governo Itamar Franco e aos brasileiros todos, 
que serão, em última instância, os·grandes beneficiários dessa in
vestidura de V. Exa no cargo de 1v1inistro do Planejamento. 

O SR. BENI VERAS- Muito obrigado, Senador Jonas Pi
nheiro. Realço um aspecto das palavras de V. Ex8

: como nordesti~ 
nos, conhecemos bem os problemas do Nordeste e sabemos que é 
uma região inferiorizada em relação à média do País, mas não te
nho a pretensão de imaginar que chego ao Ministério do Planeja
mento para fazer a política do Nordeste. Insiro a política do 
Nordeste no contexto nacional. O Brasil precisa cuidar de suas re
giões periféricas, mas precisa também cuidar de suas outras regiõ
es. O crescimento de São Paulo, do Sul, de Santa Catarina, do Rio 
Grande do Sul convém ao Nordeste também. Não podemos pensar 
em colocar o País todo a serviço do Nordeste e esperar que o resto 
do País se acabe, se sacrifique, se deteriore e se enfraqueça. A for
taleza do restante do País convém também à região periférica, por
que dessa troca de riquezas é que podemos equilibrar o País. 
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Não queremos um país pobre e outro rico; queremos um 
país todo rico; Para isso precisamos manter Os ricos bem, dar-lhes 
a oportunidade de continuar a crescer e a se desenvolver, porque 
São Paulo, o S_ul, o Sudeste inteiro tiVeram um papel importante 
na manutenção do País como uma nação viável. 

Essas potencialidades do (.entro-Sul também têm que ser 
obs_ervadas e estimuladas. Não podemos, repito, de maneira ne
nhuma, pensar em chegar ao Ministédo do Planejamento e fazer 
uma política para o Nordeste, ou para o Norte, ou para uma região 
especificamente; devemos pensar em uma política para o País; de
vemos investir onde o recurso é mais bem apJicado, onde pode dar 
maior retomo social ou econômico, de tal maneira que possamos 
ter urna nação mais justa e mais digna. 

O Sr. José Richa - Senador Beni V eras, concede-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. BENI VERAS- Pois não, Senador José Richa. Com 
muito prazer. 

O Sr. José Richa- Senador Beni V eras. cumprimento não 
V. Ex•, mas o Presidente Itamar franco, por ter tido a felicidade de 
nomeá-lo Ministro do Planejamento. V. Ex•, que aprendi a respei
tar e a admirar nesses anos de convivência, vai exercer muito bem 
o seu novo cargo. V. Ex• é um homem de talento, sério. rsponsá
vel, com uma visão extramamente realista dÕ Brasil como um 
todo. V.- Ex•, ainda agora, nas suas últimas palavras. coloca de 
modo irrepreensível a ótica do Nordeste, que tem que estar inseri
do no Brasil. O Nordeste só vai melhorar quando o Brasil, como 
um todo, melhorar. Temos de levar em conta que o Brasil inteiro 
está sendo penalizado nesta crise. Veja V. Ex• o caso do Estado do 
Paraná, que _é o celeiro da produção agrícola: há cerca de um ano e 
dois meses, o IPEA fez um levantamento e concluiu que 20% da 
sua população..:... mais de 1 milhão e 800 mil pessoas- passa fome. 
O problema da fome e da miséria é nac-ionaL É por aí que as ques
tões têm que ser atacadas. O{rojeto do Nordeste tem de estar inse
rido num projeto de BrasiL isso que não existe! Há muitos anos 
venho lutando por um projeto de Brasil que ocorra antes de um 
projeto de estabilização ou simultaneamente a ele. Qualquer plano 
de estabilização, sobretudo quando o País chega ao caos em que o 
Brasil chegou, é doloroso. O processo é doloroso, e a população 
tem que ter a esperança, através de um projeto de_ Brasil, de encon
trar um caminho, a partir da estabilização, seguro, coro um objeti
vo traçado. Para que se estabilizou a economia? Para a elite 
continuar se aproveitando do resto do Brasil, como tem aconteci
do? Não me refiro só à elite de seres humanos, mas também à de 
Estados. Por conseguinte, é preciso que-tenhamos um projeto de 
Brasil para que essa dolorosa estabilização tenha uma finalidade. 
A partir daí, o Brasil atingirá um certo estágio. Houve até um mo
mento em que eu disse que poderíamos escolher uma região qual
quer do mundo como referencial, como parâmetro, e segui-la em 
termos estatísticOS. Na parte mais pobre da Europa, que é o sul, o 
salário mínimo é de 600 dólares. Podemos dizer que um projeto 
tem que estar junto com o plano de estabilização, fixando uma 
meta: haverá a estabilização agora, no ano que vem acontecerá 
isso, daqui a cinco anos aquilo, e assim por diante. É preciso ter 
um projeto de médio e longo prazos ao lado do projeto de curto 
prazo, que é a estabilização. É pena que a maioria dos brasileiros 
ainda não o conheça; mas, a partir deste instante, irá conhecê-lo, 
porque tenho certeza de. que V, Ex• obterá sucesso. Principalmente 
hoje, mais do que nunca, quando há um plano viável de estabiliza
ção, é necessário um PrOjeto de Brasil. Tenho certeza de que V. 
Ex•, com a sua índole democrática, será o grande coordenador des
se projeto nadOhal, ouvindo as diferentes Lideranças e_ os_ diversos 
Estados do Brasil. V. Ex• pod_e ter certeza de que, nessa sua tarefa, 

não lhe faltará o_ apoio d_os seus companheiros do Senado e do 
Congresso Nacional. 

O SR. BENI VERAS - Muito obrigado. Senador José Ri
cha, certas pessoas têm-me dito que esta não é a hora de pensar em 
planos, mas de resolver os problemas vividos pelo País. Penso 
exatamente o contrário: o País vive esses problemas, e é nesta hora 
que devemos tentar antever o nosso futuro, agindo de _forma a que, 
logo que _o País melhore e adquira maior estabilidade, possamos 
ter o enriquecimento no lugar certo, com um maior retorno. 

Penso que talvez para o Nordeste seja muito conveniente 
que se faça uma ligação ferroviária de São Paulo a Porto Alegre, 
que é um eixo importantíssimo do País, onde_se gastam bilhões de 
cruzeiros com gasolina, com caminhão, etc. e onde se faz um 
transporte mais caro, quaÍldo, seguramente, urna ferrovia de alto 
trânsito nessa região resolveria a maioria dos problemas. 

Ouvi o Senador Esperidião Amfn discutir na Comissão de 
Assuntos Econômicos a justeza de se fazer uma ligação ferroviária 
mais forte naquela região. Percebi que isso convinha não a Santa 
Catarina, mas a todo o País. Trata-se de uma região riquíssima, 
que pode gerar muito mais riqUezas,- Que poderão ser distribuídas 
ao País inteiro. Parece-me:que investir naquele trecho ferroviário é 
lógico e racional e convém a toda a Nação. 

Penso que, nesse sentido, o planejamento deve englobar a 
Nação como um todo. Nãp vamos, por exemplo, ter pena do Nor
deste; não é assim que se resolve o problema. O Brasil_ tem _de ser 
rico e próspero, e; dentro dele, também o Nordeste. Não vamos 
querer fazer o País de alguns apenas, melhorando os que estão po
bres e deixando os ricos sacrificados. Não é assim que se resolve o 
problema. 

O Sr. Esperidião Amin- V. Exame permite um aparte? 
O SR. BENI VERAS - Ouço V. Ex' com prazer, nobre Se

nador Esperidião Amin. : 
O Sr. Esperidião Amin --Desejo, nobre Senador Beni V e

ras, fazer aqui dois registrbs, sendo o Primeiro de natureza pessoal. 
Para mim foi um priviléiio ter convivido com V. Ex• até agora, 
nesta Casa, e ter aprendido a conhecer uma pessoa visceralmente 
honesta, capaz de assumir'posições dentro de uma lógica orientada 
fundamentalmente pelo espírito público. Por isso, congratulo-me 
com o que este ato da sua :nomeação para um cargo tão impOrtante 

-quanto o de Ministro do Planejamento, que representa de reconhe-
cimento ao mérito pessoal de V. Ex• Essa é a primeira observação, 
e gostaria que V r Ex" tivesse muita convicção -de que a faço com 
absoluta sinceridade. A s~gunda é a respeito da sua missão. Não 
sei se o curso_ do tempo, até o final do Governo Itamar Franco, 
pode ser medido apenas pOr meses, dias ou horas de trabalho para 
todos. Penso que não. Este momento que estamos vivendo é muito 
importante, porque, como' disse aqui o Senador José Richa, muito 
mais importante do que a questão da estabilização da economia, 
este é um momento para, polftica e democraticamente, estabelecer
se a base de um projeto nacional. Para o povo em geral a democra
cia tem representado difiÇuldade de fazer um projeto do País. E 
nós, que exercemos ati v idade política, percebemos isso e devemos 
reagir a essa visão- distorcida. E assim que vejo a missão de V. Ex• 
Auguro êxito e tenho convicção absoluta, pelo que aqui pude 
apreender com V. Ex•, que neste lapso de tempo as sementes mui
to sólidas, fundamentos muito sólidos de um projeto nacional rea
lista de inclusão sedo lançados. _Se_ me perguntassem como eu 
poderia dizer, não em linguagem mercadológica, mas em lingua
gem concisa, qual o grande dever __ de_ um governo hoje, eu diria: 
governar é incluir; goveniar é reagir com _inteligência ao que está 
acontecendo, _isto é, a fabricação de excluídos, e excluídos em re
giões que têm todas as condições para ter essas pessoas inclufds na 
cidadania, com acesso à e'ducação, à comida, ao trabalho, à terra, 
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enfim, aci essencial da cidadania. Governar é incluir. E tenho conw 
vicção de que a sensibilidade que V. ExA já_mos_1!5)U aqui vai aju
dar a compor inclusãá dentro de um projetO nã.Cíóilal. -v. Ex• pode 
contar com a boa vontade e com o desejo de colaboração deste seu 
amigO ·pesSoál e l:tdmirãdor aqui na Casa. -

O SR. BENI VERAS - Obrigado, Senador Esperidão Amin. 
Eu lembraria que, quando esse convite ocorreu, alguns 

companheiros me chamaram a atenção para o pouco tempo de que 
dispúnhamos. Creio que menos do que o tempo de que dispomos é 
tempo nenhum. Se não fizennos riada, se não--formos lá, se não 
dermos um depoimento real do que pensamos, não acrescentare
mos nada ao País. Mas se formos lá, por pouc-o tempo que seja, e 
tentarmos transmitir es::;as idéias, lutar por elas e afinal implantá
las, já terá sidO -ãTguma contribuição. Sem essa contribuição, eu 
não teria condições de me ver no espelho, se eu não tivesse a cora
gem de, neste momento, enfrentar e tentar fazer as coisas em que 
acredito. 

V. Ex• andou comigo ·e-m algumas cidades do País exami
nando essa questão das desigualdades e viu que eu, a nenhum títu
lo, me comprometi com sistemas inadequados e impróprios de 
utilizar os recursos públicos, mesmo que fosse no meu terreiro. 

Quando fiz campanha para Senador no Ceará, eu disse uma 
frase que usei como slogan: se queremos que o País faça alguma 
coisa pela nossa região, temos, acima de tudo, de merecer o respei
to do Pais. Respeito do País significa ter coragCm, mesmo em 
meio a dificuldades, de romper com o lado mau da nossa socieda
de, que está lá e é um dos maiores responsáveis pelo atraso da so
ciedade nordestina. Colocamos a culpa em muita gente, mas a 
maior parcela de culpa encontra-se lá mesmo entranhada_em nossa 
região, e não lutarrios contra ela seja por comOdismo, por c-ompro-
missos ou o que seja. -- - -

Por isso acredito que, nessas questões, temos que agir com 
absoluta seriedade c lealdade, para podermos ·m-erecer o esforço do 
Pafs representando pelos recursos, com os quais tentaremos me
lhorar as condições de vida do nosso povo. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Exa um aparte-? 
O SR. BENI VERAS- Concedo o aparte a V. Ex' 
O Sr. Eduardo Suplic.}' --Senador Beni V eras, também 

quero expressar-a-v. Exn o desejo do acerto na função tão impor
tante que vai assumir como Ministro do Planejamento, num mo
mento histórico para a econdmia brasíieirã.. V. Ex• aqui teceu 
con-siderações sobre a importância do Plano de Estabilização. Con
siderei esse objetivo muito ímportante, mas também é muito imw 
portante que ·este País pense em como· superar o problema das 
desigualdades regionais e as de natureza pessoaL ACOmpanhei o 
trabalho de V. Exa e a sua preocupação-com·as-desigualdades re
gionais. V. EX11 nos chamou a todos para debater e conhecer me
lhor os problemas do País, e não apenas os do Nordeste. Em cada 
um dos temas tratados, sobretudo os da áreas·econômica, tanto na 
Comissão de Assunto::; Econômidos·quanto aqui no plenário, V. 
Exa sempre- contribuiu com suas sugestões e questionamentos, e 
disto sou testemunha. Por exemplo, quando aqui debatemos o pro
jeto de garantia de renda mínima que introduz o Imposto de Renda 
negativo, V. Ex11 questionou e apresentou proposições· extrema
mente úteis. Ainda ontem, SenadOr Beni V eras, o Presidente do 
Bndes, Pérsio Arida, um dos formuladores do Programa de Estabi
lização, quando perguntado pelo jornal O Estado de S. Paulo 
como o Governo pensava em tratar da questão da população mais 
pobre,_ respondeu: "Estamos estudando proposta~,-conceitualmente 
interessante, de criiç.Uo de um programa de renda mínima garanti
da, entre elas, a formulada pelo Senador Sup1icy. A idéia é melho
rar as condições de vida da população pobre, utilizando recursos 
orçamentários temanejados de outros itens, para não provocar o 

desequilíbrio no orçamento". Disse,_ ainda, que a idéia está sendo 
estudada no seío do Governo e: depende de urna medida adminsi
trativa e, na verdade, do Congresso Nacional, porque o projeto, 
aprovado aqui, está na Câmara, já com parecer favorável do Depu
tado Germano Rigotto, que o entregou ao Presidente Itamar Fran
co, dizendo que gostaria de receber sugestões para 
aperfeiçoamento do projeto, ·que seriam inseridas quando da sua 
votação na Câmara dos Deputados. GOstaria de expressar a V. Ex11

, 

que está indo para o Ministério do Planejam.entá, 6 quanto gostaria 
que esta idéia continuasse sendo estudada seriamente. Em dezem
bro último, encaminhei um ofício ao Presidente Itamar Franco, 
com uma carta de Herbert de Souza, o Betinho, que enviara um 
ofício ao Deputado Germano Rigotto, dizendo quão importante se
ria se o projeto fosse ap.rovadO neste semestre para, então, ser inse
rido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento de 1995. 
Tem-os, portanto, pmposição -alternativa que o eX3tamente \iiSa ao 
médio e longo prazo de que há pouco V. Ex"- falava Sei que V. 
Exn aqui levantou questões sobre o projeto. Coilsidero muito im
portante que ele seja aperfeiçoado, levando-se em conta as. diver
sas dúvidas. V. Ex• mostrou-se severo e pertinaz crítico das 
distorções de programas, muitas veZes criados com o objetivo de 
minorar as desigualdadeS regionais;Cjüe freqücntemente acabaram 
implicando problemas, como ocorreu no Nordeste, região de V. 
Ex"-, com os projetos Sudene, Sudam, Finar, Finame. V. Ex11

, em 
função dos seus pontos de vistas críticos eXterilit.dos a respeito da 
administração do Banco do Nordeste do Brasil, do Banco da Ama
zônia e de outros que administram muitos desses projetas, acãbou 
sendo objeto de pressão. Gostaria de externar o quão importante 
será o Ivlinistro do Planejamento pensar na reformulação dos gas
tos públicos, não apenas de pronto, não apenas na rtiiSsão que V. 
Ex• terá no curtíssimo prazo em que exercerá essa função, porque 
estará em suas mãos o-envio da emenda substitutiva ao Orçamento 
de 1994. Estamos vivendo um problema: este ano o Congresso 
Nacional está muito atrasado na análise do OrÇãmento. Essa tarefa 
devia ser concluída em dezembro, mas acredito que só a concluire
mos no meio do ano. Os ensinamentos da CPI sobre a Comissão 
do Orçamento estão a indicar a necessidade de reformularmos o 
conteúdo do gosto público. No instante_ em que assumir o Ministé
rio do Planejamento, tenho certeza de que V. Ex"- o fará com a vi
são critica necessária e o conhecimento acumuladO durante os 
trabalhos da CPI do Orçamento, para modificar esse Conteúdo na 
Pireção de atingirmos objetivos maiores -para a população brasileiw 
ra. Muito obrigado. 

O SR. BENI VERAS - Senador Eduardo Suplicy, real
mente tenho algumas divergências com ·relação ao programa de 
renda mínima, que já explicitamos a V. Ex"- Hoje vemos que h<:t, 
mais ou menos, doze programas de caráter social em execução 
pelo Brasil afora. Os custos de execução desses programas são 
enormes e eles se somam. Então, para distribuir um terço, gasta
mos dois terços, o que é um desperdício gigantesco. Há inúmeros 
programas fracionados, cada qual sornando custos relevantes e, no 
fim, o objetivo do programa, que era·O de atender a-população 
mais pobre, termina se realizando de maneira residual. 

Nesse contexto, precisamos analisar bem a proposta de V. 
Ex"- para vermos se é possível somar esse .conjunto de programas 
tão [racionados em um só grande progran1a, que tenha custo ope
racional baixo e cujo resultadO realmente _chegue às pessoas que 
necessitam. Não adianta uma intenção generosa com um exercício 
mal feito, porqu·e chegãremos ao fim tendo distribüíd6 àe marleira
completamente inadequada os recursos: recebem os recursos pes
soas que não precisam e as que precisam não os recebem. 

Nesse sentido, o projeto de V. Ex"- facilita muito as coisas, 
porque, a pessoa, recebendo subsídio financeiro, teria condições 
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de, mediante- suas compras e seU trabalho, movimentar o mercado 
e criar riQueza.. É um aspecto realmente muito importanie. d que 
temo ê a aplicação do princT(Jío de que a pessoa que recebe o pei
xe, às vezes, não quer buscar o anzol. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Poderíamos justamente aperfei
çcr:rr o projeto e combinar, primCirO, pfoVer o pétxe·p-afá 'cj_Ue· à peS
soa possa segurar a vara de pescar e apreender a maneira de sair da 
sua situação de miserabilidade. Gostaria_çie salientar. Senador Beni 
V eras, que, na verdade, esse projeto vem ganhando expressão em 
diversos pa(ses. Nos Estados UnidoS, desde 1975, ampliou-se o 
sistema de crédito fiscal por remuneraçffo recebida, que guarda 
muita--relação com o sistema de Imposto de Renda negativo. A 
OCDE- Organização de Operação e DeSenvolvimento Econômi
co ;;., por seu organismo técnico-econôtrilco, ~ãO anãJisar a sitüàçãO
de desemprego em quase todos os países que dela fazem parte -
todos os palses da Europa, Turquia, Japão, Canadá e os Estados 
Unidos -, segundo reportagem que me encaminhou o Senador 
Marco Madel. fez um e..~titdo em que recomenda como saída ade
quada, teoricamerife cohsidenida comõ -Sígilificativa parã-a" resolu
ção do problema do desemprego. a introdução do Imposto de 
Renda negatívO, qu-e-poderia, ao mesmO tempo;-estiniulafã:econo;.-
mia, ampliar o nível de empregos e resolver gradativamente o pro
blema da renda insuficiente das pessoas. 

O SR. BENI VERAS- Semidor Eduardo Suplicy. gostaria 
de informâ-lo que onteril à tarde estive reunido com o grupo do 
IPEA que estuda os problemas sociaiS- do GOverno e a- disÇ_ussão 
girou, preponderantemente, em tomo -do programa de V. Exa Eu 
levantava as minha~ dúvidas, procurando sondar as pessoas que 
estavam dísCUiindo comigo para ver se havra- idéias- nOVaS qUe 
contribuísSem para-ãperfeíÇõar o projetO por V. EX"-apresentado. 

V. Ex" pode ficar certo de que o assunto será estudado e tra
tado com carinho. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Exa está me transmitindo uma 
informação importante, porque eu tinha notícTa,lielo Ministro Ale
xiS Stepanenko, que eles estavam estudan_do __ Q problema no âmbito 
do Ministéfiõ~Agora V. Ex• traz a boa notícia de que se está da.ri
do continuidade a esses estudos~ 

O SR. BENI VERAS - Examinei-o ainda ontem. Estava 
no grupo Ana Peliano, que participá da luta contf~ffffõme. V. Ex" 
pode ficar tranqUilo, porque o assunto será examinado com o 
maior cuidado. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Muito obrigado. 
O Sr. José Eduardo- Senador_B_eni V eras, V. Ex• permite

me um aparte? 
O SR. BENI VERAS- Pois nãO, Senador. Com muito prazer. 
O Sr. José Eduardo- Em primeiro lugar, quero congratu

lar-me com o Presidente Itamar Fr:anço pela indicação de V. Ex" 
para Ministro do Planejmnento. Eu não havia tido a oportunidade 
de manifestar-a· alegria com que veinos a sua-IndicaÇãO-para esse 
Ministério, pela sua larga experiência na ·vida empresarial e políti
ca. Sabemos da sua visão humanisüca dos problemas que afligerri 
o povo bra.-.ileifo. Com muita alegria, se Deus_quiser~ iremos-~ sua 
posse amanhã, na certeza de que V. EX a dará dinâmica nova ao 
Ministério do Planejamento. Por varias vezes, manifestei ao Presi~ 
dente Itamar FrancO e também a_esta Casa, em váriOs pronunCia~· 
mentes - será da alçada de V. Ex"-, como Ministro do 
Planejamento, CoriSíOenir -esses- méti.S pt-óriür'iCiathentbs - que um 
país como o Brasil, que gera setenta milhões- de dólares de pou
pança por ano, é inadmissível que consiga aiii:da viVer sob ã ég"ide 
da recessão. Um país que gera uma poupança deste voiume-tem de 
crescer, direcionar essa ·poupança para invesfiiríêntos produtivOS,
no sentido de gerar emprego permanente. Se não resolver total
mente, sem dúvida nenhuma vai minimizar, pelo menos, os pro-

blemas sociais que o ·nOsso País vive. Somente pOr" meío da cria
ção élo effiprego permariente vamOs reSolver os problemas sociais. 
Como V. Ex"- e o Senador Eduardo Suplicy disseram há pouco, é 
dando a vara, iião o pe~xe, que vamos resolver os problemas so
ciáis.- Com a poupança que a econOmia nacional gera, é inadmissí
vel que o País ·não cresça, que não S:ejamci5( capazes de dliecloná-la 
para aqueles investimentos que vão dar retorno e promover um 
crescimento auto-suste~tado. Vejo em V. Ex"- um homem com essa 
visão, pela sua experiêhcia de vida passada, capaz de direcionar 
corretamente os recursds que a economia brasileira gera e que po
dem contribuir para que o nosso País, enfirri, illgreSse ho Primeiro 
Mundo. Com respeito aos J?lano"s sociais que V. Ex" está mencio
nando, eu queria apenas dizer que, ao longo da minha curta vida 
política, tenho defendidO mUito o direcionamerito de recursos ditos 
sociais diretamente às prefeituras e, ao longo da minha permanên
cia no Senado, o fortalecimento do município como a entidade ca
paz de aplicar corretamente, a um custo muito baixo, justamente 
para: aquelas pessoas que necessitam desse apoio, os recursos que 
o Orçamento destina ao_s fundos sociais. Em primeiro lugar, felici
to V. Ex"- pela preocupação de querer juntar tudo isso num úníco 
organismo. Sem dúVida nenhuma, a pulverização e a fragmentação 
dos órgãos cOntribuem· para uma perda Substantiva dos recursos. 
Quero, entretanto, alertâr V. Ex• de que, quanto mais puder ser di
rigido diretamente às p~efeituras, .melhor retorno obteremos desses 
recursos. 

O SR. BENI ~ERAS - Senador José Eduardo, V. Ex', 
como eu, é originário -da iniCíativa priVãda. Se o Brasil nos fosse 
oferecido num negócio: ri6s o cOinprarfainos tran(jííilamente, pois 
é um o paiS ·viáVel, com Oportunidades enonnes. O que falta é ges
tão. A gestão é má, desorientada, perdulária, fracionada. O exem
plo que V. Ex• deu _dAs fundos sociais é muito -ilustrativo. Eles 
poderiam ser melhor geridos se fossem unificados. 

A lembrança da Prefeitura é fundamental. Mesmo quandO o 
prefeito age mal - porque alguns prefeitos agem mal -, o -rri.al que 
eles causam é menor dq que aquele causado pelo programa nacio
nal que se espalha pelo País inteiro e não é acompanhado. Só_ que 
enxergamos o mal do prefeito e não enxergamos o mal d_os progra
mas nacionais, que fi~ escondido até que sutja uma CPJ, de dez 
em dez anos, para identifiCar oS-problemas. 

Lastimo que, naS regiões mais poOres do País, o exercício 
da cidadania ainda seja'pouco efetívó. As populações cobram pou
co dos prefeitOS, deixari.do-Os--ihllito à von-tade, dando-llu!l-i oportu
nidade para que atuem mal no exercício da prefeitUra, provocando 
desperdício muito SériO: de recursos. 

À medida qUe a~ situação nessas regiões melhora, a cidada
nia põde ser melhor ex~rcida pela população, pois tendo conselhos 
municipais-;-pode acompanhar o trabalho e o uso dos recursos por 
parte das prefeituras e <:obrar seriedade e correção nesse uso. 

· O Sr. José Eduardo - Sem dúvida. Para encerrar o meu 
pronunciamento, eu gostaria de acrescentar que, pelo convite do 
Presidente Itamar, tive1a honra de ocupar dois Ministérios no seu
GOv.ernO durante o_ anq passado, quais sejam, o MiniStério da ln
dúSlila, do"-CómérCío e; do Turismo e, por 32 dias, o Ministério da 
Agricultura. Eu gostaria riiiida de dar o meu tes-temunho com rela
ção às verbas destinad3.s aos ministériO-s~ No Ministério da Indús
tria, do Comércio e dp TUrismo não havia verbas, pois era um 
ministério recém-criàdf> e, sendo assim, não receb~u 40tação. En
tretanto, nos seus org~ismos,-·como a EMBRATUR e outros, ha
vfa verbas orçamentárias cujas destinações eram clíentelistas e não 
se destinavam a patrocinar programas que pudessem efeti vanlente 
cOntribuir pari( a sOluÇão dos problemas, no caso o turismo. No 
MinistériO da Agricultura, que conta com volumes expressivos de 
verbas, eram ã.tendidos aqueles prefeitos -que podiam vir ·a-Bfãsflia 
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apre.c;;entar projetas, alguns até de muita- impo-rt~ncia_ para aS-prefei-: _ 
turas, mas na maioria das vezes .servind_o apenas para uma prática 
cliente lista por parte do Ministro, para não dizer uma prática elei
torelra. Penso que, com V. Exn à frente do Ministério do Planeja
mcnto, com a responsabilidade de destinar os recursos do Tesouro 
para investimentos produtivos, é preciso rever essã. prática. EnteJl-: 
do_que os recursos destinados aos ministérios deveriam ~er direta
mente destinados aos programas especffit_os já ~proVãdos. No 
entanto, as verbas são destinadas aos Ministérios, que aí vão ela
borar programas_ou aceitar projetes que vêm do intefior, das pre
feituras, de prioridade duvidosa. A grande maio:rja dos municípios 
não têm acesso aos Ministérios e não recebem nada.-

0 SR. BENI VERAS- E via de regra são os mais carentes. 
O Sr. José Eduardo- Exatamente. Então, é preciso real~ 

mente rever esse conceito __ orçamentário. Os setenta bilhões de dó
lares de poupança gerados pela nossa economi? estão sendo 
mal~aplicados cm projetas que não dão retorno nenhum, É pr~ciso 
rever essa prática c destinar esses recursos n-ãO paiá ficarem à dis~ 
posição do Ministro para que pratique o cliep.telisplo, mais para 
programas considerados prioritários nas suas regiões._ Muito obri
gado. 

O SR. BENI VERAS- S~nador: h_~je o_ qu~-mais pe~sam 
os donos da empresa privada é na chamada qualidade total, é JlO 
fazer com que a empresa funcione procurando o melhor resultad_o 
de seus recursos, por meio da aplicação mais adequada. No País, 
esse problema existe também. O nosso Orçan1enio é uma miríade 

.. d~cllll!odas, e está claro que essas emendas não atendem à melho( 
aplicação. Eventualmente pode uma ou outra atende_r, mas será um 
milagre. Seria muito mais correto que- os ministerios setoriais ti
vessem linhas de aplicação que fossem estudadas e, comprovada
mente, dessem retomo ao País e aí concentrassem os recursos, que 
chegariam ao município da maneira mais faciona1 e mrus modifi~--
cadora. -

A meu ver, ess~ é uma questão que não podemos perder de 
vista. 

O Sr. Francisco Rollemberg :._--Pefmite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. BENI VERAS - Pois não, Senador. 
O Sr. Francisco Rollemberg- Nobre: Senador -Beni V-eras, 

vê~se claramente o conceito e a estima de que V. Ex" goza· nesta 
Casa. Nesta tarde, quando comunica que amanhã assume o Minis
tério do Plancjamento, oS seus companheiros aqui presentes o in~ 
terpelam de maneira substanciosa, trazendo já a d~bate temas que 
V. Ex", por certo, há de enfrentar com a coragem, o denodo e a 
obstinação que teve, quando presidiu a Comissão _que_ estudou os 
desequilíbrios· inter-regiollais. V. Ex" pertence a uma classe de ho~ 
mens que nos conctuiStam de imediato. Onde chega, coriseg-ue ctel-. 
xar a sua marca, logo ao primeiro passo. V. Ex" nos conquistou a 
todos pela sua probidade, sua história, seu passado, sua maneira de 
ser; nos conquistou a todos pela vitória retumbante que mereceu _ 
no seu Estado. Mas V. Ex11 se afirmou no nosso conceito quando 
mostrou-se um homem preocupado com o Brasil, um apaixonado 
pelos seus temas, um obstinado na procura incessante de soluções 
para os graves ptoblemas que afetam o nosso J;'a(s,_principalmente 
no que diz respeito aos desequilíbrios, às diferenças e.ntre nossas
regiões. E V. EX" foi um peregrino, percorrenº-o este Brasil todo 
com a Comissão, Lamentei não poder acompanhá-lo em todas as 
suas viagens; acompanhei-o na visita à SUDENE, em Recife. 
Pude, então, perceber com que pertinácia, com que acuidade V. 
Ex" observa v a aqueles que para lá r oram levar as suas idéias, rrlos
trar as suas propostas, dizer das suas necessidades e lembrar que o 
Brasil é uno c indivisível. Se não raciocinarinos assim e procurar
mos fazer uma política regional em detrimento de outra, por certo, 

este País jamais se_ integrará. Lembrou bem V, Ex", a,gora à tarde, 
quando falou que uma ferrovia no Sul do País poderio ser meca
nismo de integração inter-regional, porque, em economiZando os 
transportes naquela região, com certeza sobrariam recursos para 
novos investimentos. Todavia, -confesso,- Sr. Senador, que, ab ini
tio, foi um~ frustração vê~ lo no Ministério do Planejamento_. Nós o 
queríamos no Ministério da Integração Regional, porque lá che
gando já ha_veria um projeto pronto e V. Ex• seria o seu executor. 
No ,entanto, V. Exa vai ao Ministério do Planejamento. Isso nos 
conforta, porque nele V. Ex11 abrirá-um leque maior da sua bra_sili
dadeA Vai influir não só no Ministério da Integração Regional. 
mas, também, em t.Qdos os órgãos que dizem respeito à Adminis
tração Pública no Brasil. Sei que V. Ex11 não falhará nessa missão. 
Se tenho algum lamento, é o de que V._Exa não tenha sido escolhi
do no início do Governo para o alto posto em que, amanhã, tomará 
posse, podendo, assim. com a sua capacidade, com a sua inteligên
cia e com a sua paciência franciscana, ter mais tempo ·de levar 
avante os seus propósitos de uma reconstrução nacional. Senador 
Beni V eras, se V. Ex a merece. o parabéns de todos nós, neste ins
tante, mais felicitações merece o nosso próprio Brasil-e o Senhor 
Presidente da República, que, embora tardiamente, já no Ocaso do 
seu Governo, ·soube buscar nesta Casa homens de larga visão, e V. 
Ex a é um deles. Acredito em V. Ex a e, quando da sua volta, quero 
estar no plenário desta Casa para dizer que o Brasil foi bem com ç 
Ministro Beni V eras, como seu homem do Planejamento; que o 
Senado da República foi -muito bem representado por esse cearen
se obstinado, inteligente, competente, companheiro, que todos nós 
aprendemos a admirar no vestfbulo da sua vida pública, de Sena
dor que começa agora, mas que começou andando com passos frr
mes, com decisão. Co_m esses passos firmes, com essa decisão, V. 
Ex" é uma 9ádiva para _o nosso ~ais,, Vá em frent~l Come conosco 
é não titubeie! Não vacile, porque V. Ex11 não é homem de vacilar! 
Seja_ o que é, para que este Governo se faça merecedor de V, Ex• 
na Pasta do Planejamento. 

O SR. BENI VERAS - Obrigado, Senador Francisco Rol
Iembe!'g. Suas palavras são muito generosas e, partindo de uma 
pessoa como V. Ex11

, realmente me comovem, dado o seu critério 
d~ seriedade. _ 

Muito obrigado. Espero não decepcioná-lo. 
o Sr. Aureo Mello- Permite-me v._EX11 Utn aparte? 
O SR. BENI VERAS- Ouço V. Ex" com prazer. 
O Sr. Aureo Mello_- Eu não poderia deixar de trazer aqui -

já-que sou, praticamente, o único representante da Amazônia, pre
sente neste ensejo em que V. Exa se despede do Senado -, em 
nom_e do meu Estado e no da minha região, o_s_vo_tos.e os bons au
g~ri_os .d~ que y. ~;x.a, no Ministério do Planejairieflto, realmente 
venha a Cl!mprir aquilo que, com tanta sagacidade e inteHgência, 
está discorrendO neste plenário. Para mim é ~ma surpresa, porque 
não tive muito contato com_ V. Ex" no decurso deste mandato. 
Apenas formulo votos de que não seja ludibriado pelo seu idealis
mo e pela sua boa-fé. Cuidado com os veículos de comunicação e 
com os meios que distorcem os propósitos dos administradores. 
Qu_e V. E:>;.a realmente cumpra projetas ideais, propósitos maravi
lhosos CO!llO esse que V. Ex a levantou ainda há pouco a respeito de 
uma estrada de_ fem:> que viesse_ atingir e simplificar as comunica
çõe"S e os transportes de várias regiões da nossa Federação. Cuida
do V. _EX11 corp_ os_ dragões que se podem levantar, oriundos do 
adorrnecim~nto simUlado que emite rolos de fumaça, quando estão 
acordados, e labaredas, quando de fato estão dormindo. Mas creia 
que neste caboclo do Amazonas e naqueles companheiros que re
presento V. Ex" terá a solidariedade e o aplauso quanto ao idealis
mo, porque o idealismo bem cumprido, o idealismo capaz de ser 
realizado é uma coisa que está faltando muito ao Brasil. Temos 
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bons propósitos, excelentes desideratos, mas na hora de cumpri
los, infelizmente, vêm as -cordas, as correntes, vêm as cadeias e 
impedem muitos administradores ·cte chegar a bom termo naqueles 
propósitos lãõ altos quanto os que V.-Ex• está gizãiido. Todavia, 
confiamos na força do ceareme. Temos certeza de que o cearense 
é o super-homem brasileiro e, por isso mesmo, nessa administra
ção, V. Exn não vai se deixar quebrar e vai cumprir, com·o conhe
cimento de causa que está revelando, principalmente nesta 
manifestação, a seriedade, o patriotiSrilo e ã -univerSalidatle brasi
leira, peculiaridade de V. Ex a Queremo_s, pOrtantO, em nome dos 
grandes rlos e das vastas florestas, e também da T ransaroazôniCa, 
que está lá, parada, cumprimentar V. Ex• e desejar~ lhe b_ons augú
rios, excelente sucesso, para estannos juntos -aqui no dia em que 
V. Ex• regressar vitorioso-do exercício do seu Ministério. 

O SR- BENJ VERAS - Senador Aureo Mello, eu gostaria 
de lembrar que, principalmente para o cearense, o Norte é_ o segun~ 
do ltrgar para o nordestino. Todos temos nas possas famnias pes~ 
soas -que viveram, lutaram e morreram no Amazonas. Tenho 
parentes na história da Ferrovia Madeira-Mamoré; tenho parentes 
no Amapá. Tive um avô que morreu no Amazonas, lutando na 
época da borracha. Foram pessoas que tiverâfn umâ~âproXiiriidade 
muito grande com cssa-·rcgião. 

' Eu mesmo conheço- razoavelmente_ o Amazonas. Lá estive 
algumas vezes; ultimamente, fiz uma reunião da Conüssão de De
senvolvimento Inter-Regional em Manaus e outra em Belém, que 
me deram a oportunidade de conhecer melhor os problemas da 
Amazônia. --

Realmente, a Amazônia é a regíãü"-ode maior potencial do 
País, no presente momento, dependendo apenas de que façamos 
um investimento maior em ciêhcia e tecnólogia, setn contudo sa
crificá-la, deteriorá-la, o que seria utn grande risco. 

O sistema:-ecol6gici:r da Amazônia é muito frágil, tem que 
ser respeitado na abordagem dos seus problemas. 

A meu ver, essa questão deve estar na ordem do día das 
nossas preocupações, porque a Amazôniã 01í0 pOde ser mantida 
como valor econõmico neutro, quando ela é um fato totalmente 
positivo p-ara-o-desenvolvimento nacionai.Muito obrigado. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-IDe V. Ex" um apã.rte? 
O SR- BENI VERAS- Ouço V. Ex' com muito prazer. 
O Sr. Magno Bacelar- Agradeço a V. Ex•, nobre Senador 

Beni V eras. As manifestações qUe V. Ex• ouviU; nesta -tarde, não 
deixam dúvidas quanto à solidariedade e a admiração de todos os 
seus Pares. 

Faço votos, em meu nome pessoal e do PDT; de que V. Ex• 
possa deixar no Ministério do Planejamento, fazendo parte do Go~ 
vemo Itamar Franco; -a-mesma marca de trabalho e dignidade que 
nos fez admiráwlo tanto. Parabéns ao Governo Itamar Franco e feli
cidades a V .Ex•. 

O SR. BENI VERAS - Eu me lembro de Santa Inês, de 
nossa terra, de Coelho Neto, onde V. Ex• e sua família fizeram um 
investimento precursor, buscando deseiivo1ver aquela região que 
hoje é um pólo importante de desenvolvimento do Maranhão. 
Exemplos como o de V. Ex .. devem ser Seguidos, porque farão 
muito bem à nossa Nação. Muito obrigado. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite V. Exa um aparte? 
O SR. BENI V ERAS - Concedo o aparfe a V. Ex'. 
O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Berii V eras, quero asso

ciar-ine aos apartes dados a-o-discurso de V. Ex", neste momento 
em ·que deixa o Senado para assumir o Miriistério do Planejamen
to. Disse muito bem V. Ex•, um profundo conhecedor das diferen
ças· regionais brasileiras, poiS estudou com afinco os nossos 
problemas, que não--se favorece. os pobres destruindo os ricos. É 
preciso· diminuir essas diferenças;-- é preciSo acabar com a miséria 

no Nordeste, no No~te; é preciso se criar - e disse-o muito bem 
V.Ex• aqui - um projeto para este País, um projeto que diminua es
sas diferenças gritantes 1 que existem. A Amazônía, com o pOtencial 
que tem, precisa ser aproVeitada através de um programa-para are~ 
gião. Ninguém melhordo que V. Ex" para desenvolver um traba
lho nesse sen-tido. Quer<>, nesta. Oportunidade, congratular-me com 
o Governo Itamar Franco e desejar a V. Ex• sucesso à frente do 
Ministério do Planejamento. 

O SR. BENI VERAS - Muito obrigado, nobre Senador 
Ronaldo Aragão. -1 

• 

O Sr. Jutaby M_agalbães -V. Ex a me permite um ·aparte? 
O SR- BENI VERAS - Pois não, Senador lu(@y, com 

muito prazer. 
O Sr- Jutahy ~agalbães - Senador Beni Veras, quero 

também trazer a minha palavra de solidariedade ao trabalho que V. 
Exn vai desempenhar no GOverno. Todos conhecemos a sua capa
cidade politica, iiitelectual, profissional, e sabemos do conheci
mento que V. Exa tem ,a respeito das questões inter-regionais, das 
desigualdades soCiais, 6 as pre-ocupações que V:Ex .. tem-,-pelo seu 
passado, pelo seu presente, com essas questões. Não é o fato de ter 
um ano ou menos de Um ano para fazer um planejamento global 
que-pode desanimar V.'Ex• Ao contrário, V. Ex a tem todas as con
dições deTazer projetas que-ultrapassem este Governo, que estabe
leç_am um caminho a' ser seguido no futuro por aqueles que 
desejarem faZer um trabalho sério, competente e coril menos des
perdício de recursos, qUe é o que inilis tem ocoiiido no-País._ Vejo 
que V. Ex• tem também a missão de tomar decisões para ações . 
imediatas, ações que teirão conseqüência tambérif mim futuro qua
se que imediato. Vejo Como um dos prinieiros trabalhos de V. Exa 
a questão do Orçamentb, a modificação que V. Exn vai ter de orde
nar e coordenar com ·q Congresso para um Orçamento que tenha 
uma visão global das f10ssas necessidades, e não um Orçamento 
como estamos acostu:rP-ados a f~er. Os projetas- globais devem 
prevalecer sobre as qu'estões locais, que não têm a finalidade de 
uma política nacional visando ao interesse-do País. Acredito que 
V. Exa tem todas as condições para realizar esse trabalho, já_que o 
Orçamento vai ter que:ser modificado, inclusive com alteração da 
previsão de ministérios que deixariam de existir. O Orçamento tem 
de ser reordenado, e esse é o trabalho mais imediato de V. Ex a à 
frente do MiniStério do Planejamento. Mas, V. Exa tem os conhe
cimentos e sabe que t~mos de agir para evitar desperdícios. Por 
exemplo, até hoje nãQ Conseguimos implantar uma política: nacio
nal agrícola e!ll termo.$ globais, e V. U terá todas as condições, 
pensando não apenas po imediato, mas pensando para o futuro. 
Não podemos falar que seja Uma giande safra 70 riii1hões de tone
ladas. As possibilidades brasileiras são muito maiores do que-isso; 
desde que haja um orQ_enamento, que haja uma política agrícola. 
Uma das principaiS fin?lidades do Governo deveria ser colocar ali~_ 
mente barato na mesa de todos os brasileiros. Só. tenho que felici
tar V. Ex• e o Gqverno, por têwlo escolhido. Nós, seus 
companheiros de Bancada, estaremos aqui para prestigiá-lo no que 
for necessári"o. dando ~ solidariedade que todos precisam quando 
estãO nUm cargo do EXecutivo~ Isso, irtfelizmente, nem sempre é 
compreendido. Porém, V. Exa terá dos seus companheiros essa so· 
lidariedade. . 

1 
·- -- - -- --

OSR. BENI VERAS- V. Ex", Senador Jutahy Magalhães, 
lembra bem a falta de uma política agrícola. Não temos política 
agrícola, nem temos política industrial. Não temos quase nenhuma 
política para a atividade econõmica; o País vive câoticalhei:tte: Está 
ao alcance do Governp iril:Plantar políticas, riãó-cuSta muTfo. Em 
cima de uma polftíca bem-pensada, podemos ter os recursos mais 
bem-aplicados, com maior retorno social. V. Exa está coberto de 
razão quanto à questão orçamentáriâ. A atual fonna de elaboração 
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orçamentária, na aplicação de recursos, é seguramente caótica. 
Fracionando a dotação orçamentária com essa quantidade infinita 
de emendas sem objetivos determinados~ sem coerência com o ob
jetivo geral do desenvolvimento nacional, estamos jogando fora 
grande parte dos recursos; a má gestão desses recursos leva a um 
desperdício muito grande. Nessa discussão, podemos convencer 
nossos companheiros Parlamentares para a adoção uma forma 
mais racional de elaboração orçamentária~ que_ sen-ã lima for.D?-a 
programática; os ministérios teriam seus ptogramas globais e, den
tro deles, os recursos seriam aplicados de uma forma mais racional 
do que a que temos hoje, a divisão dos recursos em milhares de 
emendas feitas por pessoas que têm uma visão da sua cidade, mas 
não têm uma visão regjonal Oem nacional. Uma pessoa lá de Carl
ré não sabe se é mais" racional O_ -investimento em -cariré ou no 
Piauí. É preciso analisar isso sob uma perspectiva ampla, para clue 
tenhamos uma aplicação de recursos mais racional. 

O Sr. Albano Franco- Senador Beni V eras, V. Ex• me 
pennite um aparte? - _ 

O SR- BENI VERAS- Com prazer, Senacfor Albano Fran-
co. 

O Sr. Albano Franco- Senador Beni V eras, ingressáva
mos em nosso gabinete há poucos instantes, tend<? ~;:hegado de via
gem que fizemos a nosso Estado, quando ouvimos o 
pronunciamento de V. Ex•, .ao que imediatamente n~s deslocamo_s 
aqui para o plenário, não só para rios assOciaiirios ao acerto do 
PreSidente Itamar Franco na escolha do nome de V. Ex• para o Mi
nistério do Planejamento, como também para dizer da satisfação 
desta Casa por V. Ex• ter sido escolhido, principalmente porque V. 
Ex11 possui as três qualidades, as três características ·que- hoje a so
ciedade brasileira exige dos homens públicos: competência, capa
cidade de trabalho e seriedade, além de ser conhecido e 
reconhecido por todos como ·um bom e.s:trategista. Trata-se- de iliii 
Ministério onde V. Exa terá condições de fazer um trabalho exce
lente. E hoje o País depende muito do sucesso, do êxito do Minis
tério do Planejamento. V. Exa estudou política regional neste País 
como ·poucos, em profundidade, analisando minuciosamente as 
conseqüências e as possíveis modificações. Fu! seu cqmpanheiro 
não só em várias reuniões, como em algumas viagens, ouvindo to
dos os segmentos da sociedade brasileira. O trabalho de V. Ex. a re
sultou num competente e brilhante relatório, não" unanime-mente 
reconhecido e aprovado, tendo em vista algumas idéias renovado
ras, modificadoras; como· em tudo que se propõe mudanças, é cla
ro, surge algum tipo de impacto, algum ti_l,o de reação. Mas sou 
testemunha desse trabalho de V. Ex• Também na Pasta do Planeja
mento V. Ex .. terá a responsabilidãde da questão do Orçamento. E 
V. Exa, tendo em vista a sua própria vida, vitoriosà "através do seu 
trabalho, do seu mérito pessoal, inclusive em termos de iniciatrva 
privada, e agora demonstrando iss_Q no se~or público, tem todas as 
condições de ajudar o Governo Itamar Frãnco e, conseqüentemen
t~ a política econômico-fmanceira do Governo, que hoje é Condu
zida pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso. Tenho 
conhecimento - porque tenho ouvido de V. Ex8 

- da importância 
do BNDES, um banco que hoje é vinculado ao Mini"stério do Pla
nejamento; que, inclusive, criou para a no·ssa ·região o Nordeste 
competitivo, fruto também de algum trabalho de V. Ex•. Estou cer
to de que muito se realizará, na área social, em teritiOs de obras de 
infra-estrutura. Vale ressaltar que o meu Estado está para assinar, 
nos próximos dias, um importante contrato com o BNDES, na 
questão da fruticultura irrigada, que se constitui em uma das saídas 
para o nosso Nordeste. Não tenho dúvidas, Ministro Beni V eras, 
de que toda essa unanimidade aqui em louvar o nome de V. Exa é 
pelo que V. Exa representa em termos de espírito púbJic~. de cora
gem cívica, de isenção em analisar e avaliar os problemas. Certa-

mente, Deus continuará a iluminar V. Exa para que ajude e$te País, 
porque, ajudando este País, V. Ex• vai faz;er o que s_emf;re fez: 
cumprir bem o seu dever. 

O SR. BENI VERAS - Caro Senador Albano Franco; V. 
Ex•, como Presidente da Confederação Nacional da Indústria, tem 
oportunidade de participar das discussões nacionais sobre progra
mas industriais, comerciais, etc. Contudo, penso que essa partici
pação pode ser muito mais intensa. 

Pretendo, caso V. Exame permita, socorrer-me freqUente
mente dos conselhos, das opiniões,_ das idéias a respeito do futuro 
do Brasil, e não somente com relação às empresas nacionais que 
V .. Ex11 dirige na CNI, pois existem empresas estrangeiras que po
dem ser chamadas a opinar sobre a questão brasileira. Há pessoas 
com notável experiência; alguns deles são homens de grande expe
riência empresarial que podem nos ajudar a identificar melhor os 
camil!hos para o desenvolvimento nacional. 

_ Permita-me abusar do desejo de participação de V~ Exa e 
contar com a CNI e outros instrumentos do empresariado nacional 
para colher informaÇões e caminhos que possamos palmilhar jun
tos. 

O Sr. Albano Franco - O respeito e o apreço dos que fa
zem a Confederação Nacional da Indústria por V. Ex• é muíto 
·grande. Portanto, V. Ex• pode contar com a nossa c_olaboração em 
todos os sentidos. 

O SR- BENI VERAS - Muito obrigado. 
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Beni V eras, permi

te-me V. Ex• um aparte? 
O SR- BENI VERAS - Com prazer, ouço V. Ex' 
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador Beni V eras, ao 

lado de tantos Colegas que se manifestaram, também quero dizer 
da minha alegria em vê-lo guindado ao Ministério do Planejamen
to. Em uma das manifestações de V. Ex• à imprensa, mais exata
mente ao jornalista Marcelo Pontes, V. Ex• afirmava que o 
planejamento no Brasil teve a sua fase de esplendor e agora vive 
uma fase de ocaso. Não é a situação, agora, de V. Ex•, que - sei -
dinamizará as atividades do Ministério d_o Pianejamento e viabili-: 
zará uma nova perspectiva ao planejamento do País, fazendo com 
que o Brasil tenha mais ações de longo prazo e que possamos vis
lumbrar um futuro melhor. A meu ver, o Governo Itamar Franco 
não poderia ter feitO inelhor escolhendo_ V. Ex•, um homem públi
co_de grande sensibilidade, de conhecimento não apenas da nossa 
realidade nordestina. mas da realidade brasileira. Parabenizo V. 
Exa e o Governo Itamar Franco por-essa escolha. _ 

O SR. BENI VERAS, Obrigado, Senador Garibaldi Alves 
Filho. Ouço as palavras de V. Exa com muito respeito porque sei 
da preocupação de V. Ex11 com o desenvolvimento nacional. Lasti
mo. até, que o Governo não possa contar, no presente momento, 
com a colaboração de V. Ex a, dada a sua condição de candidato ao 
GOverno-do Rio Grande do Norte, augurando a V. Exa um grande 
sucesso. 

O Sr. Marco Maciel- Senador Beni V eras, V. Ex• me con-
cede um __ aparte? 

O SR- BENI VERAS - Concedo o aparte a V. Ex'. 
O Sr. Marco Maciel - Senador Beni V eras, desejo, em uma 

breve intervenção, em meu nome pessoal e em nome da Bancada 
do meu Partido, o PFL, congratular-me com o Presidente Itamar 
Franco pela escolha do nome de V. Exa para exercer as funções de 
Ministro do Planejamento da .Presidência da República. Vou dizer 
aquilo que talvez seja algo muito consabido, s_obretudo aqui nesta 
Casa: que a V. Ex• não faltam os pressupostos básicos para bem se 
desincumbir no exercício de suas funções. V. Ex• é um homem 
probo, pré-requisito para que se faça vida pública, homem que tem 
competência para bem desempenhar as funções, dotado de reco-
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nhecida capacidade de trabalho, como salientou, coro muita pro
priedade, o Senador_Albano Franco. De mais_a_ma1s, V. Exa tem 
ainda algo que é muito irrif>Ortante para quem vai cumprir- tarefas 
no GovernO" da União: V. Ex• alia a condiÇão de político à de em
presário. Isso permite a V. Ex ... conhecer não somente as questões 
relativas ao setor público no País, de modo_ geral, mas também o 
segmento privado da economia, ou seja, como funciona a iniciati
va privada e como é visto, conseqüentemente, o Governo enquan
to braço político do Estado. Ressalto, ainda, que, no momento em 
que V. Ex• ascende a tão importante funÇão na República, o nosso 
Partido se dispõe a colaborar com o trabalho que V. Ex• vai reali
zar à frente do Ministério. Tenho certeza que a presidir suas ações 
estará sempre o eSpírito público que caracteriza o seu trabalho, a 
sua conduta, que tem sido, à saciedade, demonstrado nesta Casa. 
De modo especial, felicito-me por vê-lo alçado à condição de Mi
nistro do Plancjamento, por ser V. Ex a um nordestino, e o Nordes
te, por ser uma das chamadas regiões-problemas, certamente muito 
necessita da presença dos olhos do Gov~o Federal. Eu não ~ta
ria exagerando se dissesse que tal vez o mais grave problema espa
cial brasileiro esteja--na- Região nordestina, ainda que se possa 
argumentar que_ a Amazônia é um grande problema ainda a vencer. 
Mas eu diria que, de forma mais aguda, o Nordeste apresenta pro
blemas muito mais graves. Sem querer-faze! CotejO ehtre duas re
giões-problemas, eu diria- que o-- Norte é unia região 
não-desenvolvida, conseqüentemente-, aindã com cOndições 
de _crescer correta- c adequadamente, enquanto que o Nordes
te é, infelizmente, uma região subdesenvolvida e, para reti
rá-lo dessa posição, será necessário muito· esforço e 
programas consistentes e articulados. Daí por que, nobre Se
mtcl()r }3_eni" _Veras, __ en_cerro o rUeu_a_pa_rte ao_ discurso de V. 
Ex\ renoVaO.do- ãQuiio quC-assevei-d.D.o itlíCto daS -rllillhas patã
vras: meus cumprimentos iio Presidente Itamar Franco pela esco
lha de V. Ex a_ Penso qlie este sentiiúento é c<impartilhado por todo 
o Senado, que se manifestou-de forma unânime em reconhecimen
to à decisão do Presidente da República. Estamos, pois, dispostos 
a dar-lhe o .apoio de que V. Exn certamente necessitará no Con
gresso e. de modo especial, no Senado. Por fim, almejo a V. Ex• os 
votos de pleno êxito no exercício de suas funções, porque, na pro
porção em que V. Exn começar a cumprir suas ativídades, terá pre
sente que não faltará de nossa parte o estímulo e, mais do que 
isso-. cooperação. Receba, pois, V. Exn, com os nossos cumprimen
tos, a reiteração da mais desatada e_decidida manifestação de apoio 
e de colaboração. 

O SR. BENI VERAS - Obrigado, Senador Marco Maciel. 
V. Ex'", que participou comigo de algumas viagens em que 

lutávamos pela identifiCação das desigualdades regionais, ressal
tando o problema do Nordeste, pode contar com a nossa preocupa
ção na solução dos problema_s da região. 

Neste fim de semana, estive arialisando um projeto do Mi
nistério do Planejamento a respeito da situação da região sucrOal
cooleira em Pernambuco. Este assunto eS:fá afeto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econ_õmicQ_e__Social e vem avan
çando seriamente; pretendo concluí-lo o mais rapidamente po-ssível 
e levá-lo a Pernambuco para discutir com a sociedade pemambucana, 
porque sei que é uma região-problema naquele Estado. 

Considero o Estado de Pernambuco um estado próspero, or
gulhoso, forte e que tem um longo papel na história brasileira, pre
cisa de apoio do Governo Federal para vencer este momento difícil 
que vive. Em breve, estaremos lá discutindo essa questão da cana
de-açúcar, quando espero poder revelar a nossa preocupação em 
ajudar o Nordeste e, por conseqüência, Pernambuco, a desenvol
ver-se e encontrar o seu caminho. 

Muito obligado a V. Ex~s. 

Era o que tinha a' dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. 
O orador é cumprimendtdo.) _ 

O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Com o assen
timento do Srs. Senadores, prorrogo a sessão por 20 minutos. 

··Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para 
uma breve comunicaçãO. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Como Líder. Para 
uma comunicação. Senl revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, gostaria de _registrar artigo do jornal O Estado de S. 
Paulo de ontem, dia : --

"O economista Pérsió Arida, um ·dos fonnulado
res do FHC2 :- e Presidente do BNDES -, dísse- que um 
dos objetivos do plano é reperisar a estrutura de gastos 
sociaiS" do gOverno e para tantO a equipe:-eéo"!"'ôrriicit já 
estuda propostas de criação de um programa de renda 
mínima garantida. Uma_das_ propostas eni estudo é o 
projeto de Imposto de Renda negativo; de autOria do Se
nador Eduard.o Suplicy (PT -SP), já aprovado p~lo $ena
do." 

ConfO~mc- B.s p'alavras dC Pé-rsio Aridâ:-. 
"A idéia é melhOrar as ·condições -de vida da po

pulaÇãO ·pobre, utiliza:nd~ -recursos orçáriu!ritários n!ma
nejados de outros itens para rtão provocar des_equilíbrio 
no OrÇamentó." · · · 

O GoYernÇ> It~ar Franco está estudando essa proposição 
corp. seriedade. E Q próprio ~_enac}or Beni V eras, que amanhã assu
me o Mii:tistério do Planejamento, ~nformou que está, dando conti
nuidade aos estudos qu

1

e no ãffibito do IPEÂ e_ da SEPLAN estilo 
sent:;l.orealizados. -'~'· ... , .-<_., _ , ... '"!. ,. 

Gostaria de colocar-me à cJjsposição, dando continuidade a 
essa interação, uma vez que o próprio Deputado Germano RigoHo, 
Relator da matéria, infOrmou aO Presidente Itamar Franco que está 
aguardando sug~s~ões do (Jove:rno, para então ser iniCiada a vota
ção do projeto na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara 
dos Deputados. 1 

_ _ _ _ _ _ _ 

Muito obrigado,_Sr. PreSide_nte. _ - - _:__ _ _ _ -
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Sen~or Pre-. 

sidente da República editou a Medida Provisória N°_435, de 28_ de 
fevereiro de 1994, que ~Itera o art. 5° da Lei n° 7.8"62, de 30 de ou
tubro de 1989, g_ue dispõe sobre a remuneração das disponibilida
des do Tesouro Nacionàl. 

De acordo_ com as indicações das_ Lideranças, e nos termos 
do § 5° do art. 2° da Resolução n° 1!89-CN, fica assim constituída 
a Comissão Mista incul)J.bida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 
Ronan Tito Cid Sabóia de Carvalho 
AmirLando Antônio M_ariZ 

PFL 
Guilherme Palmeira Jônice Tristão 

PPR 
Moi ses Abrão Epitacio Cafeteira 

PSDB 
Beni V eras José Richa 

PRN 
AureoMelo Ney Maranhão 
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Nelson Wedekln 

Titulares 

Rubem Medina 
Osório Adriano 

Luís Roberto Ponte 

ChafkFarhat 

João Faustino 

Paulo Octávio 

PDT 
Junia Marise_ 

DEPUTADOS 

Bloco 

PMDB 

PPR 

PSDB 

PRN 

PL 

Suplentes 

Darcy Coelho 
Carlos Kayath 

Gciiliaga Mota 

. Roberto sa·testra 

Saulo Coêlho 

Zé Goiries Da ROcha 

José Egydio João Mellão Neto 
De acordo com a Resolução _N"'_ I,_ de 1989-CN, ficil. estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação d,a matéria: 
Dia 07 !03i'94 :. Designação da cOinissão Mista; 
Dia 08/03/94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 06/03/94 - Prazo para Recebimento de Emendas. Prazo 

para a ComissãO-Mista emitir parecer sobre a admissibilidade; 
Até 16/03/94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 31/03/94 - Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor Pre

sidente da República editou a Medida Provisória n° 436, de 28 de 
fevereiro de 1994, que dispõe sobre o exercício das atribuições 
instituciOnais da Advõcaciã.RGeraJ da=União, ein caráter emergen
cial e provisório, e dâ Outras providênCias. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do § S' do art. 2° da Resolução n° l/89RCN, fjca_ assim_ constituída 
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
Cid Sabóia de .Carvalho Aluízio Bezerra 
Márcio Lacerda Gilberto Miranda 

PFL 
Francisco Rollemberg- CailóS Pã:troCiitio 

PPR 
Hydeckel de Freitas Carlos de'Carli 

PSDB 
Jutahy Magalhães Mário COvas 

PP 
Nelson Carneiro MeiraFilho 

PTB 
Marluce Pinto Valmir CamPelo 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
Vilmar Rocha PaesLandim 
Osório Adriano Pedro Abrão 

PMDB 
José Thomaz Nonô Ary Kara 

PPR 
OsValdo Melo Vitória Malta 

PSDB 
LuizMáximo Paulino Cícero 

PSB 
Luiz Piauhylino Álvaro Ribeiro 

PCctoB 
Sérgio Miranda Renildo Calheiros 

De acordo com a Resolução n° I, de 1989-CN, .fic<l esta:bt!
lecido o seguinte calendário para a tramitaç~ó da mat~riai · 

. Dia 07103194- Designação da Comissão Mista; 
Dia 08103/94 - Instalação da Comissão Mista; .. 
At~_ 06/03/94 - PrazO pari recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão-Mistaemitir o Pánicer sobre a admissibilidade; 
Até 16/03/94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 31/03/94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor Pre

sidente da República editou a Medida Provisória n° 437,_de 28 de 
fevereiro de 1994, que autoriza o Podc:;:r Executivo a aj;)rír ao OrçaR 

· inento _da Seguçi_dª4~ Social qa União crédito ex(raord).nário_, _para_ 
os fins que especifica, e dá outras providências.. 

De acordo com as indicaçõ~s das Lideranças e nos termos 
do § 5° do art. 2~ da Resolução n" 1/89-CN, fica assim com;tituída. 
a Comissão Mista incumbÍda de e~i~r pai'ecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
Cid Sabóia de Carvalho Mansueto de Lavor 
Divaldo Suruagy Antônío Mariz 

PFL 
" 

Carlos Patrocínío · Õario Pereira 

PPR 
Louremberg Nunes Rocha Jarbas Passarinbo 

PSDB 
Almir Gabriel Mário Covas 

PSB 
José Paulo Bisol 

PT 
Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
Everaldo de Oliveira Jerôninio Reis 
Jorge Khoury Wilson Cunha 

PMDB 
Aluízio Alves Murilo Rezende 

PPR 
Francisco Evangelista José Teles 

PSDB 
Sérgio Garidenzi Jaime Santana 

PSD 
Irani Barbosa Sérgio Brito 

PPS 
Sétg:io Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Reso1ução n" I, de 1989~CN~ fi"Ca estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
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Dia 07/03/94- designação da Comissão Mista; 
Dia 08/03/94- instalação da Comissão Mista; 
Até 06/03/94-- prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 16/03/94 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 31103194- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - o Senhor Pre

sidente da República editou a Medida Provisória n°- 43_8, de 28 de 
fevereiro de 1994, que dispõe sobre o Imposto Sobre Op"erações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobi-
liários;-e dá outras proVidências. - - -

De aCordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
do_§ 5° do art. 2° da_Resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída 
a ComiSsão Mista iricumbida de emitir parecer Sobre a matéria: 

SENADORES 
TituJares Suplentes 

PMDB 
RuyBacelar Aluízio Bezerra 
DíVaJ.do Suruagy César Dias 

PFL 
Carlos PatrocíniO Henrique Almeida 

PPR 
Lucfdio Portella Levy Dias 

PSDB 
Beni V eras. Mário Co\.'as 

.. 

PRN 
Aureo Mello N_ey Maranhão 

PDT 
Daicy Ribeiro NdsOri Wedekin 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco 
Luiz Viana Neto José Jorge 
Nelson MOrro Félix Mendonça 

PMDB 
Lufs Roberto Ponte Fernando Diniz 

PPR 
Roberto Campos Luciano de Castro 

PSDB 
João Faustino José Abrão 

PV 
Sidney de Miguel Paulo Bernardo 

PRONA 
Regina Gord~lho __ _ _ _ _ _ 

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

Dia 07/03/94 ~ designação da Comissão Mista; 
Dia 08/03194- instalação da Comissão Mista; 
Até- 06/03/94 ~ prazo para recebfmento de emendas. prazo 

para a Comissão Mista emitir o parece-r-sobre a admissibilidade; 
Até 16/03/94 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 31/03194: prazo no Congresso Nacional. 
O Bit:. PRESIDENTE (Chajpis Rodrigues) - O Senhor Pre· 

sidente da.República a Medida Provisória n° 439, de 28 de feverei~ 
rode 1994, qu.e altera a redação do art. 3° da Lei n° 4.491, de 21 
de novembro de 1964, que "altera diSp-osições da lei n° 3.780, de 
12 de julho de 1960 (Plano de Reclassificaçâo), relativas às séries 

-de classes de impressor; encadernador, mestre e técnico de artes 
gráficas e dá outras prov~dências". 

De acordo com aS indicações das lideranças. e nos termos 
dos§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão MistA incuinbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

<SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
Márcio Lacerda César Dias 
Nabor Júnior Wilson Martins 

PFL 
Jônice Tristão Lourival Baptista 

PPR 
Affonso Carnaf!lo Hydekel Freitas 

PSDB 
EvaBiay Teotônio Vilela Filho 

PP 
Pedro Teixeita João França 

PTB 
ValmirCampelo Marluce Pinto 

'DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco 
Maurício Calixto José Mendonã Bezerra 
Antonio dos Santos Etevalda G. de Menezes 

PMDB 
Hermínio Cal vinho Adelajde Neri 

PPR 
Maria Valadão Ronivon Santiago 

PSDB 
Sigmaringa Seixas Jabes Ribeiio 

PP 
Mário de Oliveira Pedro V aladares 

PDT 
Luiz Salomão Mifo Teixeira 

De acordo com a ~esolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe~ 
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 07/03/94- deSignação da Comissão Mista; 
Dia 08/03/94 - ins6Iação da Comissão Mista; 
Até 06/03/94 ~ prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a Comissão Mista eiriitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 16/03/94- prazo firial da Comissão Mista; 
Até 31/03/94- praZo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor Pre

sidente da República edÚou a Medida Provisória n°- 440, de 28 de 
fevereiro de 1994, que dá nova redação ao art. 3° da Lei n° 8.689, 
de 27 de julho de 1993,, que dispõe sobre a extinção do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Sodal-INAMPS. 

De acordo com aS indicações das lideranças, e nos termos 
do § 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída 
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

i SENADORES . 
Titulares Suplentes 

PMDB 
César Dias Wilson Martins 
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Márcio Lacerda 

Lourival Baptista 

Jarbao;; Passarinho 

Mário Covas 

José Paulo Bisol 

Eduardo Suplicy 

Titulares 

LuizMáximo 
I vânio Guerra-

Euler Ribeiro 

Heitor Franco 

Antônio Faleiros 

Eduardo Salom-ao 

Euclides Melo 

AmirLando 

PFL 
Dario Pereira 

PPR 
Lucfdio Portella 

PSDB 
Almir Gabriel 

PSB 

PT 

DEPUTADOS 
Suplentes 

BLOCO 
Mauro Fecury 

--José Alves 

PMDB 
Eliel Rodrigues 

PPR 
Chafic Farhat 

PSDB 
Clóvis Assis 

PT 
João Paulo 

PRN 
José GomesdaRocha. 

De acordo_coin a ReSolução-ri<> I, de_l989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte-Calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 07/03/94 -designação diCOmiSSlio Mista; 
Dia 08103194 - instalação da Comissjio Mista; 
Até 06/03194 - prazo para recebimento de !!mendas. prazo 

para a Comissão Mista emítii O Pã.reCer sobre a admissibilidade; 
Até 16/03/94 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 31/03/94- Pi-ãzo no Congresso_ Nacional. _ ·--··. ~- --~ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ,p Senhor Pre- , 

sidente da Rcpúbllca editou a Medida Provisória ·n°_441, de 28 de __ 
fevereiro de 1994, que acrescenta_ artigos. ~os capítulos Ill e N e 
altera dispositivos da Lei n° 8..694, --de 12 de agosto de 1993, que 
dispõe sobre as dirctrizes para elaóoração e execuç~o da Lei Orça~ 
mentária anual de 1994 c dá outras providências. 

De acordo com as indicações -das lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e 5° do: art. zo da Reiolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de eniitír paréeér sobre a ma-
téria: - - - .-

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
José Fogaça Cid S. de C3.rvalbo 
Gilberto Miranda Ruy Bacelar 

PFL 
João Rocha Hnerique Almeida 

PPR 

AureoMello 

Magno Bacelar 

Titulares 

Tourinho Dantas 
José-Jorge 

Gonzaga Mota . 

Fetter J úl;liof 

Antônio Faleiros 

FaUsto Rocha-

Ney Maranhão 

PDT 
Lavoiser Maia 

DEPUTADOS 

BLOCO. 

PMDB 

PI'R 

PSDB. 

PL 

PSB 

Suplentes 

Mendes Botelho · 
Nelson Marquezelli 

Felipe Neri 

Carlos Virgílio 

Jaime Santana 

. GETÚLIO NEIVA 

Álvaro Ribeiro . . _ Sérgio Guerra. 
De acordo com a Resolução 0° I, de .19S9~CN~ fiça es,tabe

lecido o seguinte .calendário para a tramitação da matéria: 
' DIA 07 f(JJ/94 -Desfgnal'ão da Comissão Mista; 

DIA 08103/94 -lnstaláção da Comissão Mista; 
A 1É 06103/94 - Prazo para recebimento de emendas, Prazo 

para a Cõmissão -MíSui. emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
ATÉ 31103194 - Prazo final da Comissão Mista; 
A 1É 31103194 - Prazo no Congresso Nacional, 
O SR. PRÉSIDEN'i'E (Chagas Rodrigues) - O Senhor Pre

sidente da República editou a Medida Provisória nó 442, d~2~_de 
fevereiro de 1994. que autoriza a contratação de fabricação de pa-
pel-moeda, e dá outras providêncías. · 

De acordo coni as indicaÇõe-s das Lideranças, C nos tennos 
do § 5° do art. zo da ~esolução n<> l/89-CN, fica ass~m cOp.ª-~tu_ída 
a Comissão Mfsiã incm:ilbldã-de emitir Parecer sobre a matéria. 

Titulares 

AmirLando 
Aluizio Bezerra 

Alexandre Costa 

Carlos DeCarli 

Dirceu Carneiro 

MeiraFilho 

José Eduardo 

Titulares 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

PP 

PTB 

Suplentes 

Márcio Lacerda 
Wilson Martins 

Jõnice Tristão 

LevyDias 

EvaBlay 

Pedro_ Teixeira 

Jonas Pinheiro 

DEPUTADOS 
Suplentes 

BLOCO 
Levy Dias Affonso Camargo 

PSDB 

··-Zé Múcio Monteiro 
Valdir Guerra 

Ervin llõilkoski 
João Mendes 

EvaBlay Beni V eras 

PRN 

PMDB 
Geddel Vieira Lima José Belato 
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PPR 
Basflio Vilani PaUlo Mourão 

PSDB 
Vi tório Medioli Apaócio Carvalho 

PCdoB 
Renildo Calheiros Socorro Gomes 

PSD 
Orlando Pacheco Luís Dantas 

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

Dia 07/03/94 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 08/03/94 - Instalação da Comissão Mista; . 
Até 06/03/94 - Prazo para recebimento de emendas. Pfazo 

para a Comissão Mista emitir o_ parecer sobre a admissibilidade. 
Até 16/03194 - Prazo final da CoÓrissão Mista; 
Até 3 1/03/94 ~ PrãZO no COngresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimentOs que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário. · 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 116, DE 1994 
Senhor Presidente,-
Nos termos do art. 43, inciso II, do Reginlenio ÍnternÕ do 

Senado Federal, requeiro que sejam c-ohSidefã.dos comp Iicellça os 
dias 4, 7. 10, II, !6, 17, 18, 21, 25 e 28 de fevere1ro.do corrente 
ano, quando estive afastado dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1994. - Senador Moisés 
Abrão. 

REQUERIMENTO N" 117, DE19?4 
' Com fulcro no art. 13, § 1°, do Regimento Interno do Sena

do Federal, requeiro seja concedica licença telativa aos dias 8 e 9 . 
de março, período em que estarei ausente _dp~ tr~bos desta.Casa 
para proferir palestra no Rio de Janeiro_ sobre "Privatização do Sis-
tema Ferroviário". . . ·- _ 

Sala das Sessões, 7 de março de 1994. - Senador Amir 
Lando. . . . . .. . . ..... 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 7 A votação 
dos requerimentos_ tíca adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. I o Secretário. 
São lidos os seguintes 

Brasília, 3 de março de 1994 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, Va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores ESPERIDIÃO 
AMIN e LEVY DIAS como Titular_~_ Suplente, respectivamente, 
em substituição aos Senadores anteriormente indicados para inte
grar a Comissão Mista incumbida de emitir parecer_ s9bre ~dmissi
bí!idade da Medida Provisória n• 434, de 27 de fevereiro de 1994, 
que "dispõe sobre o Programa de Estabilização Ecc;mômica,_ o Sjs_
tema Monetário Nacional,_ institui_ ·aUõida_de Real de Valor -
URV, e dá outras providêlicias": - -

Na oportunidade, renovo os meu~pro_t~stos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, Senador Epitádo Cafeteira, Líder do PPR. 
Brasfiia,3 de março de 1994 

S_enhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Refonnador - PPR, va

lho-me deste para indicar o pobre Sel'l:ador AFFON:SO CAMAR
GO- -como Suplente, em substituição --ão Senador anterionp.~nte 
indicado, para integrar a Comissão Mista incumbida de emitir pa
recer sobre a admissibilidade da Medida Provisória n° 433, de 26 

de fev_ereiro de 1994, que "concede abono espec:ial aos servidores 
públicos civis e militàres da Administração Federal direta, autár
quica e fundacional e dá outras providências". 

Na oportunidade. renovo os meus protestos de elevada esti-
ma e distinta conside~ção. _ --

Cordialmente, Serlador Epitácio Cafeteira, Líder do PPR. 

OF./GLPTB/01 7194 

Senhor Preside~te, 
Brasília (DF), 28 de fevereiro de 1994 

Venho solicitar~ Vossa Excelência as necessárias providên
cias no sentido de subStituir o Exm" Sr. Senador LUÍS ALBERTO 
pela Exm• Sr' Senadoia MARLUCE PINTO, na Comissão Parla· 
mentar Mista de Inquérito destinada a investigar fatos decorrentes 
da execução do Progr.lma Nacional de Desestatização, como titu
lar, a qual também integro na condição de Suplente. 

-Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência 
protestos de estima e distinta consideração. - Senador Jonas Pi
nheiro, Líder do PTB. , 

Of.I25/GLPSDB/94 

Senhor PresidenÍe, 
Brasília, 4 de março de 1994 

Dirijo-me a Vos$a Excelêncía para.- nos termos regimentais 
e em substituição à des~gnayão efetuada por Vossa Excelência, in
dicar o nobre Senador JOSE RICHA para, representando o Partido 
da Social Democracia Brasileira- PSDB, na qualidade de Titular, 
compor a Comissão EsPecial Mista destinada a apreciar a Medica 
Provisória 0° 434, PubiÍcada no Diário Oficial da União de 28 de 
fevereiro de 1994. · 

Na oportunidade; renovo protestos de elevada estima e dis
tinta consideração. - Sepador Mário Covas, Líder do PSDB. 

· · Of. !27/GLPSDB/94 
Biasí!ia, 4 ile março de 1994 

Senhor Presidentb, . 
Dirijo-me a Vosia. Excelência para, nos termos regimentais 

e·em substitUição à desi~ação efetuada por Vossa Excelência, in· 
dicar os nobres Senadores DIRCEU CARNEIRO e TEOTÓNIO 
VILELA FILHO para, representando o Partido da Social Demo
cracia Brasileira- PSDB, na qualidade de Titular e Suplente, res
pectivamente, comporem a Comissão Especial Mista destinada a 
apreciar a Medida Provi,s6ria n° 433, publicada no Diário Oficial 
da União de 28 de fevereiro de 1994. 

Na oportunidade, .renovo protestos de elevada estima e dis
tinta consideração.- Senad~r Mácl~ -~.ovas, f-íder do PSDB. 

Of. PSDBIIIN" 23"9/94 

Senhor Presidente-, 

' 

Brasília, 3 de- março de 1994 

Venho solicitar a :Vossa Excelência a gentileza de determi-

nar a substituição do J?eputado JOSÉ SERRA pelo Deputado 
DENI SCHW ARTZ, com<> membro Titular, e do Deputado GE· 
RALDO ALCKMIN Fii.HO pelo Deputado IlJENAL GONÇAL
VES, c_omo membro Suplente, 'para integrarem ~ Comissão Mista 
destinada a analisar a Medida Provisória n° 433/94. 

Na oportunidade, reitero a· Vossa Excelência manifestações 
de eievada estima e apteço. - Deputado José Serra, Líder do 
PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Serão feitas 
as substituições sÕliciiadis. -

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tário. 

É lido o seguinte 
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PROJETO DE Í.,EI DO SENADO N" 16, .DE 1994 

Dispõe sobre isenção de contribuições sociais 
nos tennos dos arts. 195 e 213, I e II, da Constituição 
Federal, define instituição educacional de caráter 
confessional, fixa critérios de contrapartida aos bene
fícios e dá -outras providências 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o Ficam isentas das contribuições sociais a que se refe~

re o art. 195. da ConstitUição, aS instituiçõeS educacionais de cará

ter confessional que satisfaÇam as exigênciaS de seu art. 213, I e II. 
§ 1° Para os efeitos desta lei, são consideradas institUições 

educacionais de carátcr ~onfcssioilal aquelas que sejam expressa
mente reconhecidas pelas autoridades competentes das confissões 
religiOsas com org'alitzaçãó e_ ãiJ:tbito de atuação -nacional e qtie 
possuam corpo de doutrina constituído e por elas propagado. 

§zoAs instituições contempladas nesta lei deverão_compro
var a concessão de benefícios, auxílios e gratuidades, a qualquer 
título, no montante correspondente a pelo menos setenta por cento 
das isenções usufruídas. 

Art. 2° O Poder Executivo regulamelltará esta lei no prazo 
de noventa dias, contados de sua publicação. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitOS -financeiros_ a parti{ do primeiro dia do mês subseqUen
te. 

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

Justificação 

Proclama o preâmbulo da ConstitUição" Federal estar entre 
os objetivo"s do Bfasil construir um estado detUOcrático fundado 
em uma sociedade pluralistã, Tntegrid3. p-or coiTentes de_ pensa
mento que comunguem dos mesmos ideais de respeito pela pessoa 
humana. 

Como a-educação tem por objetivo- o desenvolvimento ple
no da pessoa humana, como detennina o art. 205 da Carta Magna, 
pode e deve ela ser inspirada nos ideais de uma corrente de pensa
mento que encontre lugar no pluralismo democrático. 

Para atender a tais elevados fins, a Lei Maior assentou o 
princípio da liberdade de ensinar_ e_ aprender (art. 206, II), o plura
lismo de ideais e de concepções pedagógicas (art. 206, III) bem 
como a coexistência-de instituições públicas e privadas de ensino 
(art. 206, III). A educação é a atíV'ídade de inteiesse público rele
vante, inserindo-se no âmbito da exceção consagrada pelo art. 19, 
I, da ConstituiÇãO.- -

Dentre as instituições priVadas de educação, a Constituição 
concede tratamento diferenciado apenas às que possuarr. caráter 
comunitário, confesSionãl ou filantrópico, admitindo que os recur
sos públicos poderão_ ser a elas dirigidos, para o desensolvimento 
das atividades que se enquadrem nessas características (art. 213). 
Sendo tais instituições sem fins lucrativos, reconhece-lhes a Cons
tituiçãO (art. 150, VI, c) imunidade tributária. 

Ora, como forrria cOnCreta e efdíVa de participação demo
crática nos benefícios -da sociedade, é necesSário propiciar a-os- alu
nos carentes a portunidade de acesso ao en_si_no gratuído ou a 
alternativas que faVoreÇãih seu--ingresso nas instituíções d~? sua 
preferência ou dos seus responsáveis. É este o entendimento cor
rente e a prática generalizada, coroados de amp!o sucessi?, nos paí
ses regidos pela inspiração da social-democracia e da economia 
social de mercado. 

A proposição- que- é apresentada não inova em termos de 
concessão de benefícios. Ao contrário, ela meramente reconhece 
uma situação hoje exiStente, em que oS reCUfsos oiJtla.OS pela:fins-

.... , ... -

tituições revertem em direto e_imediato benefício de estUdantes ca
rentes, em todos os níveis de escolaridades. O projeto garante, as
sim, os méritos e- Os benefícios de instituições reconhecidamente 
dedicadas ao bem social e ao lriieresse coleti v O dos brasileiros, 
preservando-as de equívocos publicitários e administratiVos: 

Tem agora nosso País ocaSião de fol'IIDir COin os demais 

países que perfilham essa fonna distributiva de justiça social, por 

inteiriiédio do prese_nte p_rojeto de lei, que _contrib_!li _p'!lfa dar ~?Sta

~ili~ade e_ regularidades às isenções de que se beneficiam essas 

instituições, bem assim para dotar os respectivos procedimentos de 

transparência. 
Sala das Sessões, 7 de março de 1994. ~ S.enador Marco 

Maciel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Arf 195. A seguridade social seria frnãriciada por toda aso
ciedade, de forma direta e indiret3, nos termos·da tei,-medíante re
cursos provenientes dos orçamentos da União, _dos· Estados. do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes __ contribuições 
sociais: 

I - dos empregadores, incidentes sobre a folha de s~ários o 
faturamento e o lucro; -

__ II - dos_ trabalhadores; 
III - sobre a receita de concursos de prognósticos 
§ 1 o As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu

nicípios destinadas à seguridade _social const?fãO dos respectivos 
orçamentos, não integrando o orçamento da União 

§ 2o A proposta de orçamento da seguridade social será ela
borada de forrria integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde. 
previdência social e assistência social, tendo em vi~ta as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, asse
gurada a cada área a gestão de seus recursos. 

§ 3° A pessoa jurídica em débito com o sistema da se"8liilda
de social, como estabelecído em lei, não poderá contratar com o 
poder público nem dele receber benefícios Ou incentiVos fiscais ou 
creditícios. 

§ 4° A lei poderá instituir outras fOnte-s -destinadas a garantir 
a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o dis
posto no art. 154, I. 

-§5o Nenflum-bellefídO ou serviçO- da seguridade social po
defá- ser criado, majOrado ou eSteridido sem a cõri-espondente fonte 
de custeio total. 

§ 6° As contribuições sociais de que trata este artigo só po
derão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publi
cação da TCí que as houver instituído ou modificado, não_ se lheS 
aplicando o disposto no art. ISO, ID, b. 

§ 7° SãO íSerü3S de colltribuição para a seguridade SOcial as 
entidades beneficentes de assistência- sciciaJ que atendam às exi
gências e-stabelecidas em lei. 

§ 8° O produtor, o parceiro o meeiro e o arrendatário rurais. 
o garimpeiro, o peScador ãrteSã.nal, bem como os respectivOs côn
juges, que exerçam suas atividades em regime de economia famí_
liar, ~elll empregados permanentes, contribuirão para a seguridade 
s~cial_ Ip.ed~ante_ a ~plicação de uma alíquota sobre o resultado da 
comerdalizaçãci da produção e farão jus aos benefíCios i:tõs teilrio"s 
da lei. 
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Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas 
públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessio- -
nais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 

I- comprovem finalidade -não lucrativa e apliquem seUs ex-
cedentes fmanceiros erri edUcação; --

TI- assegurem a destinação de seu patrimôniO a outra esco

la comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, 

no caso de encerramento de suas atividades. 
§ 1° Os reCursos de que tiata este artigo poderão se destina

dos a bolsas _de estudo para o ensino fundamental e médio, na for
ma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, 
quando .ho~~er fal!a ~e ~ag~s ~ çur~us regulare~ d3: rede pública na 
localidade da resisdência do educando, ficando _o poder público 
obrigado a investir prioritariamente na- expansão de sua rede na lo
calidade. 

§ 2° As ativldades universitáriaS dê pesqúisa ê extensãO po
derão receb~r_ apoio: ~nanceiro do poder público. 

.... ~ ......... ~·---~---···~--~--·······--····· .. ······· 
(À Comissão de A,ssun_tos. EconQmlco __ - decisão 

terminativa.) . 

· O SR. PRESIDENTE (Chagas 'R.odrlgues)::. b projeto será 
. 'publicado e remetido à .comissãO CompetEmte. 

Sobre a mesa, expediente que será lido _pelO Sr. l 0 _:seCretá-
rio. 

É Iido_o_seguinte 

Brasflia, 7 de março de 1994. 
Senbor_Presidente, 
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a V .Exn que, 

nesta data, estou retomando aos trabalhos parlamentares no Sena
do Federal, após breve tratamento de saúde no exterior. 

Reporto-me, ainda, ao Ofício-no E930731, de 15 de dezem
bro de 1993, que comuniquei o meu afastamento perante essa Au
gusta Casa Legislativa. 

Certo da acolhida de V. Ex11 ao exposto, apresento-lhe os 
protestos de elevada estima e consideração_. 

Senador_ Carlos d 'Carli. 
O SR. PR)lSIPENTE;(Çhaga~ J<o<IIigu"Ü=- O expe4knt~ 

lido vai à publicação. · 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Almir Gabriel :....~ Aluízio Bezerra - Antonio Mariz - Aureo_ 

Mello- Beni V eras- Carlos De'Carli --Dario Pereira- Eduardo 
Suplicy - Esperidião Amin -Flaviano Melo - Garlbi:iTdlAI veS Fi
lho - Gerson Camata- Guilhefme Palnleira - Henrique Almeida -
Hugo Napoleão - Humberto· Lucena - Iram Saraiva - lrapuan 
Costa Júnior- Jonas Pinheiro- José _Eduardo - José Sarney- Ju
tahy Magalhães- Márcio Lacerda- Marco Maciei - Marluce Pin
to - Odacir Soares - Ronaldo Aragão - V almir Campelo -:Wilson 
Martins. 

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

Passa-se à 
ORDEM DO DIA . 

item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia noS te.i:mos do art. 5° 
da Resolução n• 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto Qe Lei da 
Câmara do Grupo Processamento de Dados no Quadro 

Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regio
p._a_l ~o_ Trabalho da z• Região, e dá outras providências. 
(Dependendo de Pareceres das Comissões de Constitui
ção, Justiça e Cidadani~ e d~ ~-s~untos E.co~ômicos). 

Nos termos do art. 5° da Resolução n° rJ0/93, designo o no
bre Senador Francisco Rollemberg para proferir parecer sobre a 
matéria, enl Substituição à COinissão dé ConStituiçãO, Justiça e Ci
dadania. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (l'I'L --SE. Para 
proferir parecer.) --sr. FreSillénte, Srs. Senadores, vem a nosso 
exame o Projeto de Lei da Câmara no. 167, de 1993 (n°. 3.529-B, 
de 1993, na Cãmara:-dC:fs Deputados), que "cria cargos do Grupo 
Processamento de Dádos no Quadro Pennanente de Pessoal da Se
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2a. RegiãO e dá ou
tràs providênciás". 

-A referida prO:poSiÇão-·ViSa~a Criai- ?i -(Setenta e-Um) cárgos 
na estrutura da Secretaria do Tribunal do Trabalho da 2a. Região. 
O argumento em que se funda a iniciativa é 6 da .i:Iecess"idade de 
conferir "maiór eficiência e- celeridade" ao desempenho das atri
buições inere'iltes ao.Tribunaf,ém face do "crescente volum~ de 
-feitos Submetidos a sua apreciação". . 

· Não fOi detectàdo, no que tange ao projeto- em apreço, vício 
quanto a sua constitucionalidade, juridic:i'dade ou __ ~giirleiltaliOade . 

Em conCluSão. opinamoS · favOravelmeilte- à- aprOvação do 
Projeto de Lei da Câh>ara n°. 167, de [993, liaja vistaó URGEN
TE interesse do EStado e da própria sodedade t'm oferecer à Justi
ça os instrumento.s:-ã.dministrntivos e proces·suais de que tanto 
necessita pirra eX.eri::é{as Suas COnipetências constituCionais: 

O SR. !?RESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conClui favoravelmente à matéria. A pfoPoSição' deperlde;a"jiida de 
parecer da Comissão de Assuntos EconômicoS .. 

A Presidência !~tira a r;natéJ;ia p.a pauta~ nos termos do art. 
175, letra e~ do Reginiento Interno. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 

PROJETO DE micRETO LEGISLATIVO w 38, DE 1993 

(Incluído em Ordem dO Dia, rios tennos do art. 3° 
da Resolução n° 110, de 1993 

.DisCUSSãO; _em_ tlliilo _ú_nico, cta':Projeio~de~:tle.cteto 
Legislativo n• 38, de 1993 (n° 270!93; riaCãinara dos 

-Deputâ.dos);· que ·aprOVa-· os textos das ResOluçÕes n°s 
267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do Organis
J.?O para a Proscrição das AnUas Nucleares na América 
Laiillá e nO 'C8.rib6 (OPANAL), que_altefalt?,_réspectjva
mente. a derlominação legal do Tratado para a Proscri
~o das_ Annas Nucleares na Amérl.'Cã Latina e Õ § 2° de 
seu alt. 25, bem como o texto emendado do referido tra
tado. (Depehdendo de Parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.). 

A Presidênda retira a- inri.téria da pauta, nos termos do art. 
175 e. do Regimento Interno. 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 80, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dfa nos termos do art. 3° 
da Resolução ·no I 10, de 1993) 

(Trarpi_tan.do em conjunto com os Projetes de Lei 
do Senado n° 97 e I 06, de 1993) 

" ~_Discussão, em tuniO úriicO~ do ProjetO de Lei do 
Senado n° $0, de 1993, de autoria do Senador Jarbas 
Passarinho, ·que dispõe sobre a obrigatoriedade de adi-
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ção de micronutrientes aos produtos de alimentação que 
especifica, e-dá outras provídêiiCi<i.S. (Dependendo de pa
recer da, COrilissão de Assuntos SOciais). 

.A p;e~idência ~scÍarece ao plenário que, durante o prazo re- · 

gimental, foram apresentadas duas enieildas à proposição perante à 
CoiniSsão ae AsSuntós SociaiS, -as quais serão lidas pelo Sr. 1° Se-

. cretário. ' ' 

Sã~ lidas as seguintes 

EMENDA N' 1-CAS 

I - Farinho de trigo 

a) Tiamina 

b) Ferro 

II - Leite em pó 

a) Ferro 

b) Vitàmlna C 

teor mínimo teor máximo 

4,4mglkg 5,5 mg/kg 

30 mglkg 40mg/kg 

teor mínimo teor máximo 

35 mg/Kg 45mg/kg 

210 mg/Kg 270mg/Kg 

Acrescellte-se aO art. 1°, do Projeto de Lei do Senado no 80, Sala das Comissões, 1° de setembro de 1993. Seiiadora Eva 
·de autoria do Exm0

: ·Si; Semidor Jarbas Passarinho, o seguinte pa- ___ Bl3.y. . . , , , , : : , , , ; .. ~ . : ..... _ , ; . 
rágrafo. · · · · O.SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue.s) -Nos, termos do 

Art. 1 o .art. 5° da Resolução 0° 110/93, designo Q nobr~ Sjeoa.d.or Francisco 
Pa!ág'ráfo 'iíniCb.' A determinação acima atingirá somente os Rollemberg para proferir parecer sobre o projeto _e as emendas.em 

Municípios·COll.l populàção siJ.~erior a 10.000 habitantes.' · Substituição _à Comissão de AssUntos SociaiS. ~- · - ... 
Ju,stificação . O SR. FRANCISCO ROLLEMBÉRG. (I'Ft:-S€. Para 

proferir parecer.) - sr: PresideOte, Sr'!s~ e' $rS~ Sell?dOr~.~ é OrO Jnício 
Das mais elogiáveis a atitude do Exmo. Senhpr Sen(ldor_ detramitaçãonodia23dejunlwde199l,.oPLS, no SO,.deautoria 

Jarbas Passarinho em propor· o Projeto _em qU-estão,_ cujo _()bjetivo do SênaâOi JaibaS Passarinho, foi preliminarmente examinado, an
prindpal é nÍclhorar a alimentação dos brãSileirCis, nOtadamente 
dos mais necessitados._ Vislumbro, contudo, uma dificuldade no tes .de ~ Jhe. s.erem an~x~~os, por: fofça: ~a ~P[~~a9~~ do Requeri-

mento_ n°, 840. de, ~pin,ha,a!Jtqria1 o~ d'r n~ero,s.97! dç> ~en~dor 
campo e_conômico, com ine'<itáveis reflexos no setor sopi.al, c~so a Júliõ Cain]?bs, e l 06, _do .S.enador Março Maciç~. apre~entadp-?._ ,res-
determihaçâo'COntida: h6 ·art~ 1 o atirlgit, indiscriminadamente, to- , _ . 

· -pediVaffienie, noS dias 3 e 23_de agOsto. -
dos os Munidpíos. Afin3.l, entendo que os chamados Municíptos E • . trê p · t dam pe~e·ta s

1
·m,·lan· 

m sua essenc1a, os s roJe os guar u1 1 -
pequenos, especialmente aqueles com_ uma economia mais limita- dade de proPósito: O conlba'te à desnutrfçãc;>; ~e?Ponsáv·e~ pela ele-

~a~n~~od:u~~~=!o ~~~as~~~~~~~O~~~:~t:!~~í~~~~!;r!;~h;~ vadamortalidade. infantil, pelo ,n~s~o~ pelo ret~do l!lental e pela 
seus funcíonáríOs: Daí, pOrtanto,. niíhh. a. sug. estã.o de .que tal. exi- predisposição a doenças. · • , · · ----. , . · . - , 

• ' • • I I • • · ~ , · - -- - Não será por força desta iniciativa _que -tais questões .serão gêric_i[_t s, e i(! nftra, os ·M, , ~n_iCíni_os_ '· é_om_ ,um_ a_ P, o_j:mlaçã'? supe_n_·. o r a 
"' ,l" • r.: · soludonad<is, lendO ein Vista a predominância de fatores estrutu-

lO,OOQhp.bitan~e;S .. •- • · ·' • · ' ··, -- ._;--,-- ~ ,raisdeJnegáyelprofundiçlade1 respon_sá'-:eis_p·e~Jatpiséijaemqúese Sala das Sessões, 30 de junho de 1993 .. .,. Senador Gerson . . . 
Camata. encontra uma parte signifi~tiva .d;a_p,Opl,l11ação,de~~e.P;aís. , . 

EMENDA N" 2-CAS 
Efetuando a· análise do Projeto de Lei do Senado de n° 

80/93, de autoria do ilustre Senador Jarbas Passarinho que aborda 
o importante assunto da "fome oculta" e da crônica desnutrição de 
parcela ponderável da população brasileira, a despeito de concor
dar com o tratamento legislatiVO prdpOsto, julgamos de bom aloit:
he termos certas considerações , qUe, com certeza, detém ·a 
conotação de aperfeiçoamenro. da pertinente iniciatiVa._ - -

Minha proposta de melhoramento do texto do PL n° 80/93 
apóia-se_ na indicação do Prof. Dr. Arnaldo Augu-sto F. de Siquei
ra, Dirctor da Faculdade de Saúde Pública, da Universidade de São 
Paulo, e nos comentários e sugestões~ das_ Docentes e Pesquisado
ras, Sophia _Cornbluth Szarfai"o (Professora Associada) e Midori 
Ishis (Professora Doutora), que afirmam: 

1. O leite fluido é um veículo -precário para enriquecim~nto. 
2. O açúcar não seria o agente ideal para veiculação de vita

mina A para a população desnutrida. 
3. O. leite em pó deveria ser en"\iQu-eddo com_ft!rro, Como já 

proposto, e com vitamina C, ·ntima -relação ideal de 1.6. 
4. A farinha de trigo seria uni àJ.imento ideal para a correção 

de certas deficiênCÜI.S -vitamínícas, eSpecialmente O destinado à pa
nificação, qrie deVeria-Conter ferrO,' e tiamina. A riboflavina e a 
niacina não deveriam ser aí incluídas por não ter sido detectada 
deficiência-destas vitaminas no Brasil. 

Destarte, proponho a seguinte emenda modificativa ao PL 
no 80/93 no'SSeguintes termos: 

"Art,l 0 
... ,,,,,,.,, ............. , .. ,, .. ,,,,~ •• n ....................... . 

As e_stiltístic_as __ apontam para a existência de cerca de 64,5 
milhões de brasileiros pobres, dentre os quaiS se contam 32 milhõ
es de indigentes, num retrato vivo da inoperância administrativa 
ou do descuido da$ políticas de gove:_mo; ep1 c~jas mãos estaria a 
decisão imediata de garantia de padrões de vida menos vergonho
sos aos olhos da sociedade e das demais nações. 

Em que pese, no entanto, o reconhecimento de toda essa 
inop"efância, os Projetes em exame resguardam o interesse de, pelo 

- men_o_S', restringir tamanha miséria a fatores não-alimentares. 
Os dados es_tatistic_as apresentados revelam que 44% dos 

brasileiros são constituídos de pessoas pobres _e q_ue 23% são indi
gente$. Em decorrência disso, 30% dos menores de cinco anos são 
desnutridos crônic_os. Ou seja, de cada três crianças, uma se inclui 
nesse vergonhoso patamar. 

A FAO recomenda 2.242 Kcal e 53 gramas de proteína per 
capita, como dentro dos padrões mínimos exigidos. O potencial de 
que o País dispõe é de 3.280 kcal e 87 gramas de proteína, isto é, 
46% e 64% _a mais em relação ao propo~to por aquele organismo 
internacional. Como se observa, a decisão por corrigir o problema 
encontra respaldo na própria realidade oferecida pela natureza e 
pela tecnologia de produção alimentar. 

A questão de fundo, como se observa. é estrutural, com raí
zes na complexidade do quadro sócio-económico. -

As estatísticas da miséria social vão além. Em tomo de I 3 
milhões de brasileiros adultos - quase I 6% - possuem baixo peso. 
Cerca de 25% dos idosos1 num universo de I ,3 milhão de pessoas, 
com renda inferior a ffiefo salário-mfnimo apresentam baixo peso. 
Esse númeiO desce para 10%, entre os de renda superior a dois sa
lários mínimos. 
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A área: rurãl e- as re&iões pobres, corO. destfuiue Para O Nor- Em suma, pelo. que se constata, a tecnologia de adição de 
deste, concentram a ·desnutrição, fruto da miséria e ·d_o_ descaso do vitamina A ao açúcar está longe de ser dominada. Apenas a Gua. 
setor públicD. _ _ - • - temala realizou_ experimentos rudimentares, com resultados bas-

Foi essa ã petspédíva qUe orientou-a elaboração dos PrÜje- tante duvidosos, prinCipalmente para uso em larga escala. 
tO$ em exame. As recomendações por eles oferecidas encontram Por ess.a razão, julguei mais prudente eliminaÍ' o açúcar das 
amparo em determinações similares de órgãos e organismos nacio- determinações legais. : . 
nais ,e_ internacionais. Por sua vez, a punição a quem descumpra a Da mesma fo!'Illa procedi quanto ao enriquecimento do leite 
lei químto à adição dos micronutrientes nos níveis indicados :é a desnatado. Trata-se de um produto_seletivo, destinado a dietas ali
garantia de sua eficácia. - mentares que, acima di! tudo, pressupõem acompanhamento e con-

Ocorre; no entanto, em nosso País, especialmente no ínte- trole médico, por meiO de balanceamento natural ou artificial com 
rior longínquo, uma realidade que não pode passar despercebida outras fontes vitamíniCas, diferentemente do leite semidesn_atado. 
aos olhos do legislador. Quamo .ao_sal, a Lei n° (5."J50,_de,3 de dezembro de 1974, 

No caso espedfic_o do leite, é sabido que sua distribuição é ainda em vigor, já preconiza a adição de lOmg de iodo metalóide 
feita diretamente pelo produtor ou por peque11:a1' cooperativas, ser- por quilo do produto, O que toma desnecessário resguardru:_-se ta.I 
vidas por unidadês de Processamento de l:!aixa capacid.ãde. determinação nas preocupações do projeto. . __ 

Negar-lhes a comercialização· e à pôpulação o acesso 3.ó.lei- _ Diante de tudo isso, e torn:an(jq CQ~Q b~s.e. o, fJ;....S D
0 80, de 

te, por força das restrições cOntidas nos Proje~Qs, em rimítôs' casos autoria do Senador Jarbas Pass~aripho, _o. tni'tÍS C.ompleto .e o mais 
intransponíveis do ponto de- vista técnico-~onômiCo, ~f!ría tão in- antigo, esta relatoria oPtou Por oferecer um substitutivo que con
convenieÍlfe, sob â. pêrspec'tivà nUtii'ciOilàl, quantO deSConhecer o templasse os aspectos relevantes de todos eles, sem desconhecer a 
eJevádo alcance ruis iÔic~a~iV~s: '-_ -- - ' - -- . contribuição das emendas a eles apresentadas. 

A riquezã. de sugestões presentes nos· ttês Projetos tecotn:en- O parecer é, portanto, pe1a aprovação parcial das proposiçõK 
da seu máXimo aproveitamento: · · · · ,. ' · ' · es, rios_ termos dó seguinte 

. O do Senador Marco Maciel (PLS n°_l06/93) Ítão re"comen- · -
dà a ~diç~o, da vita~in3 Â aO _aç_~car,- ~Ónfórin.e' que_~ o: Sé,nà:dor · 
Jarbas Passarinho (PLS n° 80/93), talvez baseado nas seguintes- ra- · 
zões: - · · - · ·--, · , · 

a) homogeneização insátísfãt0ri3, -- apreSentãndo variações 
de25%-noteofdevitanlillaA:, · · '- · · ., ·:' · ·- · · · 

SUllSUIUI1VOAOPROlEI'OnELEIDOSENADoN"ilO,l:>EÚ993 

Dispõé sobre a obrigatoriedade da adição de 
micronutrientes aos produtos de alimentação que es
pecifica, e dá outras providências.. 

' b) turbídez e presença Pontos brancos, alterando a aparência 
do produto aos olhos do consumidor, o que poderia repreSerítar·de
sestfmulo ao uso e·, em conseqüênCia, baixá iilgéstão.de energéti--

O -CongreSSo Nacional decreta: 

·cos;· ·- ~ ,-- ----=--, -· ..... -• . 

c) diininuição"da vida útil dO açrl~ a mefios~de UO?- 3J?.~. de
vido à ranç6sidade após' curtO Periodo de· arinaZenatTiento. . 

Art. 1° A farinha de trigo·e -a·ldt_e_Comercializados no País 
serão obrigatoriamente ,adicloôâd'os dos' rilicroiiUtrien"tes a~àixó re
lacionados, nos teores propo~onais_ às-~ictadeS de f>e:s9 -ou volu-
me especificados. - -

Produto Nutriente 

I - FARINHA DE TRIGO 

II-LEITE EM PÓ (integral) 

TiariíJna (vitamina B 1) 
Riboflavina (vitamina B2) 
Níacina (PP) 
Ferro (elementar) 

Vitamina A 
Vitamina C 
VitamínaD 
Ferro (elementar) 

III-LEITE EM PÓ SEMIDESNATADO 
Vitamina A 
Vitamina C 
Vitamina O 

IV-LEITE PASTEURIZADO 
(líquido/semídesnatado) 

Ferro (elementar) 

Vitamina A 
Vitamina D 

. Teor mínimo por kg 

·4,4mg 
2,6mg . 
35,0mg 
30.0mg 

5.!Xlll UI 
.SOOmg 
l.!)(JO UI 
35mg 

7,500UI 
,800mg 
2.000UI 
35mg 

7511 UI 
200UI 
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Art. 2° A adição ·ctos micronutrientes a que se refere esta lei 
é de responsabilidade dos respectivos produtores ou transformado
res e importadores, exceto no tocante ao leite, caso em que a res-
ponsabilidade caberá à usina de benefiCiainento. · 

§ I o OS prOdutos de que trata esta lei sDmente poderão ser 
vendidos, para consumo no território nacional, quando trouxerem 
grafadas em sua embalagem, em caracteres bem visíveis, as indi-
cações relativas aos mic~rOnutrietttes referidos no aif. 1°. -

§ 2° O disposto nesta Lei não se aplica ao leife distribuído 
in 'natllra,·ou dõ-leite líquido, indUsfriãlizildo ou Pãsteurizado em 
unidades de produção que manipulem menos de mil litros por dia. 

Art. 3° Sem preju"fzO.de OUtraS p'enafidáâes, previstas na le~ 
gislação federal, estadual ou municipal, o deScumprjmento do es
tabelecido nesta Lei sujeitará o infrator às segt.iiii.tes s'anÇões: 

I -multa em valor crrrre:sporrdente, no mínimo, a duas mil 
(2.000) e,no rháximo, dez (lO:OOO) Unidades Fiscais de Referên
cia - UFIR, graduada conforme a gravidade, na forffia prevista em 
regulamento, e elevada a:o dobro em caso de reincidência; 

II -perda ou restrição de incentiVos e benefícios fiscais con
cedidos pela União: 

III -perda ou suspensão de participação em linhas de finan
ciamento cm estabelecimentos ou linhas- oficiais de crédito, insti
tuídos pelo poder público fc!deral; 

IV -suspensão 1emporária de sua atividade, até_ trinta (30) 
dias, na forma que dispuser o regulamento. 

§ 1 ~os casos previstos nos inCis-os~ IT e III deste artigo, o 
ato declaratório da perda; restrição ou suSperisãd Caberá à autorida
de que tiver conceilido os benefícios, inceritiv&çQu' financiamen
tos, mediante a respectiva comunicação, de responsabilidade das 
autoridades competentes, indicadas no_regulamento. 

§ 2° A suspeflsão temporária, referida no inciso IV, poderá 
ser interrompida por ato_ da au_toridãde que a determinar, caso 
comprovada a reparação do fato motivador da sanção: 

§ 3"Para cálculo das multas baseadas em UFIR deve ser 
considerado o- valor vigente no 1 o dia do mês em que se _lavrar o 
auto de infrãÇão. - -

§ 4°As multas previstas neste artigo serão agravadas até o 
máximo, nos casos de artifício, ardil, simulação, desacato, embara
ço ou resistência à ação fiscal,- levandO-se em çÇnitit, aiém-das.dr_. 
constâncias iifeilriantes, a_- siti.iãção- ecoilôffi1c=õ-firi.ahcé1ra -do 
infrator e os meiOs ao seu alcance Paia -cumprir a lei. -

Art. 4°08 órgã~s e in~s_Htuiçõcs Públicas responsávei_s _pel~ 
aplicação desta Lei comunicafão ao Minisféfio Público Federal, de 

-Março de 1994 

imediato, para as providêncüt.s que- este julgar necessáriâs, a inob
servância das suas exigências e do seu 1·egulamento. 

Art. 5°0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de-60 (sesSenta) diaS;COriiados de_ sua publicação. 

Art. 6~sta lei entra enl vigor 60 (s-eSSenta) dÍas apóS- a data 
de sua publicação. . 

Art. 7°Re;vogam-se as disposições em contrário: 
Cf SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 

conclui favoravelmente à matéria e aos Projetes de Lei do Senado 
n°s 97 e 106, de 1993, que tramitam em c~njunto~ na--forma do 
substitutivo que apresenta. 

Completada a fase de instrução, passa-se à discussão do 
prOjetO, dãS emendas e -do subsiftUtiVo, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palâ\T~; eitçerro ã_ di~cussão: ·· 
A votação da matéria 'fica adiada, nos termOs do art. 168 do 

Regimento InternO. - . -
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 4: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 97_ DE W93 

(Incluído em Ordem do Dja nos termos do art. 3° 
da Resolução n' II O, de "!993)" · 

(Tramitando effi conjunto com .Os- PiOjetos de ·Lei 
do Senado n"s 80 e 106, de 1993) 

DiscuSSão; erU turno ú~ico,' do' Projeto _de Lei do 
Senado n° 97, de 1993, de autoria dO-Senador "Júlio 
Campos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fortifica
ção dos alimentos básicos e dá outras providências. (De
pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

Tendo parecer proferido .no_pl~f!á.PP .Pelo Rçl~tor, Senador 
FrancisCO Rollemberg, favorável, nos termos do substitutivo que 
apresenta ao Projeto de Lei do Senado 'no 80/93. 

O projeto recebeu emenda perante a Comissão, que será 
lida pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA N" Ol(SUBSTtrui:IV A) 
. ~~bstitua-se a redação do caput do art. 3° do projeto pela 

seguinte: _ _ __ 
"Art. 3° Serão observados os seguintes teores mínimos de 

mkro_nuttieri.tes por unidades de peso ou volume dos produtos 
constantes do art. 1 °" 
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l - l'arinh.n de trigo 

a. Tia~ina {vitamina Bl) 

b. Rlbcflavina (Vit. B2) 

c. 1\iildna (PP) 

d. hlrro (elémentar) 

II - Leite . 
n, L.eite ear p<> 

l, \ ité.m1P,a A 

2, ~ir~ina c (Ácido asccrbico) 

3. \it ~.;Jl:!.na D 

4, ferro (elementar) 

b, Leite l!quid~ 

1 • V it "'-ttina A 

z. Vlt.:,min;;!) 

Justificação 
o autor do projeto, sen. Júlio campás, pi6j:>õe qrie a deter~ 

mirraçãO dos teores de micronutrientes a acrésCe-ntaf-ãTailriha-de 
trigo, ao leite e ao açucat, sejam determinadOs PehMinísiério da 
Saúde e pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. Ocorre 
evidente a impropriedade em atribuir sirrillltaneamente ao MinistéM 
rio e a um órgão a ele subordinado, a responsabilidade pela definiR 
ção dos micronutrientes a adicionar c respectivo~ ~ores. 

O projetO incorre: também, nesse particular, em omissão do 
Legislativo, o qual, numa questão importarüe- QiiãnTO--a da fome 
oculta, deveria estabelecer desde logo as quantidades mfnimris d:_e 
nutrientes a adiciOnar aos básicos. Com isso,_ o _:CongreSso estaria 
instrumentalizando a lei, sem embargo de, na sua regulamentação, 
o Poder Executivo dispor da faculdade âe exigir teores mais altos 
(mas não mais baixos) de alguns nutrientes relativamente a deter
minados produtos. 

Brasília, 11 de agosto de 1993.- LoudVal Baptista. 

'l'car 
i 

•ln hna 

l,,4 mg/Kg 

2,6 rng/kg 

35,0 mg/~!; 
' 

30,0 mg/kg 

Teor •Ínlmo por. kg 

(uuhl:ldt•s ,lnl~ nlll\' I "H" 1 ,.; 

L5.0üU UI 

0,8 g 

3.500 UI 

Teor minJm<? per 1 it r o 

1,500 Ul 

JSO UI 

Ieor mln!DI<> (pca- !00 <~) 

) • J)l) L:J 

[Hr:; 'j 1 . · ;l]t 
í:;~.~:: Gú .(14 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em discussão 
o projeto_e a elnei:tda. (PaUsa) -

Não havendo quem peça a-palavra, encerro a discussão. 
_ A votação fica adiada nos termos do art. 168, do Regimento 

Interno. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 5: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 106, DE 1993 

-·-·- (lnclufd~ em Ordem do Dia nos termos do art. 3o 
da Resoluç_ão n° II O, de 1993) 

(Tqunitando em. conjunto com oS Projetas de Lei 
do Senado.n"s 80 e 97, de 1993) 

DisCussão, em tlfr'no único, do Projeto de Lei do 
Senado n° 106, de I 993, de autoria do Senador Marco 
Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de 
micronutrientes·aos produtos de alimentação que especi
fica. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Sociais.) ' 
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O projeto teve parecer favorável proferido em plenário pelo 
Relator, Senador Francisco Rollemberg, nos termos de substitutivo 
que apresenta ao Projeto de Lei do Senado n° 80/93. -

Em discussão o projeto. (Pausa.) _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada, nos termos do art. 168 do Regimento 

Interno. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 6: 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 125, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Día, nos termos do art. 3° 
da Resolução n° II O, de 1993) 

DiscuSSão, em turno tínico, do Projeto de Lei do 
Senado n° 125, de 1993, de autoria do Senador Mário 
CoVa:s, que dispõe Sobre- nllme!irdeCarfdidã.tõS pelo sis
tema proporcional nas eleições de 1994. (Dependendo 
de parecer da ComiSSão di COnstituição,- Justiça e Ci
dadania.) 

A Presidência-retira da pauta, nos tennos do art. 175, "e", 
do Regimento Interno. _ 

O SR, AUREO MELLO - Sr. Presidente, peço ~.~palavra 
pela ordem. 

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

O SR. ÁUREO MELLO (PRN - AM. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, falarei brevemente apenas 
para manifestar o meu regozijo pela escoJhã do General Bayma 
Denys para ocupar o· Ministério dos Transportes. 

O General Bayma Dcnys ·desincumbiu-se brilhantemente, 
no Governo -Sarricy, ô<l-chefia da Casa Militar~ é um dos estimula
dores do Projeto Calha Norte e merece, da parte áoS 3mai6nidas, 
um crédito de confiança e um aplauso prematuro, porquanto já re
velou, pela sua capacidade e pelo seu dinamisnio, COódições abso
lutas de vir a ser um excelente Ministro, porque, quero crer, se 
voltará para o problema dos transportes da Amazônia -transportes 
fluviais -, que necessitam realmente de um homem de pulso para 
manter viva a Empresa de Navegação da Amazôriia S. A. -ENA
SA -, que agora, por intermédio de uma nova administração, está 
conseguindo reerguer-se e reabilitar-se, já que estava muito com
balida, empresa de absoluta necessidade para o desenvolvimento 
da Amazônia. 

Os rios da Amazônia -sãõ as líquidas estradas que precisam 
e devem ser percorridas por navios e por outras embarcações e o 
Ministro dos Transportes é o-responsável por essa situação e pelo 
desempenho dessa obrigação social, polí~ica e administrativa. 

É uma alegria enorme, portanto, a designação de Bayma 
Denys para Ministro dos Transportes. Congratulo-me com o Presi
dente Itamar Franco que, finalmente, está, por assim dizer, mos
trando a sagacidade mineira, que há de ser uma peculiaridade _da 
sua administração. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente,, Sf's e Srs. Senadores, registro 
com satisfação -um fato importante nO cenárió da cultura- brasileira. 

O Conselho de Cultura da Bahia, diiniilte uma de suas reu
niões, aprovou, por unaniniidade, a indicação do inSigne escritor 
Jorge Amado como candidato ao Prêfnio Nobel de Literatura, a 
maior distinção eXiStente no mundo para premiar as pessoas de 
maior talento que tenham se distiilguído nas diversas áreas do co
nhecimento e da atuação em benefício da humanidade. 

Já existe, há algum tempo, a expectativa de concessão do 
Prêmio nobel de Literatura a este brilhante escritor baiano, que 

tanto tem contribuído, com os seus livros. para uma melhor com
Preensão sociológica e polífica da realidade social e cultural do 
Nordeste, do povo humilde e carente, Suas histórias, crendices, 
alegrias e sofrimento§. _ _ _ _ _ _ 

A produção literária de Jorge Amado, com muitos livros já 
traduzídos _em várias línguas, é preciosa e admirável, tornando-o 
um dos autores ma:is lidos dos últimos anos, e tendo alguns livros 
seus inspirado a produção de outras obr_as nq teatro, cinema e tele
visão. 

Ninguém já es_creveu tanto_ sobre a Bahia e a cultura nordes
tina, no gênero literário a que se dedicou, do que Jorge Amado, 
um fiel intérprete da alma e dos sentimentos do povo. 

Várias vezes já falei sobre ele neste Plenário, Sr. Presidente, 
nas ocasiões em que foi contemplado com premiações signjficati
vas do mundo intelectual, no Brasil e no exterior, por ocasião dos 
seus 80 anos e, desta vez, para me congratular com o Conselho de 
Cultura da Bahia e manifestar a- minlla gi"ande-eXpeCtativa de que, 
finalmente, seja conferido ao nosso renomado escritor o justo prê
mio a que vem fazendo jus, como Uma das maiores expressões da 
intelectualidade brasileira e intérprete dos sentimentos do homem 
e da humanidade, a alma, a crença e a luta do povo e de cada um 
pela sobrevivência. - -

Nascido na Bahia, Jorge Amado, de quem sou amigo desde 
os tempos de Colégio, morou alguJll tempo em Sergipe onde_ vi
viam os seus ancestrais e muitos parentes, priTICipalmentc cm Es~ 
tância e ltaporanga, daí a presença marcante de personagens, 
locais e fatos de cultura sergipana em seus romances. 

Desta tribuna do Senado, mais uma vez, associa-ndo-me aos 
propósitos do Conselho de Cultura da Bahia, envio- os meus cum
primentos e as minhas confabulações ao prezado e querido escritor 
Jorge Amado e solicito a tranSCrição com o meu pronunciamento 
da nota publicada no Jornal A Tarde, edição de 10-2-94. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU
RIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

A Tarde, quinta-feira, 10-2-1994 
O Conselho Estadual de CU:Tü.i.ra; pela unanímidade dos seus 

membros e proposta dos conselheiros Fernando da Rocha Peres e 
Thales de Azevedo, decidiu enviar- ao presidente- da Academia 
Brasileira de Lestras, Josué Montello, telegrama apoiando a indi
cação do nome do romancista Jorge Amado para o recebimento do 
Prêmio No bel de Literatura. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. -

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL-AP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o que me 
traz a esta tribuna é _uma grande preocupação com a vida deste 
País nos próximos meses, ag"ora que um novo indexador econômi
co passa a vigorar em nosso cotidiano. Apesar dos esforços que o 
governo tem feito para tranqüilizar ã sOciedade, sustentando que 
nenhum setor da economia sairá perdendo, meu temor se ampara 
exatamente nesta generalidade. 

como é possível adotar-se um plano- de estabilizaçao eco
nômica sem que ninguém saia sacrificado? Meu receio é exata
mente de qUe as perdas sejam enonnes e que isso venha a reboqu_e 
da -persistência inflacionárla. É impOssível imagli1ar-se um plano 
de estabilização econômica que não atinja salários, preços, _tarifas 
e contratos em geral. Se o governo brasileiro conseguir executar 
esse plano sem perdas para ninguém, estaremos diante de um mi-
lagre. ____________ _ 

Apesar desse meu tom pessimista. contudo._ alinho-me com 
a maioria dos habitantes deste País, que deseja desesperadamente 
que o plano dê certo. O povo brasileiro não aguenta mais experi-
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mentar planos que dão errado e ainda está muito vivo na cabeça de 
todos o malogro dos planos de estabilização econômica adotados 
pelos governos passados. É por isso que eu entendo que todos de
vemos torcer pelo sucesso dessa iniciativa. 

Numa análise preliminar, constata-se que o Plano do minis
tro Fernando Henrique Cardoso está bem elabQ.r.ado, mas não_ apre
senta nenhuma garantia de que tirará o Brasil da grave crise em 
que se encontra. Em minha opinião, o fundamental agora é que -
esse Plano seja bem administrado para que não resulte em novas 
frustrações para um povo já tão saCrificãdo. 

E necessário evitar novos errós porque os assalariados bra
sileiros já pagaram ·um preço ·multo alto pelos pacotes econômicos 
que não deram certo. Torço para que esse Plano· Econômico dê 
certo e torço mais ainda para que o governo consiga derrotar a in
flação. E_espero que a população brasileira não esteja sendo, mais 
uma vez, cobaia de experiências ecoriômicas mal sucedidas. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a pa-

lavra ao nobre Senador Ronaldo Ara_são. -
O SR. RONALDO ARAGAO (PMDB-RO; Pronuncía o 

seguinte discurso.) w Sr. Presidente, Sr'"s e Srs. Senadores, no fim 
do século, que já se aproxima; não é mais novidade e não é neces~ 
sário ser experto, nem tão pouco estudioso profundo, para se saber 
que o desenvolvimento em qualquer setor, da atividade produtiva, 
na saúde, agricultura, indústria, e em todo contexto social passa 
pela energia elétrica. Não existe no mundo atual progresso sem 
que a energia não seja o carro propulsor do desenvolvimento. O 
desenvolvimento do nosso planeta só progrediu quando o homem 
descobriu esse benefício. E, portanto, inconcebível que em um 
país, estados, municípios, ou qualquer região possam alcançar prow 
gresso sem que haja energia elétrica em abundância. O Brasil, já 
em 1989/1990. quando apresentou através da ELE1ROBRÁS o 
seu Plano 2010,já previa blackout, sem que seu crescimento conw 
tinuasse na ordem de 6% ao ano; felizmente ou infelizmente esse 
crescimento não continuou e essa catástrofe para o País não foi o 
que o plano previa. 

Felizmente, o chamado milagre econômico pifou. As usinas 
em construção diminuíram o seU ritmo- de trabalho, aumentou o 
desemprego, e milhões de dólares deixaram de ser produzidos 
através das usinas hidrelétricas não concluídas até hoje. Quem per~ 
deu foi o país, o seu povo os estados, os municípios? a nação. O 
de_senvolvimento de certas regiões está até hoje a passo de tirtaru
ga, aumenta o desemprego, a miséria, a fome; perde~se a_ esperan
ça, esvaziam-se_detenninadas regiões, como exemplo a Amazônia. 

O homem que foi desbravar a região Amazónica chegou 
com a esperança de dias melhores, chegou de todas as regiões desw 
te imenso País, trazia a famflia, com umã réstia de esperança, era 
para muitos o Ultimo cartucho ç:ia su;:t_ vida, era conhecedor do 
conforto, saneamento básico, assistência médica, escolas, e enerw 
gia elétrica, mais caminhou para o imenso mar verde, procurando 
a independência financeira e melhores dias para sua famfiia. "Tiw 
nha sonhos", ninguém é culpado dos seus "sonhos" já dissera alw 
guém. Hoje Sr. Presidente, Srs. Senadores, do jeito qUe se trata a 
região Amazônica, não vai restar, ·nerri a esperança pará todos que 
durante todo esse tempo acreditou nos programas oficiais. 

Entre os programas de distribuição de terras, assentamento 
de colonos pelo INCRA, abertura de estradas vicinais e coletoras, 
construção de núcleos urbanos, instalações de centrais para comu
nicações, segurança pública, escolas, criação de universidade, pro
jetou-se a Usina Hidroelétrica de Samuel e o Sistema de 
transmissão, todo _esse projeto iniciado em 1975, onde o custo da 
usina estava orçado um 500 milhões de dólares, capacidade de ge-

ração de 243 megawatts na época das chuvas e chegando a 78 ou 
73 megawatts na época ~a seca. O projeto traz a implantação de 5 
turbinas, e até os dias atuais nãO foram concluídas as obras e o seu 
custo já está em mais d~ US$ 1,.? bilhão,_ de dólate~. pará Ser con
c1ufda, já entrou em priOridade da ELETROBRÁS e do Governo 
Federal, várias vezes e nada.-Há até-quem diga que a sua construw 
ção civil, necessita de reparos em virtude das obras estarem paraw 
das há tempo. A Amazônia não se desenvolverá sem energia 
elétrica. A quem intereSsa o não desenvolvimento dessa imensa rew 
gião? E dos Estados que a compõem? Nós que temos a responsabiw 
lidade de nesta Casa representar o Estado de Rondônia e o seu 
povo, não podemos aceitar esse tipo de tratamento. 

Volto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a falar sobre Samuel. 
Entendemos que sem essa Usina, Rondônia está Condenada a não 
acompanhar o desenvolvimento do século XXI. A crise de energia 
no estado é sem precedente. Temos racionamento em algumas re
giões, !ie até 14 horas, f1S dificuldades aumentam, com o elevado 
preço do óleo diesel, porque a energia gerada no Estado é mais de 
70 a 80% termoelétiica; cidades inteiras sem energia elétrica, g-ê
neros· de primeira nec~ssidade estragandowse, hospitais, escOlas, 
supermercados, serrariaS, todas as atividades sociais e econômicas 
do estado padecendo por falta de energia. 

A Usina de Samuel precisa urgentemente ser concluída. 
Mais não basta só concluir Samuel é necessário também Com ur
gência urgentíssima que se cOnclua ó sistema de trans_rnissão dessa 
usina para as cidades do iOterior como Aiiquenies, Jaru, Ouro Pre
to, JiwParaná, Presidente Médico:.. Cacoa1 até Pimenta Bueno. 

Estive presente rio anO passado, à asSinatilrif de um convê
nio no Palácio do Planalto onde assumiram a responSabilidade da 
construção das torres de transmissão entre Samuel/Paraná, até hoje 
vem se arrastando a passos de tartaruga, prejudicando o Estado, 
sua geõté, seu desenvolVimento, e sua esperança. A tão .-pri>patada 
Samuel não é uma gestão partidária, é sim, uma questãO C:Stiatégiw 
ca de sobrevivência de ,todos aqueles que acreditaram em Rondô~ 
niã, no traballlo de sua gente, no futuro de um grande estado, qUe 
não pode e não deve ficar Preso a Coisas menores e nem a pequew -
nez de alguns que tem no lema "quanto pior, melhor". 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, Rondônia precisa da cOilcli.t~ 
são da Hidroelétrica de Samuel e sua rede de distribuição, como 
todos nós precisamos de oxigênio, para podermos viver. A energia 
elétrica em Rondônia é 'condição sine qua non, para que o Estado 
possa progredir e contrj.buir com a sua parcela para o desenvolviw 
mento nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a pa
laVra ao nobre CongresSista José Eduardo. 

O SR. JOSE EDUARDO (PTB -PR. Pronuncia o seguin
te discurso.) ~ Sr. Presidente, Sr'"s e Srs. Congressistas, notícia pu-
blicada no Jornal do Brasil de domingo, 27 de fevereiro, dá conta 
que o "desemprego é pâga mundial e também atinge palseS riCOs". 
A reportagem do diário cariOca registra um diagnóstico da Organiw 
zação Internacional do Trabalho, a OIT, de que este ano a taxa de 
desemprego será de 8,6%. A OIT infOrma que "nunca houve tantas 
pessoas sem trabalho e existe uma preocupação generalizada de 
que esse número aumente". 

-As conclusões dç. texto, traduzido do jornal americano Los 
Angeles Times e assinado por Stanley Meisler, são preocupantes a 
ponto de chocar. Mas não me surpreendem, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. Digo isso, porque os nobres companheiros desta Casa 
podem testemunhar que, ao deixar, por 14 meses seu agradável 
convívio para o-cupar, 'por honroso convite do Presidente Itamar 
Franco, o Ministério cUj, Indústria,· do Comércio e do Turismo, as
sumi o compromisso de ttansfofiÍlá-lo no Ministério do Emprego. 
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E em todos os meus--pronunciamen-ioS c-om~ ministro, fiz q~eSt-ão 
de ressaltar o problema do emprego como sendo urna prioridade 
tão grande que poderia ser classificada como unl.a obsessão .. 

Deixei o Ministério, voltei ao.inteligente convívio de meus 
pares nesta Casa, na condição também muito honrosa de represen
tante de meu amado Estado natal do Paraná, mas não deixei de me_ 
preocupar com o problema do desemprego, que considero a maior. 
praga que a humanidade está enfr~nt<lJldO neste fim de milênio. 

Afmal de contas, o desemprego é o gJ1lllde_ cesponsável pela 
fome, pela miséria, pela violência e por todos os outros problemas 
'graves do convívio entre os seres humanos em nossos tempos. Or
gulho-me de ter dado contribuição efetiva·para combatê-lo em_mi
nha ação executiva, ao conduzir o acordo da Câmara Setorial da 
Indústria Automotiva. Este acordo foi responsável pelo crescimen
to da indústria e da economia _brasileira em 1993.. Mas, muito mais 
do que isso, seu melhor frUto foi evitar o desemprego nas monta
doras de automóveis, seus fornecedores e revendedores, garantin
do o nível de ocupação de mão-de-obra no -próprio paC"to. O 
acordo que fundou a _Associação dos Países Produtores do_ Café
APPC - e supervisiona a retenção de 20% da exportação de nosso 
produto primário também evitou muita de_socupação no campo, 
que seria causada pelo abandono da atividade, tão baixos estavam 
os preços do produto no mercado _externo, quando assumi condu
ção de sua política. 

Quando me reuni aos nobres co_n;tp<~:nheiros SenaQor_cs, eu já 
me sentia autorizado ~ falar de emprego, uma vez que, como em
presário nos setores agócola, industrial e financeiro, dirigi um gru
po que dá empregos a 52 mil brasileiros. Hoje., depois de minha 
passagem pelo Ministério da Indústria, do Comércio e Qo Turismo, 
sinto-me mais autorizado ainda por experiências como as qyas ci-
tadas, que, garanto, não foram as únicas. -

De qualquer maneira, a leitura_ do.textQa que me refiro, re
produzido em português pelo Jornal do Brasil, .serve-me de fl,_l_erta 
para que eu volte aos Anais desta Casa pãra re_gTstrar a importânçia_ 
do tema. No caso dos países do Primeiro Mundo_,_ o texto adverte 
que, na Europa Ocidental, EScidos Unidos, Canadá, Austrália e Ja
pão, as taxas de desempreg9 são as mais alta,s, áescte a Grande -De
pressão, de 1930, 

Segundo previsões da OIT, que é a agência especializada 
das Nações Unidas, para questões trabalhistas, no fim deste ano 
haverá 35 milhões de desempregados nos países jndustrializados e 
ricos. A situação se agrava pela descoberta de que um número 
cada vez maior de desempregados passa mais de um ~no sem en;-. 
centrar trabalho. Na Itália, Bélgica e Irlanda, mais de 60% dos de
sempregados estão nessas condições. 

De acordo com o informe da OIT, a Rússia e o Leste Euro
peu, estão sofrendo perdas maciças de emprego. Quanto à Améri
ca latina, as taxas de hoje são piores do que as dos anos 70. Em 
nosso subcontinente, a OIT se inquieta com o aumento do número 
de trabalhadores que define como "precários"1 ou seja, temporários 
e mal pagos, na colheita e beneficiamento do café, corte de cana
de-açúcar, colheita de algodão, frutas_ e legume$_ para exportação. 
São nossOs "bóias frias"~ O estado da África tam!>_~m é JaQ1entável, 
segundo o relatório citado na reportagem. 

No caso do Brasil, que não mereceu_ destaque especial no 
texto, Sr. Presidente, ~rs. Senadores_, venho aqui insistir que é pre
ciso encontrar soluçõeS_ deflniti_vas e não_ temporárias, pois a misé-
ria e a fome só São combatidas pelo emprego permanente, que, por 
sua vez, só é criado pelo desenvolvimento auto-sustentado. 

Temos de desenhar um_círculo vicioso po contrário: premo- _ 
ver o crescimento, criando um clima _favoráVel de_ investimento. 
Com o crescimento, instalar novos postos de trabalho e remunerá
lo com dignidade. O salário decente ao trabalho garantirá a criação 

de_ um mercado interno forte. que, por sua vez, dará pennanência 
ao.desenvolvimento_econômico. 

_., Antigamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se dizia tudo 
pelo social. Hoje, tendo alcançado a maioridade política, o traba
lhador brasileiro não precisa mais de subsídios, mas, sim, de salá
rio .digno remunerando mais empregos. E salário qüe valha mais
para isso temos de combater .a inflação - e custe menos -para isso, 
temos de reduzir os impostos em cima das folhas de pagamento. 
Em resumo, venho a esta tribuna pra clamar: tudo pelo emprego. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB-ES. Pronuncia o seguin
te __ discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s eSrs. Sehadores, acaba de assu
mir a Presidênci~ do Tribunal de Justiça do Espírito Santo um dos 
mais ilustres homens públicos do Estado, o jurista Antonio José 
Miguel Feu Rosa. _Originário de uma tradicional fmru1ia do muni
cípiO de Serra, o novo presidente desempenhou com brilhantismo 
díversos cargos públicos e notabilizou-se ainda como professor. 
Foi ainda nosso colega, no Congresso Nacional, onde exerceu com 
eficiência e talento dois mandatos de deputado federal. 

Nascido a 25 de fevereiro de 1934, Antonio José Miguel 
Feu Rosa fonnou-se em Direito, pela Faculdade de Direito do Es
pírito Samo, hoje integrada à Universidade Federal do Espírito 
Santo. Passou então a advogar, tel}do militado em Vitória e em vá
rias outras comarcas, inclusive fora do Estado. 

Antes disso, porém, o jovem Feu ROsa Vinha trabalhando 
como tradutor de inglês, em diversas fmnas importantes de Vitó
ria:_ desde se1,1s 17_ anos decidira profissionalizar-se, iniciando uma 
vid3 sempre operosa. Não hesitou, inClusive, em trabalhar como 
taquígr~fo da Assembléia Legislativª, função_que desempenhou a 
partir de 1955. 

Voltaria à Assembléia Legislativa, mas como deputado, em 
1958, com apenas 26 anos. Permaneceu como deputado estadual 
por uma legislatura, até 1962. Mas tarde, seria deputado federal 
por dois mandatos, de 1967 a 1971 e de 1979 a 1982. Na Câmara 
Federal foi membro das comissões de Constituição e Justiça e de 
Relações Exteriores. Presidiu ainda a Comissão Parlamentar de In
quérito que investigOu a Defesa Civil. Só deixaria a Câmara, al
guns meses antes de tenninar o segt.indo mandato, para assumir a 
relevante função de_desembargador do Tribunal de Justiça doEs
pírito Santo, em 1982. 

Tratava-se na verdade de um reencontro. Feu Rosa dedica
ra-se aos estudos jurídicos de forma contínua_. dedicando-se espe
cialmente ao Direito Penal. área em que tem sete livros 
publicados. Foi, assim, profe:::sor da Universidade Federai do Espí
rito Santo, lecionando Prática Jurídica e Direito Público; foi tam
bém procurador do Estado de 1977 a 1979, antes de retornar à 
Câmar4 dos Deputados. Durante dois anos, de 1976 a 1978, foi 
ainda diretor superintendente do jornal A Tribuna, um dois mais 
importantes de Vitória e do Espírito Santo. 

Após ascender à função de desembargador do Tribunal de 
Justiça, onde sempre se destacou pela precisão e pela competência 
em suas decisões, passou ainda a integrar o Tribunal Regional 
Eleitoral do Espírito Santo, de que foi corregedor de 1990 a 1992 e 
presidente de 199J_ a 1994. Ao assumir a Presidência do Tribunal 
de J).lstiça, portanto, reúne a experiência a seus reconhecidos co
nhecímentos jurídicos. 

Manifestamos aqui nossa convicção de que, ao atingir o 
mais elevado cargo da Justiça capixaba, Antonio José Miguel Feu 
Rosa irá desempenhar mais essa missão como brilhantismo que 
vem -marcando toda a sua vida. Estamos certos, também, de que 
não se encerrará af sua primorosa contribuição ao serviço público 
do País. Ainda jovem, o novo presidente do Tribunal de Justiça do 
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Espírito Santo será, seguramente, cham~dO pelOs seUs cm~cidadãos
dcscmpenhar novas missões cm favor do nosso Estado e do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência 
comunica ao Plenário que tennina hoje o prazO para apresentaç-ão 
de emendas ao Projeto-de Resolução n° 33, de 1994, de i_niciaüva 
da Comissão Dirctora. que dispõe sobre a aplicação, no -inercado 
financeiro, de recursos dos fundos do Senado Federal, do Centro 
Gráfico do Senado Federal, e do Centro de Processamento de Da
do_s_ do Senado Federal. 

ORDEM DO DIA 

1 

OFÍCIO N" S/38, DE 1994 

Terça-feira 8 1123 

O projCto nãO recebeu ~mc11das. . __ _ 
A matéria será inCluída em_OidC.m do Oja_oportunamcnte. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A presidência 

comunica ao Plenário que termina hoje o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução n° 33, _de_l994, de iniciativa 
da Comissão Diretora, que dispõe-SObre-a apficaÇão no mercado fi
nanceiro de recursos dos Fundos do S~na_do Federal, do _.Centro 
Gráfico do Senado _Federal e do Centro de Processamento t.le Da
dos do S_enad_u_E_e_d_eral. 

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

O Projeto não recebeu emendas. __ _ 
A matéria seráíncluída em Ordem _do Di_a_oportu-;a~ente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 

havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan
do para a sessão ordinária de quarta-feira, a realizar-se às 9 horas a 
seguinte 

Oficio no S/38,,de 1994, através do qual o Governo do 
E~~o de Goiás s_olicj_ta:_ a~!orização para emitir Letras Financeiras 
do ~esouro do Estado de Goiás - LFTGO, cujos recursos serão 
destinados ao giro da Divida Mobiiiária do Estado, vencfvel no 1 o 

semestre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de 
--~~s_u!'t~~ E_conômic~~) 

2 
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"l, DE 1994 

Votação, em turno único, da redação fmal do Projeto de 
Decreto Legislativon• I, de 1994 (n" 390/94, na C~~ dos 
Deputados), que submete à condição suspensiva a renuncza de 
parlamentar contra o qual pende proced!mento fond~~o ~os 
incisos I e II do art. 55 da Constituição e da outras provzdenczas, - --~- ---------- -- ---- ' 

tendo 
Parecer, sob n• 69, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação final. 

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 80, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art. 3" da Resoluçlio 
o• 110, de 1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
n•s 97 e 106, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 
80, de 1993, de autQria do Senador Jarbas Passarinho, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrientes aos 
produtos de alimentação que especifica, e dá outras providências, 

tendo 
Parecer, proferido em Pfenãrio, Relator: Senador 

Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de Assuntos 
Sociais, favorável ao Projeto, nos tennos de substitutivo que 

apresenta. 
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4 
PROJETO DKLEI DO SENADO N" 97,DE 1993 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 3• da Resoluçlo 
n• UO,Ife 1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
n•s 80 e 106, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projet9 de LCi dO Senado Q0 

97, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de fortificaçlio dos alimentos básicos e 
dá outras providências, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de Assuntos 
Sociais, favorável, nos tennos de substitutivo que apresenta ao 
Projeto de Lei do Senado n• 80, de 1994. 

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 106, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3'" da Resoluçlo 
n• 110, de 1993) 

(Tramitando tlll conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
n"'s 80 e 97, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 
106, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrientes aos 
produtos de alimentação que especifica, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Francisco Rolleinberg. em substituição à Comi.ss!o de Assuntos 

Sociais, favorável, nos tennos de substitutivo que apresenta ao 
Projeto dC Lei do Senado n° 80, de 1994 .. 

6 
REQUERIMENTO N" 23, DE 1994 

Votação, em turno 6nico, do Requerimento n° 23, de 
1994, dq Senador MarcO Maciel, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Clonagem e bioétlca, de autoria de Dom Lucas Moreira Neves, 
publicado no Jornal do Brasil, edição de 19 de janeiro de 1994. 

7 
REQUERIMENTO N" 32, DE 1994 

Votação, em turno único, llo Requerimento n° 32, de 
1994, do Senad6r Irapuan Costa Júnior, solicitando, nos termos 
regimentais, que, sobre o Projeto de ~i do Senado n° 128, de 
1992, que disciplina o inciso XII, in finf!, çlo art. 5° da 
Constituiçlio Federal e dá outras providências (que tramita em 
conjunto com o Projeto de Lei da Câmaran°63, de 1990), ai~ da 
Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a 
de Relações Exteriores e Defesa Naciona1. 

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 167, DE 1993 

(lnclu(do em Ordem do Dia nos termos do art. ~ da Resoluçlo 
n•no, de 1993) 

Discussão, em turno 6nico, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos 

Março de 1994 
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do Grupo· Processamento de Dados no Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 24 

Região, e dá outras pravidéncias, tendo 
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 

Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de 
Constituiçllo, Justiça e Cidadania. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos) 

9 ' 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 38, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resoluçllo 
n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto · de Decreto 
Legislativo n° 38, de 1993 (n° 270/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova as textos das Resoluções n°s 267 (E-V),268 (XII) da 
Conferência Geral do Organismo para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América Latina e no Caribe (OPANAL), que 
alteram, respectivamente, a denominação legal do Tratado para a 
Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e o 
parágrafo 2° de seu artigo 25, bem como o texto emendada do 
referido Tratado. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

10 . 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 125, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resoluçllo 
n° 110, de 1993) : 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
no 125, de 1993, de autoria do Senador Mário CovaS, que dispõe 
sobre número de candidatos pelo sistema proporcional nas 
eleições de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

Terça-feira 8 1125 

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

competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Coririssão Diretora 
D0 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro~ 
cesso n° 1.447/93-9, resolve, aposentar, voluntariamente, com~Pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço, MAURÍCIO UBALDO , 
DA FRANCA, matrícula 1185, Técnico de Indústria Gráfica Le
gislativa, Nível II, Classe Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de 
Pessoal do Centro GráficO do Senado·1Federal- CEGRAF, nos ter
mos do art. 40, incis'o In; alínea c, da COnstituiÇão da República 
Federativa ,do Brasil. cpmbinado com o art. 186, inciso m, alínea 

(Levanta-se a sessão às 18h59rnin.) 

(*) ATO N• 65/94 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de 
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c, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e art. 36, incisos 1 
e III, § 4", da Resolução-SF no 51, de 1993.. . --

Senado Federal, I I de fevereiro de 1994. -_Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

- (*) Republicado p~r haver saídO com incorrcçãtfllO DCN (SeçãÕ II), de 11-2-94. 

ATO DO PRESIOENTÉ N' 87, D-E 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições 

regimentais e regulamentares, de_conformidad_e com a dele_g~çã9 
de competência que lhe foi outorgada Pelo Ato da Comissão Dire-
tora n° 2, de 1973, de acordo com o disposto no art. 243, § 2°, da 
Lei n° 8.112, de 1990, e no Ato da Comissão Diretora no I, de 
1991. e tendo cm vista o que consta do Processo n° 003.171/94-9, 
resolve, rescindir, a partir de 28 de fevereiro dr.! 1994, o contrato 
de trabalho, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do 
Trabalho e do Fundo de Garantia_ por T cmpo de Serviço, de MA
RIAN BERWANGER, do emprego de Assessor Técnico do Gabi: _ 
nete do Senador Irapuan Costa Júnior. 

Senado Federal, 4 de março de I 994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente do SCnado FederaL 

ATO DO PRESIDENTE N" 88, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições,

em conformidade com a delegação de compctênc·i~t' c:iue Jhe foi ou
torgada pelo Ato da ComiSsão -DiiêtOra nó· 2, de 1973. e de acordo 
com o § 6° do art. 13 da Lei 0° 8.112, de 1990, resolve,_ tomar senl 
efeito a nomeação de NEIDE ALVES DÍAS DE SORDT pàra o 
cargo de Analista Legislativo, Nível III, Área de Apoio Técniço ao 
Processo Legislativo, Especialidade de BiblioteçQnomia, ~adrão 
31, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, constante do Ato do 
Presidente n° 534, de 1993, em virtude de- ll.ãÕ haver úlõJ_r_rfdo "a-· 
prazo previsto para posSe nõ- referido cargO, de acordO coffi o dis~ 
posto no art. 13, § I', da Lei n' 8.112, de 1990. 

Senado Federal, 4 de março de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente do Senado FederaL 

resolve nomear NÍDIO MARTIN~ DE BARROS -para exercer o 
cargo, em comissão-, de A?se_ssor Técnico, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Sena-
dor lrapuan COsta Júnior. -

Senado federal, 4 de março cie 19J>4. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral do Senado Federai: --

ATA DA 3' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DIRETORA, REALIZADA EM 1° DE MARÇO DE 1994 

Às doze horas e cinco rriiiiiit.O_S_ do dia primeiro de março de 
um mil nOveceritos e noventa~ quatro, reuniu-se a Comissão Dire
tora do Senado Federal. na Sala de Reuniões da Presidência, com a 
presença dOs ExcdcmtíssfriloS Senhore~ Senadores: HUMBERTO 
LUCENA, Presidente; CHAGAS RODRIGUES, Primeiro Vice
Presidente; LEVY DIAS, Segundo Vice-Presidente; JÚLIO CAM
POS, Primeiro Secretário; NABO R JÚNIOR, Segundo Secretário; 
e BENI VERAS. Suplente. Deixmn de comparecer, por motivo 
justificado, a Exceleqtís~ima S~nhora Senadora JÚNIA MARJSE, 
Tefcetr"U Secrdána;-c O EXceieõtlssfmo Senhor Senador NELSON 
WEDEKIN. Ao abrir os trabalhos, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente dá cíênCia ãos presentes do teor da resposta do Tribunal de 
Contas da União- TCU, relativa ao ofício em que a Presidência do 
Senado Federal faz consulta sobre a parte do Relatório da CPMI 
do Orçamento que inclui o nome do Senador Dario Pereira, no to
emite à "Sociedade -4-nligos de_ Parelhas_". Nessa resposta, o TCU 
irlforma que i inspeção realiz-ada"_ n'l9_uefa entidade não localizou 
qualquer irregularidade. Fôi desi.gnado Relator o Excelentíssimo 
Senhor S~gundo Vf~-Pfesidente, q-ue d~~·erá apresentar parecer na 
reunião convocadã })irã õ (Iiã-l.fês- de março do corrente ano. A se
guir, refere-se a dfspositivo da M_edida Pi-Ovisória n° 362, de 25 de 
outubro de_ l95J3, pelo qual a Comissão Diretora do Senado Fede
ral deverá indicar cihCb ine-mbros e Cirico suplentes para a Comis
·são NaCional- de bescsllitizãção. d- Presidente solicita aos 
presentes que façaffi indicaçõeS até o dia 3-3-94, para que Os no
mes possam ser encaminhados. Após, o Presidente, com base em 
expediente da Administração do Senado Federal, constitui Comis
são de. tllquérito Administrativo relãtrvo aó Sefvídor aposentado 
JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS. A Comissão é formada 
pelos Senhores Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários. -Por últi-

ATO DO DIRETOR-GERAL N° 21, DE 1994 _mo, o Presidente leva a debate a questão da freqüência dos Parla-
O Diretor-Gcral do Senado Federal, no uso da atribuição-- mentares às sessões plenárias, indicando o Primeiro 

que lhe foi conferida pelo ari. -7°~ -§ 2°, da Resolução no 42. de Vice~Pi'esidente paia, na pá)x-iffia- reunião ordinária, dia 3"-3-94, 
1993, e de acordo com o que consta dõ Processo no 003.746/94~1, çlar parecer a respeito. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi-
resolve nomear PAULO_ HENRIQUE LOPE.~fRJRTAOó · Pãni dente d_eclara encerrada a reunião às tr_ez_e horas e dez minutos, 
exercer o cargo. em comissão, de Secretário Parlament<if, -do Qua- pelo que eu, MANOEL VILELA DE MAGALHÃES, Diretor-Ge~ 
d.ro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Ga- ral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, 
binete do Senador José Richa. depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. Sala 

Senado Federal, 4 de março de 1994. - Manocl Vilela de da Comissão Diretora, I o de março de I 994. - Senador Humberto 
Magalhães, Díretor-Gcral do Senado Federal. Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 22, DE 1994 ATA DA 4' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DIRET0-
0 Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição RA, REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 1994 

que lhe foi collferida pelo art. 7°, § -:?', da -Resolução 0° 42, de Às _onze horas e cinco minutos d() dia três de março de um 
1993, e de açordo cOm o que consta do Processo nn 003.523/94-2, _mj_I_,_novecentos ~_noventa e"quatro, reúne-se a Comissão Diretora 
resolve nomear JOSÉ LUIZ DE SANTANA CARVALHO pal-a--" do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a 
exercer o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de presença dos E;xcelentíssjmos Senhores Senadores: HUMBERTO 
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício rio Gabinete LUCENA, Presidente; CHAGAS RODRIGUES, Primeiro Vice-
do Líder do PMDB, Senador Mauro Benevides. Presidente; LEVY DIAS, Segundo Vice-Presidcnte; JÚLIO CAM-

Senado Federal, 4 de março de 1994. - l\1anoCI Vilela de _ PQS, Primeiro Secretário; NABO R JÚNIOR, ·segundo Secretário; 
Magalhães, Diretor-Geral do Seáad()Federal, · · JÚNIA MARISE, Terceira Secretária; e NELSON WEDEKIN, 

ATO DO DIRETOR-GERAL Nõ-·23, DE 1994 Quarto Secretário. No início da reunião, o Excelentíssimo Senhor 
O Diretor-Gcral do Senado Federal, no uso da atribu!ção Presidente submete à consideração dos presentes propostas do Ato 

que lhe foi conferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução no 42, de da Comissão Diretora que trata da conversão, em Unidade Real de 
1993, e de ucordo com 0 que consta do Processo n° 003.213/94-3, Valor, da remuneração dos Senadores e dos vencimentos dos ser-
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Vitlores do Senado Federal, tendo em vista o que dispõem as Me
elidas Provisórias n"' 433, de 26 de fevereiro de 1994, e 434, de 27 
de fevereiro de 1994. Após debates, os pres-entes aprovam a pro-
posta e assinam o respectivo Ato, que vai à pUblicação. A seguir, o 
Excelentíssimo Serihor Presl-derite concede a palavra ao EXcelen
tíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, Relator da matéria obje
to do Aviso 0° 127-GPfTCU, relacionada à CPMI do Orçamento. 
O Relator faz um hist6ríco da tramitação do assunto, em que a Co
missão Parlamentar Mista de Inquérito destínada a apurar- demín
Cías sobre irregularidades no Orçamento da União, por intermédio 
de seu Presidente, o Excelentíssimo Senhor Senador Jarbas Passa
tfnho, solicitou_ aO Tribunal de Contas da União. a requerimento 
do ExcelentíssimO SCnhor Deputado Sérgio Miranda, "rigorosa au~ 
dito ria" sobre a destinação de recursos à Socfedade Amigos de Pa-

relhas, no Rio Grande dà Norte~- no ano de 1993. bem como sobre 
a destinação e a aplicação dos mesmos. Proced: Ia a investigação 
pelo Tribunal de COntas da União, aquela Corte ..!OL.Jll1inha relató
rio da equipe responsável pela inspeção que não constatou, até a 
data reportada, qualquer íiTegUiãrid3.de na utilização dos recursos 
transferidos àquela_ entidade. Submetido o parecer à votação, os 
presentes o aprovaram e manifestaram~se unanimemente pelo" ar
quivainento da matéria. Nada maiS havendo a tratar, o Senhor Pre
sidente declara enCerrada a reunião, _às doze horas, pelo que eu, 
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES, DiretorCGeral e Secretá
rio da Comissão Diretorà, lavrei a presente Ata que, depois de as
sinada pelo Excelentfssino Senhor Presidente, vai à publicação. 
Sala da Comissão Diretóra, 3 de março de 1994. - Senador Hum .. 
berto Lucena, PreSiden~ do Senado Federal. 
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ANO XLIX-N'26 QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 1994 BRASÍLIA ..... DF~ 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos ter

mos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 15, DE 1994 

Aprova o pedido de autorização para que o Brasil possa colocar à disposição da Operação das Nações Unidas 
para Moçambique- ONUMOZ, pélo prazo de um anó, um batalhão de infantaria. 1 ... 

O Congresso Nacional decreta: ·.· . . . · . · . 1 .. · 

Art. I' É aprovado o pedido de autorização para que o Brasil possa colocar à disposição da ONUMOZ, pé!o 
prazo de um ano, um batalhão de infantaria, que teria como fim único cooperar com as Nàçoes Unidas na restauração da 
democracia, na manutenção da segurança da população, no respeiío aos direitos humanos, na distribuição de ajuda humani
tária e no estabelecimento de clima de paz e conciliação que permitam o funcionamento di:: eleições livres em Moçambi
que. 

Parágrafo único.' São sújéitos à ~pieciação do Congresso Nacional quaisquer a tos que impliquem revisão deste 
pedido, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituis:ão Federal, acarretem encargos ou cumptomis-

r

os gravosos ao patiim_Qnio iladbilái --.- ~" ------ - - - - -
· Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na <\ata de sua publicação. · : 

Senado Federal, 8 de março de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
' 
' 

SENADO FEDERAL ' 
RESOLUÇÃO N' 1ll,l>E 1993 

RETIFICAÇÃO 

Na Resolução n• 111, de 1993, publícada no DCN (Seção II), de 10-2-94, págin~ 582, no iirt. 3' 

Onde se lê: 
Art. 3' Esta resolução entra em vigorna data de sua publicação. 

Leia-se: 
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo :de quinh<mtos e quarenta dias, 

contados de sua publicação. ' 

Inclua-se por omissão o seguinte: 
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

i 
·-·--···~-- ,--,_-_-,-;-... ~."":::::;;:;;;;::,::: ___ .:.,:__ :~---.;·--"""'·~'·---~--. ···'··-~--- ...;...~ .. 
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EXPEDIENTE 

Centro Gráfico do Senado Fed_eral 

MANOELYILELA DE MAGAL!;!ÃJ;S 
Diretor-Gei-al do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTOCOUTII'I!;!O_MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1994 
1- ATA DA 10' SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 

LI - ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da Repúbli-

ca 
- N's 112 a 115, de1994 (n's 183 a 186/94, na origem), 

respectivamente, de agradecimento de comunicações. 
1.2.2 - Ofícios do 1 o Secretário da Câmara~ dos De

putados 
- N° 32/94, comunicando a aprovação do Substitutivo 

do Senado ao Projeto" de Lej da Câmara _n~ 90, c;l.e 1992 __ (n° 
3.019/92, na Casa de origem), que modifica dispositivos da 
Lei n° 6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo aos alu~ 
nos de ensino especial o direito à participação em atividades 
de estágiO. - , _ __ ~--

- N> 37/94, comunicando a prejudicia1idade do ProjetO de 
Lei do Senado n• 396, de 1991 (n' 3.596193, naquela Casa), de au
toria do Senador Pedro Simon, que estabele._ce nQDTias para vôo 
por instrumentos na aviação civil e dá out(as providências.--:: _ 

- N' 39/94, comunicando a aprovação do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'7, de 1991 (0° 3.081189,na 
Casa de origem), que estabelece normas para as Microempresas -
ME, e Empresas de Pequeno Porte- EPP. relativas ao tratamento 
diferenciado e simplificado, nos campos -administrativo; fiscal, 
previdenciário, trabalhista. creditício e d_e_desenvolvimento empre
sarial (art. 179 da Constituição Federal). 

- No 40/94, comunicando a aprovação do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Cã_mara 0°~139, de 1992 (n° 
2.803/92, na Casa de origem), que altera o artigo lO da Lei 0° 
7.102, de 20 de junho de 1983. 

1.2.3 - Comunicação 
- Do Senador _Beni V eras, que assumirá, a partir desta 

data, o cargo de MiniStro de Estado. 
1.2.4 -Comunicações da Presidência 
Recebimento do A viso n° 40194, de 7 do corrente, do 

Presidente do Tribunal de Contas da União, ençaminhando có
pias da Decisão n° 106/94, aprovada pelo Tribunal, bem como 
Relatório e Voto que fundamentam, e, ainda, cópias dos Rela
tórios de Inspeção Extraordinária, fealizada no PROAGRO, e 
da Auditoria Integrada, coordenada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. 
Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral---~-------,---·Cr$70.000,00 

Tiragem 1.200 exemplares 

Recebimento do Ofício no 1.008194, de 7 de março cor
rente, do Banco Central do Brasil, encaminhando a relação das 
operações ARO analisadas no período de I' a 28 de fevereiro último. 

Recebimento da Menságem n" I i !,"de 1994 (nõ·l82/94, 
na origem), de 7 do corr~Qt~, pela qual o Senhor Presidente da 
República, solicita seja aütórizada a contratação de operação de 
crédito externo, com garantia do Tesouro Nacional, entre o Es
tado do Piauí e o Banco Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até cinquenta e 
quatro milhões de dólares dos Estados Unidos da Améri!=4, 
para os fins que especifica. 

1.2.5 - D_i§Çurso do Expediente 
_ SENÀOOR PEDRO TEIXEIRA - Considerações sobre o 

Plano Fernando !ienrique Cardoso-II e_ a illljllantação da URV 
como. precedente do Real, moeda forte que S. _Exa preConizou em 
pçonunciamento de 14-9-93, sobre_ a necessidaQe de reformas no 
Capftillo da Ordeffi-Ecoitômica, âa ConstítuiÇão Federal. 

1.2.6 -Comunicação da Presidência 
- Presença na Casa do Senhor José Reginaldo Duarte, 

suplente coiívoC_ado da representação do Estado do Ceará, em 
virtude do afastamento do titular Senador Beni V eras. 

_1.2. 7 _- Prestação de compromisso regimental e posse 
do Senhor José Reglnaldo Duarte 

1.2.8 - Comunicação 
- Do Senador Reginaldo Duarte, referente a sua filiação 

partidária e nome parlamentar. 
1.2.9 -Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR REGINALDO DUARTE - Atuação do 

PSDB nas administrações TâsSo Jere_issati e CirO Gomes, no 
Estado do Ceará. Satisfação em sua posse no Senado. na ban-
cada do PSDB. · · · 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Considerações 
-sobre a entrevista do D.esembargador Antônio Carlos Amorim, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do RJ.q_Q~ Janeiro, _ 
a órgão de imprensa na Itália, denunciando remessas ilegais de 
dinheiro ilícito italiano ao Brasil, com o intuito de financiar 
partido político brasileiro. Críticas ao Sr. Desembargador pelas 
notícias sem respaldo e pelas denúncias à _instituição Congres
so Nacional. 

O SR. PRESIDENTE- Associa~se ao Sr. Mansueto de 
Lavor, na coibição de matérias atentatórias ao Congresso Na~ 

cional~·------~--------------------~--~--------~ 
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N° I 18, de 1994, -de autoria do seOact~r JoSé s_irney, so
licitando que sejam considerados como Ücença autOrizada os 
dias 9 a 12 do corrente. Aprovado. 

1.2.11- Apreciação de matérias 
Re_querimerito n° 114/94, lido em sessãO antérior. Apro-

vado, após parecer de plenário favorável. o- - • - -

Requerimentos ll0 S 116 e I 17/94, lidos em sessão ante
rior. Aprovados. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Ofício no S/38, de 1994, através do qual o Governo dÓ 

Estado de Goiás solicita autOrização j)afa emitir Letra~_Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Goiá~- LFT-GO, cujos recur-:. 
sos serão destinados ao girO da-bívida Mobiliária _do Estado, 
vencível no 1° semestre de 1994. Aprovado, a_pÇjs_p~e~er de 
plenário favorável, nos termos do Projeto de Resolução 0° 

35/94, tendo usado da _palavra os Srs. Pedro T~ixeira_e Iram Sa
raiva. À Comissão DiretOrá piira a redãÇão final. · ·· .. . - -

~edação final do Projeto de Resolução n° 35/94. Apro-
vada. A promulgação . _ __ 

Redação final do Projeto de Decreto L~gisl<1;tiyo -Õ0 _L_de 
1994 (n° 390/94, na Câmara dos Deputados), que submete à 
condição suspensiva a renúrida-de parlamentar Coitçi:a o qual 
pende procedimento fundado nos incisos I e II_ do __ art_. _55 da 
Constítuição e dá. outras Pfovidências: VOtação ·adiãda; por 
seis dias nos termos do Requerimento ri" 119/94. -

Projeto de Lei do Senado no 80,de 1993, de aptgria~d0 
Senador Jarbas Passarinho, que dispÕe sobre a Obrigatoriedade 
da adição de micronutrierites aos p-rodutos de alimentação que 
especifica, e dá outras providências. (Tramitando em conjunto 
com os Projetas de Lei do Senado 0°S 97 e 106, de 1993} 
Aprovado, nos termos do substitutivo, com destaque, ficando 
prejudicado o projeto _e_ as emendas, ~ell:_dQ _usadQ da palavra os 
Srs. Eva BJay, Francisco Rõilemberg e Ci(f Sab~la de Carv.~-. 
lho. À Comissão Diretora para redigir o venCido para -turno su-
plementar. --~--- __ 

Redação do vencido, parã o turno_ suplementar, do Subs
titutivo ao Projeto de rii do Senado no 8=019"3. AprOVada, nos 
tennos do Requerimeõfõ n° 122194. À Cãinara dOs Deputados. 

Projeto de Lei do Senado n° 97, de 1993, de autoria do 
Senador Júlio Campos, _que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
fortificação dos -aliment6s--bás1Cõs e dá oUtrãS prOVIdências. 
(Tramitando em conjunto co~ os Proj~~o_~ çieJ .. ~i _do Senado 
n°S 80 e 106, de 1993). Prejudicado em virtude da aprovação 
do SubstitutivO ao Projeto de Lei do Sen~çlo n° 80/93. Ao Ar-
quivo. -

Projeto de Lei do Senado n° 106, de -1993~ {le -autOria d() 
Senador Marco Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
adição de micronutrient~s aos produtos de ~im~-O!a_ção gue es
pecifica. --(Tfamifãndo em cánji.mto cOinOSPrQJ~toS_ çle. Lei dQ 
Senado n°s 80 e 97, de 1993). Prejudicado em virtud-e ci.i àpro
vação do Substitutivo ao Projeto de Lei do Seiiado n° 80/93. 
Ao Arquivo. - ~ 

Requerimento n° 23, de 1994, do Senãdàf MãrCO--Ma~
ciel, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo Clonagem e bioética, de autoria de Dom Lucas Moreira 
Neves, publicado no Jornal do Brasil, edição de 19 de jane1fo 
de 1994. Aprovado. 

Requerimento no 32, de 19-94,-(fO Sena(:ior-MarCo .. Ma~
ciei. solicitando que sobre o Projeto de Lei do Sen;1d0 -':1° 128~ 
de 1992, que disciplina o inciso XII, in fine, do art. 5° da Cons
tituição Federal e dá outras providências (que tramita em con
junto com o Projeto de Lei da Câmara n° 63, de 1990) além da 

.. . 

C..:omissão const~te do despacho inicial, seja ouyiçia!.-também, 
a de Relações Exteriores e Dcdesa Nacional. Aprovado. _ . 

Projeto de Lei da Câmara no 167, de 1993 (n° 3.529/93, 
na Casa de origem), que criei. cargos do ·GrupO ProceSsamento 
tle Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho ~lc,t2n Regíâ.O~ -e dá outras provi
dênCüis~ Retirado da p3uta, -Oõs termos do art. 175 e do Regi
mento Interno. 

. Projeto de Decreto Legisla ti v o n° 38, de ) 993 (no 
270/93, na._Câm~ dos DeputadOs), que aprova os textos das 
Resoluções n°s (E-V), 268 (XII) da Conferê.ncia Geral do Or
gãnism6 para a Proscfiç_ijg_das AriDas- Nucleares nã América 
Latina e no Caribe (OPÃNAL)~ que alteram, respectivamente, 
a deno!IDnação legal do Tratf!,dO para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América Latina· e o parágrafo zh de seu ârtigo 25, 
be!Jl como o texto emendado ,do r_eferido Tratado. Retirado da 
pauta, nos termos do art. 175 e do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n" 125, de 1993, de autoria do 
Senador Mário Covas, que di$ põe_ sobre número de candidatos 
pelo sistema proporcional nas eleições de_ 1994. Aprovado 
com emendas após parecer -d~ plenário favoráveL_ À Comissão 
Di.tetora para a redação final. 

. Redaç:ão final do Projeto de Lei do Senado no 125/93. 
A provada. A Câmara dos Deputados. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADORA JÚNIAMARISE- Regozijo cciin a circii

Iação, às segundas-feiras, do jornal o Estado de Minas. Defesa 
dos atuais direitos da mulher na Revisão COnstitucional. 

SENADOR NEY MARANHÃO - SoÍidariedade às 
considerações da Sra. Júnia Marise. Protestos contra o veto à 
preseriça do ex-Presidente Ferilando Collor no prog~ama televi--: 
sivo do PRN, veiculado em cadeia nacional de televisão ·na úl
tima segunda-feira! Provável fracasso do plano econômico do 
Governo, caso_ oJv1iitistro FerÍlando Henrique Cardoso deixe o 
cargo. Prestígio eleitoral do _ex-Presidente Collor em Pernanbu-
co .. 

SENADOR GERSON CAMA TA, como Líder- Faleci
mento do ex-Governador do Espírito Santo, Dr. José Morais. 

SENADOR PEDRO SIMON - Gravidade do momento 
político atual. Aumentos extorsivos dos preços praficados pelos 
oligopólios podem _pôr e01_ risco O Plano de Estabilização Eco-
nómica do Governo. ·- - -

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Expectativa do 
fim da ~e~u!ação_ nnanceira JlO-~rasiJ_ ÇOm a implantação do 
novo Plano de Estabilização Económica. 

SENADOR ODACIR SOARES - Relatório de visita de 
S. Ex"' como membro da Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul (seção brasileira) ao Parlamento europeu, em Bruxe
las, nos dias 22, 23 e 24 de revereiro último. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS -Visita de observação e 
_estudos à Comunidade Económica Européia ~ CEE pela Con
federaçãÕ- Nacional de Agricultura e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Pequenas e Microempresas. 

SENADOR NELSON WEDEKIN - Crise na indústria 
de coque de carvão mineral, em Criciúma-SC. Apelo em favor 
~a proteção daquele produto. __ 

SENADORES,JOÃO FRANÇA, JONAS PINHEIRO e 
· ONOFRE QUINAN- Dia Internacional da Mulher. 

!.3.2 - ~O~lJ!lic;tção d~ Pre~idência 
- Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se 

hoje. às 13 horas e 5 minutos, c9m Ordem do Dia que designa. 
1.4 - ENCERRAIVIENTP 
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1994 
2- ATA DA 11" SESSÃO, EM 9Dl.fMÁRÇO DE 

2.1 -ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Mensagens do Presidente da República 
- ws 116 a 118, de 1994 (n°s 187, 188 e 190/94, na ori

gem), de agradecimento de comunicações. 
2.2.2- Requerimento 
- W 123, de 1994, de autoria do Senador Gerson Cama

ta, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do Dr. 
José Morais, ex-Governador e ex-Presidente da Assembléia Le
gislativa do EsPíritO Santo. Aprovado. 

2.2.3 - Comunicação 
- Do Senador Jutahy Magalhães, de ausência do_ País no 

período de 17 de março a 5 de abril do corrente ano, para parti
cipar da 91• Conferência Interparlamentar, a realizar-se em Pa-
ris. 

2.2.4 - Requerimentos 
- N° 124, de 1994, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, 

solicitando a prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias do 
prazo concedido à Comissão Senatorial Temporária, para "Ela
borar um Programa Decenal de Salvação do Nordeste". Apro
vado. 

- N° 125, de 1994, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n° 13, de 1994 (n° 3.254189, na Casa de origem), que 
regula a profissão de corretor de seguros, de captação e de pre- • 
vidência privada, e dá outras providências. 

- N° 126, de 1994, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n° 92, de 1994 (n° 2.989/92, na Casa de origem), que 
autoriza a reversão ao Município de Florianópolis, Estado de 
Santa Catarina, do terreno que menciona. 

2.2.5 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Ofício no 1.046/94, de 9 do corrente, 

do Banco Central do Brasil, encaminhando parecer relativo ao 
pedido de emissão de Letras Financeiras do Tesouro (lp Muni
cípio de São Paulo - LFTP, cujos recursos serão destinados à 
liquidação do 5° oitavo de precat6rios judiciais pendentes, de 
responsabilidade daquele município, bem como do seu respec
tivo complemento. 

SUMÁRIO DA ATA DA 22" SESSÃO, 

EM 31 DE JANEIRO DE 1994 

RETIFICAÇÃO 
Na publicação do Sumário, feita nó· DCN, 

Seção li, de 1° de fevereiro de 1994, na página n° 399, I" 
coluna, no item 1: 

Onde se lê: 
1-ATA DA 222" SESSÃO, EM 31 DE JANEI

RODE1994 
Leia-se: 

1- ATA DA 22" SESSÃO, EM 31 DE JANEI
RODEI994 

- Recebimento da M.~Usa_g~m n° 119_, ~- 1_~9_4 (n° 
192/94, na origem), de 8 do c~rrente, pela qual o Senhor Presi
dente da República solicita autorização para contratar operação 
de crédito externo a ser celebrada entre a República Federativa 
do Brasil e a Japan Internacional Cooperation Agency (llCA), 
no valor de sete bilhões, cento e cinqüenta e quatro milhões de 
ienes, para ffnanclãi'-o terceiro Programa Nipo-Brasileiro para o 
Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER Ill), a ser execu
tado nos Estados do Maranhão e Tocantins. 

2.3 ~ORDEM DO DIA . . . . .. 
Ofício n° S/25, de I '194;· pelo qual o Governo do Estado 

de São Paulo solicita autoriiaÇãó do Senado Federal para ele
var os limites de endividamento daquele Estado, para emissão 
e colocação_ no mercado de Letras Financeiras do Tesouro -
LFrP:-Aprovado, após-parecer de plenário favorável nos ter
mos do Projeto de Resolução n° 36/94, tendo usado da palavra 
o Sr. Jutahy Magalhães. A Comissão Diretora para redação fi
nal. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n° 36/94. Apro
vada. À promulgação. 

2.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Requerimentos n°s 125 e 126, de 1994, lidos no Expe

diente da presente sessão. Aprovados. 

são 
2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses· 

2.4 -ENCERRAMENTO 
3 -ATOSDOPRESIDENTE 
Ws 85 a 105, de 1994 
4 - ATOS DO DIRETOR·GERAL 
Ws 24 a 26, de 1994 

" 5 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CON
GRESSISTAS 

Portaria n° 1 &/94 
6 -MESA DIRETORA 

. 7 ,ÜDERES E VICE-LIDERESDE PARTIDOS 
8 - COMPOSIÇÃO DAS. COMISSÕES PERMA· 

NENTES 

SUMÁRIO DA ATA DA 22" SESSÃO, 

EM 28 DE FEVEREIRO DE 1994 

RETIFICAÇÃO 
Na publicação do Sumário, feita no DCN, 

Seção II, de 11 de fevereiro de 1994, na página n° 675, 
1• coluna, no item 1:. 

.Onde se lê: . . . . . 
I- ATA DA 1Ó" SESSÃÚ,-EM fO DE FEVE

REIRO DE 1993 

1 - .... ~a;1' 28' SESSÃO, EM 10 DE FEVE
REIRO DE 1994 

Ata da 10a Sessão, em 9 de março de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Lucídio Portel/a. 
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As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. !;l:.'NA- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expediente 
DORES: · lido vai à publicação. 

Carlos De'Carli- Chagas Rodrigues- Esperidião Amin- A PresidêriCia reéebeu o Aviso n° 40/94;-de 7 do corrente, 
Gilberto Miranda- José Richa- Mansueto de Lavor- Mauro Be- da Sr" Presidenta do Tribunal de Contas da União, __ encaminhando 
nevides-NaborJúnior-OdacirSoares- ValrriirCainpeiO.- cópiã:s da Decisão n° 106, de 1994, aprovada pelo Tribunal, bem 

O SR: PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre- como Relatório e Voto que a fundamentam, e, ainda, cópias dos 
sença acusa o comparecimento de 10 SÍ's. Senadores. Havendo nú- relatórios de Inspeção Extraordinária, realizada no PROAGRO, e 
mero regimental, declaro aberta a sessão. da Auditoria Integrada,, coordenada pela Secretaria do Tesouro 

Sob a proteção de Deus, iniciamos n-oss·Qs trabalhai~ Nacional. 
O Sr. 1° Secretário procederá" à leitura do Expediente. O expediente lidO será encaminhado à Comissão de Assun-

É lido 0 seguinte tos Econômicos, para conhecimento. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 

recebeu_, do Banco Ce:titiãl do Brasil, o Ofício n° 1.008/94, de 7 de 
março do corrente, encaminhando a relação das operações ARO 
analisadas no período de 1 o a 28 de fevereiro último. 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
De agradecimento de comunicações: 
N"s 112 a 115, de 1994 (n°s 183 a 186/94. na origem), de 8 

do corrente, referente às matérias constantes das Mensagens SM 
n°s 48 e 55 a 57, de 1994. 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 
N° 32194, de 7 do corrente, comunicando à aprovação do 

Substitutivo do Senado ao Projet9 de J..ei_ da Câ.n;t~a n° 90, de 
1992 (n° 3.019/92, na éasa de_oiigem), que "modifica dispositivos 
da Lei D0 6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo aos alunos 
de ensino especial o direito à participação em atividades de está
gio". (Projeto enviado à sanção em 7-3-94); 

N° 37/94, de 3 do corrente, comunicando a prejudicíalidade -
do Projeto de Lei do Senado n° 396, de 1991 (0° 3.596/93, naquela 
Casa), de autoria do Senador Pedro Simon, que "estabelece nor
mas para vôo por instrumentos na aviação civil e dá outras provi
dências". 

N° 39/94, de 7 ·ao corrente, comunicruido à aprovação do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 7, de 1991 
(n° 3.081/89, na CaSa de origem), que "estabelece normas para as 
microempresas- ME, e Empresas de Pequeno Porte - EPP, relati
vas ao tratamento diferenciado e_ simplifica~o. nos campos admi
nistrativo, fiscal, previdenciário", trabalhista, creditício e de 
desenvolvimento empresarial (art. 179 da ConstituiçãO Federal)". 
(Projeto enviado à sanção em 7-3-94); e -

N° 40/94, de 7 do corrente, comunicando à aprovação do 
Substitutivo do_Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 139, de 
1992 (n° 2.803/92, na Casa de origem), que "altera o art. JO da Lei 
n° 7.102, de 20 de junho de 1983''. (Projeto enviado à sanção em 
7-3-94). 

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

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

É lida a seguinte 

Em 9 de março de 1994 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em obe

diência ao disposto no art. 39, alínea b_ do Regimento Interno, que 
nesta data me afasto do exercício do mandato de Senador pelo Es
tado do Ceará a fim de, nos termos dÕ ait. 56, I, da Constituição, 
assumir o cargo, para o qual fui nomeado, de-Ministro do Planeja
mento. 

Atenciosas saudações - Senador Beni V eras. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econô
micos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu a Mensagem 0° 111, de 1994 (n° 182194-, na Origem), de 7 
do corrente, pela qual o Senhor Presid~nte da República, nos ter
mos do art. 52, íildso V,-da Constiitilçãõ,-solicita seja 3utorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia do Te

- souro Nacional, entre o Estado do Piauí e- o BanCO J.nt~rQ~CiOnai 
para-Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equiva
lente a até cinqüenta e quatro milhõeS- de dOlares dos Estados Uni-
dos da América, para os fins que especifica. -

~ matéria será deSpaChada à Co_ri:iissão de Assuntos ECOQÔ
micos. 

-- - (J""S:R~ PRESIDltNTE_ (ChagaS :R~drigues) - :Pa_s~a-se à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o seguin

te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 14 de setembro 
próximo passado, proferi desta tribuna pronunciamento acerca das 
reformas na ordem econômica constitucional, que urgem serem 
feitas caso este País deseje finalmente ingressar na er;:t da estabili
dade ecoriélmica, até por mesmo questão de sobrevivência das nos

-_sas instituições. O requisito- fundamental pai-à que ocorri taffianha 
redenção era, e continUa à ser, a obtenção de uma moeda fiduciária 
nacional forte, estável e livremente conversível em qualquer outra 

_ _moeda internacional. 
Eis que, seis meses mais tarde, a equipe econômica do Go· 

vemo nos submete à apreciação seu plano de reforma monetária. 
Por ocasião dp meu referido pronunciamento já antevia aos nobres 
colegas desta Casa que somente atendendo a três condições, si

-multaneamente, poderíamos auspiciar lograr êxito nesta tarefa: a 
criação de um Banc_o Central independente, a quebra dos monopó
lios estatais e privatizaçãO destaS mediante_securiti:Íação da dívida 
externa, precedida da reforma da Lei d~s- ~~-·- ~xtinguindo-se a 
nefasta figura jurídica das ações preferenciais; e, finalmente, a ple
na liberdade cambial com a permissão do livre depósito e fluxo de 
divisas_ estrangeiras. 

Mas, Sr. Presidente, ilustres Senadores, em que tópicos are
forma monetária agora proposta pelo Governo é falha ou omissa, 
seja na sua forma e conteúdo, ou ainda na exposição de motivos 
que lhe inspiraram a criação? -

Comecemos pelas falhas çirç.unstanciais, que podem até 
mesmo ser interpretadas como pUfo casuf~mo, an!~- ele _I_lOS apro
fundarmos naquelas que são estnúiirais, merecedoras de aprecia
ção ainda mais detida. Como puro casuísmo e mau princípio 
podemos citar o art. 36, criando margem de manobra legal para 

' 
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que, por ocasião da primeira erilissão do Real, o Governo expur~ 
gue parte da memória inflacionária, tendo em vista aplicar um (n~ 
dice de correção monetária mensal em URV - supostamente 
moeda forte_- contra contratos pré~ pactuados __ em índices que refle-
tem a perda do poder aquisitivo em cruzeirõS Teais_-: m_oeda __ çom 
certeza podre. 

As implicações disto é um novo calote no mercado _finan
ceiro, que carrega títulos nos quais o Governo é devedor em IGP
M, que mede a inflação em moeda corrente - o débil cruzeiro real 
-e não em moeda escriturai- a pretensamente sólida URV. 

Além dos agentes financeiroS --e, dos ac;salariados, a outra 
parte chamada a pagaí a conta da inefiCiência fiScitl e tributária do 
GbV:ernó SãO aS empresàs capitalizadas. Repete-se a tuilga verifica-
da após o Plano Collor, pois o -saldo devedor da correção monetá
ria estará subestimado, fazendo com que o· expurgo submeta à 
tributação uma parcela de lucros d_essas empresas que é meramen
te fictício: o chamado lucro inflacionário. Por outro lado, as em
presas descapitalizadas, caso típico das ineficientes estatais, são 
beneficüidas do ponto de vista tributário_ pois o saldo credor da 
correção monetária será também contabilizado a menor, diminuin
do o montante do lucro líquido- se ainda algum houver-:- a sei- ta
xado. É o caso típico e non sense de se premiar a ineficiência, 
conforme o hábito d_es_te Govemo, já por rriim denunciado por oca
sião· de discurSo proferido nesta Câmara Alta em 21 de fevereiro 
do ano passado, oportunidade em que conclamava aos nobres co
legas a rejeitar a Medida Provisória n° 312, que propuilha atentar 
contra as empresa-; eficientes, utilizando-se do mesmo-expediente 
de iniqüidade fiscal. 

Todavia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, focalizaremos nos
sas criticas e sugestões nO campo das questões estruturais anterior.: 
mehte enuinetadas. Deste modo, é relevante mencionar o senso de 
oPortunidade do· GôVerrio- ã.O sübmetcr uniã ·propo-sta--de reforma 
monetária de tamanha abrangênciã Ii.õ bojo das discussões revisio
nais da Constituição brasileira. Entendo que, agindo assim, o oo·
verno· ficará numa· posição singular de Coriibitter aqueles que o 
acusam de inepto, in-openiilte e demagogo. Senão vejamoS: o Pre~ 
sidente do Banco Central, Sr. Pedro Malan, afirma categoricamen
te, em edição da Gazeta Mercantil no dià seguinúrâó lançamento 
do pacote da URV, que VivenióS rima- "oportunidade histórical• de 
tonlar o BC __ maisjú_dependente. Ora, data venia, isto passaria-pela 
ietifada do tabelainento dos jUros do art. 192 da atual Constj.tU:ição, 
fato inédito Do mundo dos países de livre rriercado e_ iriídativa, 
pois, como praticar política monetária austera e independente com 
esta verdadeira espada de Dâmocles sobre a cabeça? 

Neste capítulo, faz~se mister a supressão do poder privativo 
e exclusivo do Chefe do_ Execut1V-ó-designar o Presidente e os de
mais membros da díretoria do Banco Central, confOrm-e-determina 
o art. 84 da Constituiçãõ-em vigor. Ao meSino teillpo, o Presidente 
e diretores do Banco Central passariam a ser eleitos pela maioria 
absoluta do Senado Federal, com mandatos coincidentes aos dos 
Senadores, podendo, por solidtaÇãó do Senhor Presidente da Re
pública, mediante aprovação da maioríã._-qUalificrida dos Senado
res, ser a qnalquer tempo exonerados. Portanto, isSo -exigiria 
também a modificação do art. 52 da Constituição Federal. 

Mas, e a _questão do lastro capaz de fazer do Real moeda es
tável, devolvendo ao povo a tão necessária autoconfiança em sua 
Nação? --- --- -

A própria exposição de motivos, que ii'itroduziu a medida 
provisória qUC propõe a cdaÇãO do Real, diz peremptoriamente em 
seu § 71, capítulo IX, que a "errlissão inicial de_ Reais_ deverá ser 
suficiente- para substitu1i' integralmente a base monetária em cru
zeiros reaí.s", prevendo que mais além, "todas as outras- emissões 

que lhe seguirem, serão sempre feitas mediante consignação, na 
mesma data e em valor igual ou superior, de reservas internacio
nais e ações de companhias estatais dotadas de liquidez imediata 
nos mercados internacionais". E, para assegurar~ nos de alguma 
cr.edibHidade_, __ o Sr. Ministro .continua afirrn;:mdo que "as reservas 
internacionais assim consignadas, ficarão bloqueadas, sendo apli
cadas de fonna mais prudente nos mercados internacionais", estan~ 
do seu desbloqueio condicionado à "destruição na mesma data do 
valor equivalente_em reais". 

O tempora, o mores! A equipe econõmica -propõe não so
mente a dolarização como a própria internacionalização dos nos
sos mercados de capitais - leia~se Bolsa de Valores - numa 
perfeita aplicação do receituário prescrito pelo FMI, que, diga~se 
de passagem, vem sendo adot<!do com bastante êxito na recupera
ção das economias _latino-ameriéàHas, após a crise cambial de 
1982. Enfim, apesar dos pesares e da retórica, o Governo rende-se 
à receita neo':"JiberaLque tenta tirar as "repúblicas_ ao sul do Rio 
Grande" de seu "cem anos de solidão", ou contramão da moderni
dade. 

Acontece, Sr. Presidente, Srs. Se-nadores, que o Governo 
parece ter-se esquecido de verificar que em nenhuma destas eco
nomias, a saber, o Chile, o México _e a Argentina, exiSte a figura 
meramente decora ti v a das ações preferenciais. Impõe-se então re
velar à sociedade que estamos diante de uma espécie de "escolha 
de Sofia", onde teremos que optar entre a simples emissão de 
ADRs lastreados em ações preferenciais- de estatais ou a venda 
pura e simples, nos mercados internadoitais, das ações ordinárias 
- únicas que têm direitO ao voto-_ -pert-encenteS ao- Governo Fede-
ral. -

A primeira opção é o verdadeiro calcanhar-de-Aquiles do 
Plano FHC, visto que ainda falta um candidato a comprar ações de 
estatais que, sem uma única exceção, sempre demandaram ao h::m
go do tempo mais investiirientóS-do que auferiram dividendos aos 
s~us acionistas. Afinal, qual é o sentido de se_ investír capital de 
nsco em uma empresa cuja inVestidor terá sempre que dizer amém 
aos burocratas oficiais, que-- é bom que se diga- não colocam 
nela um centavo dos _seus bolsos? 

A alternativa que teritfchance·de ter sucesso passa necessa
riamente pela modificação do art. 15 da Ler 6.404n6 - Lei das 
Sl A -, com a extínçãõ das ações sem direito a voto - ações prefe
renciais - e a criação das chamadas golden shares, ações especiais 
que conferem a-o governo poderes específicos na regulamentação 
das atividades de estatais privatizadas. 

Paralelamente, teria que haver a quebra dos monopólios es
tatais previstos no art. 21 da Constituição em vigor, o que exige- de 
nós a tarefa eleitoralmente inglória de atacar os corporativismos. É 
preciso que tenhamos uma visão- que transcenda os palanques e se 
fixe no horizonte daquilo que coletivamente esperamos legar às 
futuras gerações. Por isso, devemos sempre nos render às evidên~ 
cias de que os números devem sempre pr~valecer sobre as análises 
baseadas em dogmas filosóficos ou ideologias estáticas quando 
tratamos de questões quantitativas, como o é, em sua essêncía, a 
da política monetária. 

Isto posto, seguimos adiante com uma breve enumeração de 
dados quantitatiVos da venda das ações de nossas estatais, que po
deria em parte ser feita através de operaÇões de conversão por títu
los da dívida _externa- como prevê o Plan() Brady -, visto que a 
bas_e monetáriiem-ecõnomias de baixa inflação corresponde, devi
do à maior moneti"zação, a: valores proporcionais ao- PIB dessas 
eco.nomias-, inaiore-s do que o nosso atual M2, que iD.corpOra a 
maJor parte de nossa dívida interna. - ' ' 

Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se a economia brasilei~ 
rase estabilizar com inflações anuais na caSa de um dígito, haverá 
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necessidade muito maior do que as nossas tão propaladas enonnes 
reservas cambiais para lastrear a base monetária, tendo em vista 
que poderá ocorrer uma ve-rtiginosa transferência da chamada qua
se moeda- FAP, CDBs, Fundos de Renda Fixa etc.- para o agre
gado MI - papel moeda em poder do público mais ~epósitos à 
vista. 

Atualmente, numa economia estável e de moeda forte como 
os EUA, o MI representa 19.22% de _se_u PIB. Isto no Bra-sil cor
respondente a 81.76 bilhões de dólares. As reservas atuais são de 
32.21 bilhões de dOiarcs. Fica, portanto, um romrro- potencial de 
49.55 bilhões de dólares na necessidade de se lastrcar a futura base 
monetária do Real, se pretendemos atingir os parâmetros verifica
dos nas economias dos países descnvol vidos. 

Se o Brasil conseguisse, aos preços atualmente cotados nas 
Bolsas, emitir para venda em moeda foite estfangeira todo o esto
que legalmente possível de ações preferenc!aíS das grandes esta~ais 
federais - a saber, ELETROBRAS, TELEBRÁS, PETROBRAS, 
Vale do Rio Doce, Banco do .Brasil e ·RFFsA, esta última ainda 
não negociada nas bolsas- arrecadaria 41.11 bilhões de dólares 
com tamanho underwriting. -· . _ .. _ 

Ora, se o detalhe rião fosse· se tratar de um lançamento de 
ações decorativas·;· as· famigeradas ·"pi"efcrCnciã.IS"(SiC), rstO não se
ria de todo impossível, dado que o grau·cte capitalizaçã? das ações 
em relação a:o- PIB é no Brasil o mais baixo .do mundo - ap~nas 

21% - e que as ações dessas estatais afilda encontram-se, em mé,.. 
dia, cotadas a apenas 57.65% de seu valor patrimonial. Somam-se 
a isto o fato de que o eventual lançamento dessa enorme subscri
ção representa migalhas para o poder de fogo do __ capital estrangei
ro, bem como um adicional de capitalizaçãO de -somente 34.08% à 
base acionária do atual mercado brasileiro, o que é peifiífãffi~rite 
assiinilável. 

A solução passa, então, necessariameflte, Pela erriissão ou 
venda, ao valor mínimO patiímoilíã.I,--óas ações ordinárias - que 
detêm o direito de VõtO·- ·dessas eStãtãís.-No caso da simples ven
da dessas ações atualmente em poder do Governo, o val~r arreca
dado seria de 39.38 bilhões de dólares. Se somarmos a este valor 
as reservas cambiais attialmente disponíveis, ch!!gamos ao valor de 
71.59 bilhões de dólares, o que garante lastrear .emissões de Reais 
até O nível de 16.84% do nosso PIB. Ora:~ isto já é quase iiuãi aos 
19.22% veiificidoS:·aniãiffiéilie nos EUA, valor que seria atingido 
em menos de dois anos, em se mantendo o atual fluxo de di visas 
superavitário -patã"ó-"BfaSil, via saldo na balança C_<?mercfal e inve~-
timentos externos nó País. · -

Por fim, o processo estabilizador da moeda seria coroãdo 
com a conversão em moedas de ouro, no prazo de três a quatro 
anos, aos atuais níveis de produção oficial nacional e cotação in
ternaCional, de todo o papel moeda .em poder dq públic9, cerca de 
3 bilhões de dólares. Isto teria um forte apelo de credibílidade no 
seio da sociedade civil, corno ilustra o exemplo do Krugertand 
na África do Sul, que domou as rédeas da inflação naquele país, 
apesar das pressões advindas do caos social. 

Obviamente, em se estabilizando em baixos níveis a infla
çãO, a autoridade monetária não terá mais a necessi"dade de centra
lizar o câmbio, podendo os depósitos e reffiesSa em mOedas 
estrangeiras ser livremente efetuados no Brasil, inclusive pelo ci
dadão comum, como ocorre nas· econ-omias livres e desenvolvidas. 
Nessa faSe; o Governo Iião terá mais que erilitfr Reais· enl troca da 
entrada superavitária de moedas estrangeiras, o que anulará mais 
um importante fator de pressão inflacionária. Estará, então, cum
prida a última etapa do progratna de recuperação da moeda, dentro 
da lógica que descrevemos há seis meses nesta Casa e que foi ago
ra parcialmente encampada pela equipe económica do GovernC?· 
Portanto, mãos à obra, Brasil! · 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Exa um aparte, 
Senador? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muito prazer, nobre 
Senador Mansueto de Lavor. 

_ O.Sr. Mansueto de Lavor- Quero parabenizar a V.EX11 

pelo pronunciamento que faz na manhã de hoje no Senado Fede
ra.!. V.Exa faz uma análise eminentemente técnica, mas também de 

. teor profundamente político, acerca do chamado "Plan_o Fernando 
_ Henrique Cardoso", que daqui a pouco se tomará o "Plano Real". 

E para que ele não caia no irreal, é preciso que se atente para as li
nhas mestras do pronunciamento de V. Exa. Não podemos despre
zar o curso natural das coisas. O caminho que V. Exa aponta é o 
caminho natural no setor financeiro, cambial. Porém, Senador, 
margeando um pouco o pronunciamento técnico que V. Ex a faz, 
gos.taria de observar que nenhum plano, por mais rigüftécnico de 
que se revista, consegue êxito se não conseguir superar-e· controlar 
os v~amentos que poderão levar ao afundamento desse plano. 
Está evidente, Senador Pedro Teixeira, que, na realidade,_ o grande 
vilão desse plano é a falha ou a ausência de uma política de pre
ços. Não houve uma política de preços neste plano e não estamos 
aqui defendendo congelamento, "caça do boi gordo" etc, pois isso 
não fuÍlcionou rio· Plario Cruzado. Mas algo tem que ser. feito no 
sentido de uma política de preços consistente. Não podemos nos 
contentar só com apelos à boa vontade dos empresários- uma par
cela deles verdadeiros exploradores e especuladores da economia 
popular. Nesse sentido, ao lado da proposta que V. Exa faz para o 
êxito que todos desejamos, o Plano Social de Emergência precisa, 
evidentemente, cuidar de uma política de preços. Ouvimos o Mi
nistro Fernando Henrique Cardoso prometer cadeia àqueles que 
abusarem. Pois será preciso muita cadeia neste País; será precíso, 
realmente, reservar alguns estádios de futebol para prender os que 
abusaram violentamerite, cometeram crimes c.ontra a econqmi!J. po
pular na passagem desse plimo, na semana anterior ao anúncio, e 
continuam aumentando extorsiva e abusivamente. os. preços. O 
ideal seria não anunciar prisõeS e nem ·medidas drásticas; seria me
lhor, durante a noite, agir iinediatamente. Este é o grande rombo 
que se apresenta ,no Plano Fernando Henrique Cardoso, ao lado de 
outros, evidentemente, que precisam ser corrigidos o quantO antes. 
Parabenizo V. Exa pela consistência, pela seriedade e pela profun
didade c.om que analisa o plano de recuperação econômica que, 
realmente, é uma esperança para todos nós, lembrando que o mes
mo é um plano neoliberal. Observamos experiências Positi"vã:s em 
outros países da América Latina; se eles puderam, por que o Brasil 
não pode? Entretanto, é preciso que se lembre. também, dos efei
tos perversos. O México é um exemplo: a guerrilha é uma adver
tência para a receita neoliberal sem os componentes sociais 
necessários. Como o comandante desse plano é um social-demo
crata nós esperamos que, realmente, esse componente social se 

·faça presente na rigidez do mesmo. Parabéns a V. Ex o. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Sou eu quem agradeço a V. 
Ex• pelo seu aparte. Não fosse a ~xig~idade_ do tempo- e já tenho, 
realmente; extrapolado os mi]?.utos que me são conferidos-, gosta
ria que" esSã. ma"téria; que V: Ex" traz aqui como um ·apêndke, me
recesse maiOres considffações, em especial porque vem pautada e 
emoldurada com a necessidade do social. V. Ex•, nobre Senador 
Mansueto de Lavor, tem demonstrado, efetivamente, em s~1,1s tra
balhos e em seus pronunciamentos, as su:as preocupações que ex
trapolam, às vezes, os números para chegarmos aos resultados de 
inteiesse Social. É claro que, em outra assenta4~· n~s vamos dar 
seqüência porque esse _plano, reatli!.enti, e uma ·das últimas espe
ranças do povo brasileiro. Ele pode gerar soluções altamente bené
ficas como pode também desestruturar a estabilidade política do 
Governo e, quiçá, do País. Agni.âeço a V. Ex a por esse adendo e ao 
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Presidente pela generosidade de ter pennítido que eu ultrapassasse 
alguns minutos sem que o sinal vermelho fosse acionado. ESpera
mos que em outra oportunidade possamos complementar os deba-
tes em tomo de tão expressiva matéria. - --

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. sen·adcireS~ (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas -Rodrigues) - Encontra-se 
na Cásã o Sr. José Reginaldo Duarte, ·suplente convocado para 
ocupar a vaga ocorrida na representação do Estado do Ceará, em 
virtude do afastamento do titular, nobre Senador Beiti V eras, para 
exercer cargo de Ministro de EstadO. - -- -

O diploma de S. Ex11 foi fmcainíllhadO. à Mesã e ·será pUbli
cado de acordo com o disposto no Regiffiento Interno. 

105( REGINAtDO DUARTt 

f<Nol<llo 

SUPttNTCDO SEN,o,OOR 00 EST,O,OQ DO CfAAI\ 

[o 1 lo.l""tOnOo ""''" lo lO, ;\ l•il•\ O tlO'tot•l e>pedt"·lh• u 1 ...,...,.. tl~t!om.I. < IIK' 
<JI,.t.li" o\lo•e>tldu" no tO'Il"..., l'do levm!IJC do 1?91,p.lr>Umn•""''"" dt• '"'" 
ano<. nO$ lermo• da CO<Itlli"IÇllo fodorol 

Forl>l•u. rm 10 de 4o"""'b"' de 1~'10. ló5" da llld"'J('fl(!i:nd.l ~ Hll" ri.\ 
~..,.;blor,l, 

• ) .. • <; -~~·"' 

·"' J''-""·""'"'"' ...26 .,.,_ ....t..k..._ • - _ ... 10!1!1 
'" •"" ,........,'"" r,~oo~• """"'·'' """"~ Ju "'"~ ,.,,. ·~""' ~ .. , 
t""'ml""ll><f<~• "~~"' l...sm\ ~nniiGUf$ IMlOM. """""<' ~~ """"""' .;,., 
~~~a..a,. ... ~....,&...11oo.#<~,;...:: 
4«z...t·il.'.k~-H"'-~~""'~f>'"< 
k,~..,..JI,td-... ~~~4<..4~~6.:d..... 
~,..jcoJk<r ..... f"~-"'4....,!b~~~~""-

::·:~-:~=n.~f.:;'..:,:~ .. ::~.:.-;-,_,;;;;;. .7<~Ha: ~ 
11((~ • ....,,~, rnwm '"""""'""...a-r..""'"' O<"""'""""''~''""" ·~uo""'""''" 
, ~""'!><>"- """ """""'' ,~ B-1·''"~ • """""'" d<2..1lU.,H!:l_ ~'"""""""" 
I.CI.Z6.96L ~.-~ 

É o seguinte_O diploma encaminhado à Mesa: 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Designo os 
Srs. Senadores Mi:turo Benevides, Pedro Simon e Irapuan Costa 
Júnior para comporem a comissão que deverá introduzir S. Ex" no 
plenário, a fim de prestar o compromisso regimental. (Pausa.) 

Acompanhado da Comissão, o Sr. José Reginaldo Duarte dá 
entrada no recinto, prestando junto à Mesa o seguinte compromis
so regimental: 

"Prometo guardar a Constituição- Federal e as leis 
do PaíS,desempenhar fiel e lealmente õ mandato de -Se
nador que o o povo· me ·co-nferiu e sustentar a união inte
gridade c a independência do Brasil'' (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Declaro em
possado Senador da República o nobre Sr. José Reginaldo Duarte, 
que integrará, no Senado, a representação do Estado do Ceará. 

A partir deste momento, S. Ex• passará a participar dos tra
balhos da Casa e do Congresso Nacional.__ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu o seguinte expediente: · 

Em 9 de março de 1994 
Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a V. Exa, à vista ·ao disposto 
rio art. 77° do Regimento Intei:no, que, assumindo nesta data are
presentação do estado do Ceará adotarei o nome parlamentar abai
·xo cõnsignado e integrarei a bancada do PSDB. 

Atenciosas saudações. 
Assinatura por extenso 
José Reginaldo Duarte. 
Nome parlamentar: Reginaldo Duarte. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expediente 

lido irá à publicação. 

O SR. REGINALDO DUARTE - Sr. Presidente, peço a 
· palavra para um-b!eve proim-nciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem a 
palavra, na fonria regimental. 

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB - CE. Pronuncia 
o seguinte díscilrso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ao aceitar a honra da indicação dos companheiros do 
Partido da Social Democracia Brasileira para compor, com Beni 
V eras, a vitoriosa chapa que hoje me traz ao Senado Federal, eu 
estava plenamente convicto do desafio que se:avizinhava. 

Primeiramente, pela virtual sensação de poder vir, algum 
dia, a substituir o eminente Senador Beni V eras, circunstância em 
que eu estaria assumindo, juntamente com o mandato, a difícil res
ponsabilidade de dar seqüência ao infatigável tni.balho de S. Exa, 
cujo princípio essencial sempre residiu na dignificação da ati vida
de parlamentar, em benefício dos mais altos interesses do Brasil e, 
.em particular, do nosso Estado do Ceará. 

Em segundO lUgar; por ocupar uin lugar entre V. Exas, re
presentantes legítimos da Federação, figuras exponenciais da vida 
política e legislativa brasileira, que se não chegam a intimidar ore
.c_ém-empossado, graças à própria grandeza de cada um, num certo 
sentido redobram, nos que aqui chegam, a responsabilidade de 
manter incólume a gloriosa tradição de respeito à democracia e à 
_vontade so_cial, característica marcante dos trabalhos desta Casa. 

Ao assumir aquele histórico compromisso, sabia que estava 
me constituindo em soldado de um exército de homens audaciosos 

_e determinados, que vêm dando ao Bra§il provas de verdadeiro co
nheciD:iento-ã.cerca dos caminhos inafastáveis da probidez e da se
rieqade de princípios. Por isso não havia como vacilar diante da 
imposição partidária e compor as fileiras da moralidade, junto com 
Tasso _Jel'_eissati, ~_eniVeras, Ciro Gomes, Manoel Salvlano e tan
tos outros grandes brasileiros, com presença marcante na ação po
lítica e na administração pública do País. 

O cenário da República de hoje, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, é bem diverso daquele de há quatro anos. quando essa equi
pe ainda estava em campanha. Em que pese a todas as dificuldades 
que vêm afligind0 o povo brasileiro, esse periodo recente enrique
ceu-se de lições e ensinamentos Para todos nós. As instituições e 
os poderes constituídos deram sinais de maturidade. Pela primeira 
vez em toda a sua história, o Congresso Nacional cassou ilm Presi
dente corrupto. Pela primeira vez. deixou de lado o corporativisrrio 
para investigar e indiciar parlamentares como indignos da confian
ça do seu povo. Trata-se de uma indiscutível vitória da democra
cia, com o conseqüente fortalecimento das instituições naciOnais, 
em que todos estamos empenhados em resguardar. 

Ainda neste período, o País voltou a crescer, Hoje nós nos 
encontramos "na direção do saneamento das finanças públicas, tão 
necessário ao bem-estar do povo e, particularmente,- das classes 
m_enos favorecidas", conforme acentuou o Ministro Fernando Hen
rique Cardos_o~ __ 

No âmbito do Estado que represento, torna-se inegável a ca
bal demonstração de seriedade e de responsabi1idade para com-a 
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coisa pública, conforme projeta a imagem dos seus dois últimos 
governantes, como digna do refletir-se nas demais unidades da fe
deração. Com efeito, Jereissati e Ciro conseguiram, com sua visão 
de modernidade, construir um Ceará ilovo~-- divorciado do poder 
oligárquico de antigamente, responsável pelo revezamento no po
der de grupos políticos acanhados, que somente souberam reduzir 
as proporções de nossa potencialidade à quase indigência socio
econômica. 

Graças a eles e_ à sua laboriosa gente, o- Ceará é_ hoje um Es
tado em franca ascensão, não apenas pelo saneamento absoluto de 
suas finanças e à transparência com que se dá-â atividadê adminis
trativa. 

Para se ter urna idéia, a taxa de investimentos alcança 25% 
da receita. Sua renda per capita, de 1.335 dólares, ainda muito 
baixa, é hoje 30%-sUpeiiOr à-de 1985, enquanto a nacional experi-
mentou um decréscimo de 4% nà período. - -- -

Nos últimos anos, houve um significativo iiiC-remento nos 
investimentos priVados nacionais e internacionais. - - ---

São esteso alguns dados recoD.heCídOs pela imprensa como 
determinantes do sucesso alcançado pelas duas últimas administra
ções estaduais, coincidentemente compostas de valiosos quadros 
do PSDB à sua frente. - - -

Em que pese o avanço consegUido pelas- administrações 
honradas do Ceará, há muitos desafios a superar. A gfande" inaioria 
da população não dispõe de saneamento básico e o índice de anal
fabetismo é um dos maiores do País. Além diSSo, as estiagens pro
longadas têm ocasionadO a dizimação dos rebanhos e_ arrasado 
com culturas tradicionais, fonte de subsistência das populações ca
rentes do interior, gerando ainda "O fenômeno do êxodo rural, que 
tantos problemas ocasionam para os centros urbanos. 

Por suas enormes carências, o Ceará necéssita. de substan
ciais investimentos em setores básicos; corno- inffa-estrutüia, saúde 
e educação, por parte do Governo Federal. 

Refiro-me também à diminuiç8o do atraso relativo em que 
se encontra o N ardeste, comparativamente_ às demais regiõ_es do 
País. As conclusões da Comissão das Desigualdades Inter-Regio
nais constituem-se em subsídio valioso para respaldar económica e 
politicamente qualquer programa de ação destinado a superar as 
desigualdades_ 

O SR. MAURO BENEVIDES-- Permite-me V. Ex' llm 
aparte? 

O SR. REGINALDO DUARTE- Ouço V. Ex'. 
O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador, desejo 

saudá-lo pela sua presença nesta Casa, em substituição ao Senador 
Beni V eras, que passou a integrar o primeiro escalão governamen
tal, convidado que foi pelo Presidente Itamar Fra.nco para ocupar a 
Pasta do Planejamento, tendo ontem assumido as suas funções. 
Saúdo-o _exatamente porque tenho absoluta certeza de que nesta 
Casa V. Exn dará_continuidade à luta incessante do Senador Beni 
V eras, que sempre se integrou conosco- com o Senador Cid Sa
bóia de Carvalho e comigo - em tudo aquilo que se relacionou 
com o interess_e do Ceará, do Nordeste_e do País. E dessa avaliação 
preliminar que V. Ex• faz do seu posicionamento político, das difi
culdades vivenciadas pelo Ceará e pelo País, tenho absoluta certe- _ 
za __ que V~ Ex• terá uma atuação marcante nesta Casa, e 
naturalmente a inspirá-lo aqueles propósitos nobres de servir ao 
nosso Estado e _à Região Nordeste. V, Ex• mostra o encargo muito 
signifie<:ttivo de_direcioriãrâe ceita forma suas vistas para a região 
do Cariri, que é exatamente a região qUe iritegra e a cujoS ·anseios 
de desenvobámento_ sempre esteve pugnando de forma decidida. 
Reconheço ess~ fato como significativo porque vejo nO" plenário 
do Senado Federal, na manhã de hoje, os Deputados Federais do 

nosso Estado: Orlando Bezerra, Ernani Viana, Ubiratan Aguiar; e, 
além deles, na tribuna de honra, uma alusiva representação do 
Ceará, integrada pelo Deputado Mauro Benevides Filho, que re
presenta o Governador Ciro Gomes no ato solene do primeiro pro

-nunciamento de _ y, Ex•. Vejo tatJ:!bé!!l na tribuna figuras 
exponenciais do Cariri, o Prefeito de J uazeiro, Manoet Saldanha 
Sobrinho, o Více-Prefeito de Crato, Humberto Mendonça, além de 
Vereadores, jornalistaS e lideres eJP,_presariais, o que sigriifica dizer 
que todos eles, vindo a Brasfiia hoj_e, desejam expressar a V. EX-.. a 
certeza de que sua atuação parlamentar será profícua, seiá fecunda 
e·assiáalada pela preocupação constante de defender os superiores 
interesses do povo cearense. E eu me permitiria lembrar, nobre Se
nador Regínaldo Duarte, nesse inStallte"-ein que V. _Ex" torria posse 
nesta Casa, que este mês se defluirá o Sesquicentenário do Padre 
Cícero-Romão Batista. v: Ex", homem do Jiiazeiro, lderitificado, 
portanto, com aquilo que representou ao longo do tempo a figUra 
carismática do "Patriarca de Juazeiro", certamente, nesta Casa, terá 
as bênçãos do Padre Cíáfo p<ira que pOssa sempre- sefvri com dig
nidade as aspirações maiores do povo cearense. Dessa forma,_ em 
nome da representação do Cea-rá nesta Ca-Sa, saúdo a presenÇa de 
V. Ex" e lhe desejo aquela atuação que seja Sin3Jizada por um es
forço permanente em favor das reivindicações mais justas e legíti
mas do povo da nossa terra. 

O SR. REGINALDO DUARTE - Agradeço as palavras 
do nobre Senador Mauro Benevides, palavras que, por certo, me 
incentívarão durante a minha permanência nesta Casa e_ pela genti-
leza com que V. Ex• me anfitriono!J.. - - - - -

Continuando, Sr. Presidente, seus 43- milhões de habítantes 
representam 28,5% da população brasileira. Seu PIB, ·entretanto, 
equivale apenas a 13,65% do global, significando uma perda per 
capita de 50% inferior à média nacional. 

Partindo-se do raciocínio de que a taxa de analfabetismo da 
região é de 36% das pessoas com idade igual ou superior a 15 
anos, para: uma média nacional de 18%, pode-se inferir que, relati
vamente, o analfabetismo no Nordeste é duas vezes superior ao 
do restante do País. 

Sob a perspectiva nacional, o Fundo Social de Emergência, 
institufd() pelo Governo Federal como apoio do Congresso, é-peça 
auxiliar de vital impOI1ância-ê, cõffi toda acerteia, será utilizàdo 
pelo Presidente Itamar Franco e pelos Mirii"strO "Berii V eras e Fer
nando Henrique Cardoso, em absoluta consonância COm os -Objeti
vos para ·as quais foi Criado: a recuperação econômíca-do País pela 
diminuição da inflação. Com isSo, ganllaffi. todos os brãslleifOs, re
presentantes do setor produtivo e trabalhadores, pelo aumento (.(a 
produção e do emprego, pela geração de riquezas e pila conse
qüente melhor distribuição da renda, com reflexos imediatos na re
cuperação das regiões em desvantagens sócio-econômiCa perante 
as demais. 

Os programas e as institúíções do foinento region3J pieci- -
sam ser dinamizadas, tais como a SUDENE, o DNOCs,·o BNB·e 
os Fundos. com atuação ágil e indiscriminada, de acordo com 
prioridades efetivas. 

ConfoiJne -Salientou o Senador _Beni V eras, erri- pronuncia
me!lto ~ce:rca das ~onclusões a que chegou a Comissão das Desi
gualdades Inter-regionais, torna-se "relevante a idéia de uma 
comissão para acompanhar a política de financiamento" a p-rojetas -
regionais, adatados por todas as instituições oficiãiS de crédito". E 
continuava seu racio.cinio, o hoje Ministro do Planej;unento: 
"Lembro, como exemPlo, o casÕ do FNE - Fundo Co0sfituci6nal 
do Desenvolvimento do Nordeste, que dispõe de cerca de 400 mi
lhões de dólares por ano. Essa seria uina qUantià razoável, se foSse 
adicional. EntretantO, o BB e o BNDES vêm-reduzirido Suas apli-
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cações, retirando-se do Nordeste na medida em que o FNE se tor
na mais atuante". 

A nível também naciotl.a:f,-oS programas de infra-estrutura 
precisam ser incentiVados, em benefíCio do-saneaménto báslCo e 
de saúde, principalmente, fatores decisivos para a melhoria de 
vida da população brasileira -

Quanto à Revisão da Constituição-Ffideral, há n1iút0- a ser 
teiti::i, -prírldpãlmente em apoio às mudanças que digam respeito à 
modernização do Estado, confonne aponta a tendência mundial. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, alenta= me saber, pois, que na 
Casa Alta, ao lado de tão ilustres Pares, estarei convivendo e traba
lhando em comunhão com pessoas de indizível quilate, com o pen
samento voltado para o engrandecimento do Paí~ _ e, de modo 
muito especial e reconhecido, do Ciiirre-das demais reg_iões que 
depositaram sua confiança em mim. ·- · -

Meus olhos se voltam em perene compromisso para com a 
nobre gente daquele vale, tão rico em recursos naturais quanto ge
neroso em valores morais. À cidade de Juazeiro do Norte, que me 
acolheu como filho e cuja maior virtude continua a ser a fé e a_ es
perança em Deus e no trabalho, rendo minhas mais ~movidas ho
menagens, com o reiterado compromisso de honrar- os vot 

os que me trouxeram ao Parlamento desta Nação. 
Nesta hora, quero compartilhar com o povo da minha terra 

o diploma a mim conferido _e_ _que esta augusta Casa referenda _sua 
legitimidade. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Exll um apaPI:e, 
nobre Senador Reginaldo Duarte? 

O SR. REGINALDO DUARTE - Pois não, nobre Sena
dor Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Senador Reginaldo Duarte, 
em nome do Estado de Pernambuco, que com muita honra repre
sento nesta Casa, quero saudar V. Ex•, dando-lhe boas-vindas. V. 
Ex11 também é ligado ao nosso Estado de Pernambuco, lá, teve uma 
parte de sua formação. Hoje, também é ligado por laços empresa
riais ao Estado de Pernambuco e é importante que V. Ex• venha 
num momento em que o País está-se concentrando na sua recupe
ração econômica, através de um Plano Econômico, que é conduzi
do pelo_ Ministro Fernando Henrique Cardoso e que vai ter a 
colaboração estreita e próxima do Senador Beni V eras, a qu~m V. 
Ex• substitui nesta CaSa. Quero, portanto, saUdai- V. Ex• e falar da 
minha alegria, por diversas razões. A primeira delas é-uma razão 
até sentimental: nascemos na mesma cidade, Barbalha; depois é 
que V. Ex• foi adotado pela cidade maior, pelo pólo de desenvolvi
mento da região, que é Juazeiro do Norte. Mas somos_'!a ~es01a 
Barbalha dos canaviais e de Santo An.tôniõ: As tradições culturais 
daquela terra movem os seus filhos em outras_ paragens, seja em 
Juazeiro, seja no sul do País, e onde quer que nos encontremos é 
sempre um motivo de confraternização daquele espírito de solida
riedade, daquele espíritO de ajuda e de ousadia cj_ue tem o cearense, 
principalmente daquela região a que se_ refere, que é _o ~u.l do Esta
do do Ceará, a Região do Carirl, na sua-lUta por melhores condiçõ
es para o homem da cidade e do campo. Sei que V. Ex• chega 
aqui imbuído dess_es ideais. Posso assegurar a V. Ex" que_ o Sena
do da República é -uina gfã.nde cicola política. Grandes lições V. 
Ex11 haverá de colher aqui como também estamos colhendo. Mas 
quero desejar a V. Ex• que trilhe a linha do seu _antecessor. Na 
realidade, o Senador Beni V eras fez aqui um trãbalho exemplar 
tanto do ponto de vista, quanto do de pessoa humana. Nesse senti-_ 
do V. Exll já tem o roteiro e é <:;laro_que deve imprimir a sua perso-_ 
nalidade ao seu trabalho parlamentar. Por tudo isso, quero 
desejar-lhe o melhor êxito no exercício do mandato de Senador da 

Repüblica pelo Estado do Ceará. Pernambuco homenageia _v. Ex" 
desejando que continuemos juntos a luta pela ilossa i-igíão e peJo 
Brasil. Parabéns Senador! 

O ·sR: REGINALDO DUARTE - Muito obrigado," nobre 
Senador Mansueto de Lavor. Meu nobre coi:tterrãneo, tiVe a aCUi
dade de, neste pronunciamento, ffiencionar o- nome de V. EX• 
como uma das mais, entre os maiores, ilustres personalidades da 
minha pequena Barbalha. 

Contiriuando, "Sr. Presidente, abro aqui um espaço para 
ertaitecer, de públíco, as qualidades da figUra humana e religiosa 
de maior prestígio pessoal, o Padre CíCero Roffião -Batista, cUjo 
sesquicentenário de nascimento será comemorado no próximo 
dia 24 de março, por todos os nordestinos em Juazeiro do Norte. 

Ao Padre Cícero dev~ i.Odo_O_C_ariri ·a suª proj~ção _politica, 
eécirlômica e social, a partii--do- início deste século. Nada mais ju~to 
do que prestar a ele esse testemunho de gratidão e a ma_nifestação 
do nosso carinho. · 

Desejo relembrar, _com muita emoção, a minha querida Bar
balha, terra dos verdes canaviais, maS também recãnto de fortes 
varões..da estirpe de um Joaquim Duarte Granjeiro, meu saudoso 
pai, de um Leão Sampaio, de Florêncio de Alencar, abnegados sa
cerdotes da Medicina e- do Direito, incanSáveis lutadores pelo de
senvolvimento da terra dos canaviais, 3.lém de outros grandes 
vultos que têm seUs nomes na galeriaS desta Casa r:riaiOr do Con
gresso brasileiro, como o gr~d~ Mart~niano de Alencar e Mansue-

. to de Lavor .. Essas figuras me faze_m sentir orgulho das minhas 
origens. __ 

Não posso deixar de passar despercebida, aos olhos deste 
Plenário, presenças honrosas, como a do ilustre Governador doEs
tado do Ceará, do Secretário Mauro Filho, dos Deputados Orlando 
Bezerra, Ubiratan Aguiar e Emani Viana. 

O Sr. José Richa- Senador Reginaldo Duarte, permite-me 
V. Ex" um aparte? -

O SR. REGINALDODUAR'l'E- Com niuito prazer. 
O Sr. José Richa - Os demais companheiros da Bancada 

do PSDB teriaril mUita rUais qualificação para, em norrie.do nosso 
Partido, dar-lhe as boas-vindas a esta Cã.sa. Mas, como neste mo
mento, o nosso V ice-Líder está na Presidência, o nosso Líder está 
numa Comissão e os· demais Companheiros estão ausentes, quero 
fazer, em nome da Bancada, este registro: o de que nós o recebe
mos de braços abertos, o de que nós lhe desejamos um bom traba
lho. Já estou percebendo, atê pela sua fala, que V. Ex" vem com 
muíto entusiasmo para esta Casa. Is.so é importante, ein tudo na 
vida e sobretudo na atividade política é muito importante a garra, a 
vontade, e, por isto, tenho certeza que V. Ex• terá um grande de
sempenho como parlamentar. A nossa Bancada aqui não é -muito 
numerosa, mas-t:· tão muito unida que dá gosto trabalhar cm con
junto, porque todas as decisões são antes discutidas. E mesmo que 
tenhamos, eventualmente em algum momento, opiniões vencidas, 
costumamos aç_ompanhar os demais membros da Bancada quando 
esta decisão é tomada pelo voto. Temos certeza de que V. Ex", em 
substituição a Um excelente companheiro como -Beni V eras, vem 
com este espírito, não é? Aliás, o PSDB do Ceará é um bloco tão 
homogêneo, um bloco tão competente de políticos que qualquer 
pessoa que venha com esta origem já nps_deixa bastante tranqüilos 
de que aqui o ambiente rema.nte em noSsa Bancada vai continuar 
do mesmo modo, o que nos anima muito para o trabalho. O Minis
tro Beni Veras está aqui do lado, ansioso, já havia a_té pedido o mi
crofone para lhe fazer um aparte quando o assessor lembrou a S. 
Ex• que não pode mais apartear- S. Exa já não é mais Seiiador. 
Então, ele me cochichou, na hora em que levantei o microfone 
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para lhe fazer este aparte, que eu devesse falar, também, em nome 
dele., dando_-lhe as boas-vindas. Então, aceite este nosso abraço e o 
desejo de que, juntos, façamos um bom trabalho. Tenho certeza de 
que V. Ex• há de substituir, à altura, esta grande figura respeitada e 
admirada, aqui, no senado, qüe- é o Senado i Beni V erâs, qUe, ago
ra, está no MinistériO-do Plailejãmento parit emprestar ao Brasil, 
de fOiina maiS objeti\/cf é ahrangente, O -Seu talento numa hora em 
que nosso País tiilto pteCisa de Cada: liiri de n6s. Ace"ite as nossas_ 
boas-vindas, nobre Senador José Reginaldo Duarte: 

O SR. REGINALDO DUARTE :_ Muito obrigado a V. 
Ex•, nobre Senador José Richa. Guardarei as suas palavras e o seu 
incentivo como preceito de honra. 

Continuando, Sr. Presidente, estejam certos de que a minha 
passagem pelo Legislativo Federal não será apenas como a de uma 
simples visita. Vim para legislar em prol do interesse nacional, 
com a convicção de realizar um trabalho que represente, duradou
ramente, os anseios sociais e as determinações do povo do meu 
Estado. -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, desfraldar uma bandeira de 
lutas para marcar a minha passagem pelo Senado não é tarefa pOu
co penosa, tendo em vista os grandes desafios que afligem a Na
ção brasileira e o meu Nordeste, em especíal. Não medirei 
esforços, no· entanto, e, lado a lado com todos aqueles que buséam 
soluções definitivas para as desigualdades regionais, Concentrarei 
até o último dos meus esforços para aprovação do Projeto referen
te à transposição das águas do rio São Francisco-pãra os Estados 
onde o flagelo da seca tem sido sinônimo de miséria. Por -meio 
dessa iniciativa, o Nordeste terá de tudo para se transformar em 
celeiro da agricultura nacional. 

Sertanejo que sou e, portanto, um forte, coino observou Eu
clides da Cunha, não me desviarei um milímetro sequer desse ob-
jetivo. -

Isso, porque penso conforme o filósofo Sêneca, que "não 
há vento desfavorável para quem sabe o que quer". 

Muito obrigado, Senhores. 

Durante o discurso do Sr. Reginaldo Duarte, o 
Sr. Chagas Rodrigues, ] 0 Vice-Presidente, deiXa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto 
Lucena, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS:: 
Affonso Cãm.ilrgo - Albano Fnmco - Alfredo Campos -

Aluítio Bezerra- Álvaro Pacheco_- Bello Parga- Beiii V eras
Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu 
Carneiro- Divaldo Suruagy -Eduardo Suplicy - Elcío Álvares -
Epitácio Cafeteira - Eva Blay - Flaviano Melo - FrariClsCo Rõl
lemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata- Henrique Al
meida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva
Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- João Calmon - João 
França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Maiii:ili.O-- JO-Sé 
Fogaça- José Paulo Bisol- Júlio Campos- Júnia Marise-- Jutahy 
Magalhães - JuvêncíO Dias - Lavoisfer Mãia-T&VY Dias - Lou
remberg Nunes Rocha - Lourival Baptista -- Lucídio Portella -
Luiz Alberto Oliveira- Magno Bacelar- Márcio Lacerda- Marco 
Maciel - Meira Filho - Moisés Aórão-- Nelson CarneirO- Nel
son Wedekin- Ney Maranhão -Ney Suassuna- Onofre Quinan
Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Rai
mundo Lira- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Teo-
tônio Vilela Filho- Wilson Martins. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
quer fazer um registro especial da presença do MinistrO Beni V e
ras, da Secretaria do Plancjamento~ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma breve comunicação, nos termos do Regimento. 

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

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o Jornal do Brasil, de hoje, traz notícia preocupante. O 
eminente Desembafgador Presidente do Tribunal de Justiça, do 
Rio de Janeiro, que se encontra em visita a autoridades judiciárias 
da Itália, concedeu entrevista à íriiPfensa daquele pais denuncian
do que organizações criminosas da Itália remetem ilegalmente re
cursos do crime para o Brasil, a fim de constituírem aqui um 
partido politico forte para disputar as próxhnas eleições e ·assumir 
o poder. 

Textualmente, a entreviSta do Desembargador Antônio 
Carlos Amorim, Presidente do Tribunal de Justiça, do Rio de Ja
rteiro; diz, entre outros trechos: 

Nossa maior preocupação é com a possibilidade 
de um partido chegar ao_ poder, no Brasil, com financia-
mento, com o dinheiro prov_enierite de negóCíós ilícitos 
italianos e que, em consequência, nosso País venha a ser 
governado por um partido de negócios escuso,s. 

Explica o Desembargador, Sr. Presidente, que o diriheiro de 
organizações criminosas italianas para o custeio e financiamento 
desse partido político, no Brasil, entra em nosso País da mesma 
forma que a droga. "Não é difícil_ levar _o di_nb~íro em uma maleta, 
assim como não é difícil carregar drogas em uma bolsa", diz o 
eminente Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, do 
Rio d~)an~iro. 

E conclui, Sr. Presidente- peço atenção para a conclusão 
de. S._Exa, em entrevista à imprensa italiana, na Itália-: 

Estamos vivendo a mais grãve crisé morai da His
tória do nosso Pais. Os grandes corruptos são os políti
cos e os ernpt:_esários._ O Poder Judiciário é o único que 
não foi tOcado pela conupção, mas para nós é difícil fa
zer uma Operação Mãos Limpas. 

V. Ex1 é Presidente do Seriado da República e do-Congresso 
Nacional. Ontem;-oUvimos a reaÇão de V. Ex:a e do Presidente da 
Câmara dos DepUtados, Inocêncio Oliveira,_ às: declinições da 
apresentadora Hebe Camargo em seu programa - ·at~ -se- ã:n~ncia 
que ela estaria ein via de ser processada para defesa da imageffi do 
Poder_ Legislativo. 

Vê-se, no entanto, Sr. Presidente, por essa notícia, que bem 
mais grave, para o País, para os políticos e para as instítuíçõe"s que 
as dedarações daS~ Hebe Camargo é a manifestação, considerada 
realmente_estapafúrdia, do Presidente do Tribunal de Justiça, do 
Rio de Janeiro. 

Por isso, diante de declaração tão grave feita à imprensa es
trangeiia, em País estrangeiro, proponho à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, do Senado Federal, que o Sr. Presidente 
do Tribunal de Justiça, do Rio de Janeiro, seja convidado, ou con
vocado- se assim permitir o Regimento da Casa-, para prestar in
formações por ele leVadas à imprensa italiana. Não se pode 
imaginar que S. Ex a, em não prestando esses esclarecimentos, não 
colabore com o Poder LegislativO e seu poder de fiscalização. 

Portanto, comunico a V._Exa _que _estamos solicitando, me
diante ofício, ao Presidente da Coomissão de ConstituiÇão, Justiça e 
Cidadania, do Senado Federal, a presença do Sr. Presidente -do Tri
bunal de Justiça, do Rio_ ~e Janeiro. _par_a ql!e, a exemplo do que 
fez em relação à imprensa italiana~_p~eStf;! informaç~e_s_ sobre sUas 
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declarações. Esperamos que o- Sr. Presidente complemente essas 
informações dizendo o nome do partido e dos seus dirigentes, que 
estariam mancomunados com organizações criminOsas da -ltálici. -
quem sabe talvez a Máfia - para financiar não só a consolidação 
desse partido político no País, cOmo a busca do poder mediante 
meios tão reprováveis e escusos. -

Esperamos que não se trate de denúncia vazia do Sr. De
sembargador. Temos certeza de que S. Exn prestará melhores s_er
viços ao País vindo ao Congresso para f<izer essa denúncia ao 
invés de fazê-la à imprensa italiana. 

Ainda mais, Sr. Presidente, é de lamentar as afirmaçõeS-ge
neralizadas do Desembargador Antônio -CarlOs Amorim, cOnside
rando as colocações que fez: "Os grandes conuptos são os 
políticos e os empresários" ... "O Poder Judiciário é o único que 
não foi tocado pela corrupção". Essas generalizações referentes 
aos políticos e empresários bem como a exclusão também genera
lizada do Poder Judiciário parece-nos visãO injusta da nossa reali
dade, ainda mais quando essa visão é levada à imPrensa 
internacional, em um país estrangeiro. 

Corisideramos, portanto, de suma graVidade --dez, cem, mil 
vezes mais graves do que as acusações da Sr" Hebe Carnargo- as 
declarações do Sr. Desembargador. Precisanlos, porta:õ_tõ, ôõ aco- · 
Ihimento do Poder Legislativo a esse requerimento de minha auto
ria, para que os fatos fiquem mais claros diante da denúncia do Sr. 
Presidente do Tribunal de Justiça, do Rio de- Janeiro. Muitõ obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidên
cia congratula-se com a inidãtiVil de v: Ex•, nobre Senador Man
sueto de Lavor, junto à Comissão de Constituição,- Justiça e 
Cidadania, por considerar salutar a defesa das jnstiti.iiçOeS- demo
cráticas. 

Quanto à campanha que vem sendo movida contra o Con
gresso Nacional, não só pela televisão, mas por álguns veículos de 
imprensa escrita, a Presidência tem a oportunidade, diante das pa
lavras de V. Ex-, de comunicar ao Plenário que está mantendo 
contatos co-m o- Sr. Procurador-Gerai da República, Dr. Aristides 
Junqueira, no sentido de lhe encaminhar expediente solicitando as 
providências legais cabíveis a S. Ex•, no sentido de_coíbir algumas 
publicações que estão sendo feitas, atentatóliaS aO CongÍ"esso Na
cional. 

Entre elas, quero -referir-me expiesSa:mente a uma matéria 
que tem saído permanentemente nas televisões, patrocinada por 
uma entidade sindical, e que está sendo publicada, em alguns jor
nais e revistas, contra o CongreSso Nacional e o Congresso Revi
sor, e a uma outra que foí veiculada através do Programa Hebe 
Camargo. Iiiclusive a PfeSidêncíajá requisitou, em relação ãs tele
visões, as duas fitas, para que façam pane do expediente-que será 
encaminhado ao Sr. Procurador-Geral da República e que deverá 
ser assinado não só pelo Presidente do Senado como também pelo 
Presidente da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. I o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO W 118, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13 do Regimento Interno do SenadoFe

deral, requeiro que sejam coi:lsicteradas coroo licença autoriz_ada os 
dias 9 a 12 dõ corrente, quaridOestarei afastado dos trabalhos da 
Casa. -

Sala das Sissões- Senador JoSé"S3i-Jiey. 
o SR. PRESIDEN'l'E (Humberto -Lllceiia) - Aprovado o 

requerimento, fica concedida a liCença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. lo Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado o 

requerimento, fica concedida a licença s0Hcit3.da. • 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em sessão an

terior foi lido o 'R.equeriinento n" I I 4, de 1994, do Senador Jutahy 
Magalhães, solicitando autorização para se ausentar dos trabalhos 
da Casa, em desempenho de missão no exterior, no período men
cionado. 

O requerimento deixou de Ser apreciado naquela oportuni
dade por falta de quorum. 

Solicito ao nobre Senador Pedro Teixeira-õ~parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Requeri
mento n• I 14, de 1994, do Senador JutahyMagalhães. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o·nobre 
Senador Jutahy Magalhães vem de ser indicado pelã ComissãO In
terparlarnentar para representar o Brasil em event6 que será reali
zado em Paris, França._ 

--O nosso parecer é pela acolhida do requerimento interno, 
feito pelo nobre Senador Jutahy Magalhães, pedindo autorização 
do Senado Federal para participar da 90• Conferência Interparla
roentar a realizar-se na capital da França. 

É esse o parecer, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - o parecer é 

favorável. 
'' Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em sessão an

terior foram lidos os Requerimentos noS 116 e 117, de 1994, dos 
Senadores Moisés Abrão e Amir Liu:ldo, solicitando, nos termos 
dos arts. 43, II, e 13, § 1°, do Regimento Interno, respectivamente, 
licença para se ausentarem dos trabalhos da Casa nos períodos 
mencionados. 

Os requerimentos deixaram de ser votados naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento D0 116, de 1994, do Senador 
Moisés Abrão. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

-AprovadO. 
Em votação o Requerimento no I 17, de 1994, do Senador 

AmírLando. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:_ Esgotado o 

tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 71 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Ofício n• s/38, de f994 

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



Março de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira lO 1141 

Ofício TI0 S/38, de 1994, através do qual o Gover~ 
no do Estado de Goiás solicita alitõrização para emitir 
Letras_ Financeíras do _Tesouro do Estado de Goiás -
LFT -GO, cujos recursos serão desfinados ao giro da Df
vida Mobiliária do Estado, vencível no 1"' semestre de 
1994. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos) 

Nos termos do_art. 5°, da Resolução n" 11 O, de 1993, desig
no o nobre Senador Iram Saraiva para proferir parecer sobre a ma
téria, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Para emitir pare' 
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governador _do Estado d.e 
Goiás encaminhou a esta Casa, mediante correspondência, pedido 
de autorização ao Senado Federal para "emitir Letras Financeiras 
do Tesouro _d_o_EStado de Goiás, cujoS recursos-; resultantes dessa 
emissão, ·serão utilizã.dos no giro de sua dívida niobiliária com 
vencimento para 1°-de setembro de 1994". 

O processo encontra-se_ regUlarmente Instruído e, por essa 
razão, estamos encarninhando __ um parecer favorável e o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 35, DE 1994 

Autoriza o Governo -do EstadQ de Goiás a elevar 
o· !imite fiXado no art. 4° iriciso II, da Resolução 0° 11, 
de 1994 e a emitfr;-me:ctiantC Ofertas públicas, Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado de Goiás, destinadoS ao 
giro de 91% de sua dívida mobiliária 'iencíVei nO ano de 
1994. . - - - ---

0 Senado Federal d_ecre_ta: 

Art. 1 o É o Gov·emo do Estado de Goiás autoriZa
do, nos termos da Resolução n° 11, de_1994, do Senado 
Federal, a elevar temporariamente o limite fixado no art. 
4°, ínciso II, da citada Resolução, com vistas a emitir Le
tras Financeíias do Tesouro do Es_tado de Goiás, destina
das ao giro de 91% de sua dívida mobiliária vencível em 
1 o de setembro de 1994. 

Art. 2° A _emiss_ãQ d_exerá ser realizada nas seguin
tes condições: 

a) Quantidade A ser definida na data do resgate 
dos títulos a serem substituídos, atu-alizados nos termos 
do§ 6• do art. 15 da Resolução n• 11, de 1994, deduzida 
a parcela de 9%; 

Modalidade. Nominativa transferível; 

Rendimento. Igual ao das Letras Financeiras do 
Tesouro, criadas pelo Decreto-Lei no 2.367, de 25-11-
87. 

Prazo. De até 1461 dias. 

V alo r nominal. O Cruzeiio. -

Características dos títuJos a serem substituídos: tí
tulo n• 651460. Vencimento 15-3-94. 

Previsão de colocação e vencimento dos títulos a 
serem emitidos. Colocação, 15-3-94. 

Vencimento, 15-3-98. 

Data base, 15-3-94. 

Forma de colocação. Mediante ofertaS públicas, 
nos termos da Resolução n" 565, de 20-9-79, do Banco 
Central do BrasiL 

AuloriZação-LegiSl<itiva; n° 10.908, de 14-7-89 e 
Lei no 11.069, de 15-12-89. 

Art. 3a A presente autorização deverá ser exercida 
no prazo de 270 dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sr. Presidente, pelo processado que temos e pelos estudos 
feitos, este é o parecer e o projeto de reSofUÇãõ- que eflcã"rrilnha
mos. solicitando a esta Casa o voto favorável. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucen(4 Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é_ ocupada pelo Sr. Chagas 
Rodrigues, ]0 Vice-Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -=-O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 35/94, que 
autoriza o- Governo do Estado de Goiás a elevar o limite fixado no 
art. 4°, inciso II, da Resolução no 11, de 1994, a emítir, mediante 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Goiás..:.. LFf -GO, destinadas ao giro de 91% de sua dívida mobi
liária, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Completada a inStrução da matéria, passa-se à discussão do 
projeto, em turno único. -- - - - - - - -

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Sr. PLesidente, peço a pala-
vra. para discutir. --- - - -- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas ll,odrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Teixeirã, para discutir. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. _Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, embora com
preendendo o real interesse e_estado de_ necessidade do Estci.do de 
Goiás para solicitar autorização no sentido de emitir letras finan
ceiras, como foi muito bem exposto pelo Relator, entendo que a 
matéria não pode ser apreciada, sal~o _s_e S. Ex• tivesse subsidiaria
mente informações, sob pena de desrespeitarmos o Parecer n° 
94.269 do DEDIP do Banco Central, da lavra do Dr. Carlos Au
gusto Dias de Carvalho, Chefe do Departamento da Díyida Públiw 
ca, um parecer responsável e erudito, que deve ser apreciado, e 
qUe aSSiriãlil, 'riO·seu art .. l2, o segiilnte: --- · 

Cumpre~nos informar que o Estado não forneceu 
a documentação total, requerida pela Resolução 0° 11, 
de 1994, conforme explicitada a seguir: 

Não foram remetidos os certificados de regulari
dade de situação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e a- certidão de quitação de tributos federals -
PIS, PASEP, FINSOCIAL -,com a justificativa de que 
o Estado de Goiás ainda não finalizou a renegociação de 
seus débitos junto ao Governo Federal, 

A segunda obServação díz que "o Estado não disp-Oe-de Pla
no Plurianual de Investimentos, alegando falta d_e regulamentação 
da matéria pelo Congresso_ Nacional. ~onfonne o previsto IJ.a 
ConstituiÇão Federal em_$eu art. 165, Seção II, Dos Orça-mentos". 

Por último, diz que" não foi eiliiiãda certidão negativa -de 
débito do INSS, apenãs declaração informaridO o par-Celamento da 
dívida e comprovante de pagamento das prestações". 

Não obstante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ter sido norma 
a apreciação dessas rolagens de dívidas sem atentar-se pafa as ob
servações de natureza técnica, penso que, a partir" de agora, pelo 
menos, face a um novo Brasil que se avizinha e diante de um novo 
Plano, essa matéria tem que ser examinada._ Para votar, sincera-
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mente, precisaria que o Relator me desSe maiores infof!Pações so-
bre essas exigências. - -

O Sr. Onofre Quinan- Permite-me V. Ex" um aparte, no-
bre Senador Pedro Teixeira? -

O SR. I'EORO TEIXEIRA - Não sei se poderia permitir 
nessa questão, ip.as o faço, connnuito prazer. _ 

O Sr. Onofre Quinan - Senador Pedro Teixeira, como re
presentante do meu Estado, tenho o dever de esç:larecer _algumas 
colocações feitas por V. Ex• Os órgãos que têm o direito a esses 
créditos fizeram um levantamento aleatório no Estado de Goiás_
porque não há condições de faz_~:-!_?._precisamente __ -, d~ _pratica
mente 30 anos para cá, contestado pelo Governo do Estado, que 
a1egou- ser humanamente impossfvel liquidar esses débitos ~entro 
do orçamento que foi feito. Portanto, o Estado de Goiás contestou 
e esseS débitos estão sub judice. Era esta a informação-que gosta-
ria de dar ao ilustre colega. -

· O SR. PEDRO TEIXEIRA -V. Ex' trouxe-me subsídios, 
mas não é'exatamente isso que estou evoCando nesta oportunida
de. Tenho a impressão de que o Relator terá talvez meios para 
complementar e dar a necessária informação._ ~13~iria, eptão, a S. 
Ex- que explicitasse melhor o que talvez eu esteJa tgnor~~o. _ 

O rileil voto será, sem dúvida, em favor da solicitação, mas 
penso qu'e devembs_examiná-la melhor, para que um parecer não 
seja publiCado, impugnado e descumprido e o S_enado Fed~ral vote 
atropelando melhores decisões ell?- defes_a d~ Tesou:o ~ac10nai. 

Oi;Jrigado, ~r. Presidente, e_já me dou P9r satzsfe_IlO~-- __ _ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer do 

nobre Relator Iram Saraiva foi faVofáVei 
Continua em discu-Ssão a mãtéria. 
O SR. IRAM SARAIVA- Sr. Presidente. chamado à cola-

ção, peço a-palavra para discutir. __ . ·- __ . 
o SR.]>RESIDENTE (Chagas Rodrigues)_: Tem V. Ex' a. 

palaVra, iriclusive para prestar ós esclarecimentos solidiados pelo 
nobre Senador Pedro Teixeira · - __ _ _ __ 

. O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Para discutir. Sem 
revisão do_orado;r.) -Sr. Presidente_. Srs. Sen~dores, o n?br~ Sena
dor Pedro Teixeira é um dos guardiães desta C~~~~ e merece o 
maior respeito deste Senador e do Estado de Goiás.-- -

V. Ex11 está preocupado em que o Senado não erre, s9bretu
do no momento em que se faz ·a grande limpeza nacional. E preci
so realmente que o Senado tenha a intenção maior de, como 
responsável pela autorização dessas transaçõe~, __ não tropeçar. E 
sabe V. Ex• que este Senador não estaria di~osto a trazer a esta 
Casa projetos que não estivessem embasados. -

Logicamente que V. Ex•, com todo o carinho que tem por 
Goiás e tanióém por este Senador, levantou com o maior respeito 
os óbices, tendo-o feito com documentos em mãos. 

Quero esclarecer a V. Ex• que, de posse do processado, te-. 
nho toda a documentação para que a Casa possa, tranqüilamente, 
apreciá-lo .. 

Com relação ao Plano Plurianual, às fls. 12, V. Ex• deverá 
encontrar a autorização do Poder Legislativo Estadual, documenta
ção que foi juntada aos autos em 30 de julho de 1993. Portanto, a 
autorização legislativa cobre o relatório que estamos fazendo. 

V. Ex• também, cauteloso, preocupa-se com ã Sítuação do 
Estado de Goiás perante o INSS. 

Tenho aqui também, já juntada aos autos, declaração, para 
os devidos fins, do INSS, assinada pelo Dr. José _Pe~eira Alves, 
Gerente Regional de Arrecadação, onde ele diz: 

Declaro, para os devidos fins, que todos os débi_- __ 
tos administrativos da administração direta do Estado de 

Goiás para com o INSS foram parcelados e estão sendo 
pagos eiU dia. 

Respondo ainda a V. Ex11 com unia declaração da Caixa 
Económica Federal, assiin laVrada: · -

Declaramos, junto ao Banco do Brasil S.A., e ex
clusivamente para os fins previstos na Lei n(l 8.727, de 
05/11/93, que o Governo do E~tado !le Goiás está regu
lar quanto __ aos recolhimentos das contribuirões_do Fun

, do de Garantia do Tenipo de ServiçO- FGTS, atendend_o 
a requisito estaõelêcid'o- PelO Parágrafo úniCo do art. 7° 
da rriencionada lei. 

Essa declaraçao ror -as~ltiâda pelo SUperifitendente Regio
nal, datada de 07 de março de 1994. 

Do Ministério- da Fazenda, da mesma forma,·~ P~l~g_acja .da 
Receita Federal encarriinha a suà" doêunl.elltação; onde, num fax, 
também diz que o Estado está plenamente em condições de rece
ber o apoio desta Casa para que se atenda ao pedido feito para 
emitir letras financeiras do ·resourà. 

Nobre Senador Pedro Teixeiia, quero parabenizar V_. Ex•, e, 
como membro e Presidente da ComissãO de Coristituição, Justiça e 
Cidadania, da qual também é inembro V. Ex•, tranqüiliza-m~ sabe:r 
que V. Ex• continua um Senador sério, preocupado com a União e 
com os Estados. Entretanto, quero _dizer a V. Ex• que Goiás está 
petfeitamente em dia com as_ suas _obrigações. Portanto, peço o seu 
apoio para o meu Estado, que tem essa necessidade __ e está e~ ~m
plo caminho de desenvolv_imento. sendo ~em goyernado.' dirigido 
.com equilíbrio. Quiséramos nós todos, g01anos, que aqm em ~~-:: 
silia tivéssemos governos como o que temos no Estado de Goiás. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua em 
.discussão a matéria. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. _ _ _ _ 
Os Srs. Senadores que o ãprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):._ Sobre a mesa. 
redação fina1, oferecida pela Comissão Diretora, que será lida pelo 
Sr. }0 Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N"7l,DE 1994 

(Da Comissão Diretorâ) 

Redação final do Projeto de Resolução no 35, 
de 1994. 

A Comissão Dire~oia 3preserita a redaçãO--finai do PrÕjeto 
de Resolução n° 35, de 1994, que autoriza o Governo do_ Estado de 
Goiás a elevar o limite fixadO i:l() ari. 4°, ll, da R.esolução no 11, de 
1994. e a emitir, ritediante ofei:tils públicás, Lef!as· ~~ll~ce!Ca~ .do 
Tesouro do Estado de Goí<fs- LFf- úO, de-stinados ao giro de 
91% de sua dívida mobiliária vencível no 1 o· semestre de 1994. 

Sala de Reuniões da Conlíssão. 9 de marÇo de 1994. -
Humberto LuCena, Presidente - Chagas Rodrigues, Nabor Jú· 
nior, Júnia_Marise. 

ANEXO AO PARECER N"7l,DE 1994 

Redação final do Projeto de Resolução n' 35, de 1994. 
Faço saber que_o_Senado_Feçieral aprovou. e eu, P~sidente, 

nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 
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RESOÜJÇÃO N" , DE !994 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a ele
var O Iithitf fixâ.do nO art. 4°, II, da Re~olução n° 11, 
de 1994, e a emitir, mediSD.te 'orêrtas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás - LFT
GO, destinadas· ao giro de 91% de sua dívida mobi
liárla, vencível no primeiro semestre de 1994 

O Seóado-Federal reSolve: - ----- .. . _ 
Art: l 0 'É- o GOverno do EstadÓ de Goiás ·autoriZ-adO, nos ter

mos da :Résolução 'n° t'l; de 1994, do S~nadq J"ederal, _a elevar, 
temporariamente, o limite fixado no art. 4°, n, da citada resolução, 
com ·vistas' a emitir' Letras 'Firtánceitas-do TesOUro' do Estado de 
Goiás- LFT-GO), destinadas ao giro de 91% de sua dívida mobi
liária, vencível no·priméiro semestre de 1994. _ 

ArL 2°-A emissão deverá_ ser realizada nas segu_intes condi-
ções: 

a) ,quantidade: a Ser definida na- data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, atualizados nos tennos do § 6° do art. 15 da 
Resolução n" u; de !994,deduzida a parcela de 9% 

b) modalidade: nominativa-tranSferível; 
'. c) rendimento: igual ao ctas Letras Financeiras do Tesouro 

- LFf, criadas pelo· Decreto-Lei n° 2.376, de 25_ de novembro de 
1987; --· ' .. 

'd) prazO': _cte itté um ffiil qUatrOcentos_ e sesSenta e· Um dias~ 
e) valor nominal: ÇR$1,00 (um cruzeiro real); 

· f) características dos títulos a serem substituídos: 
Tíhiló ' ' VenchU.ellto · Qu_'antidade · 
651460 ' . "15-3:94 " ---- . - 1,956.000.000 

'g) previsãO de cOlocaçãO e vencimentO dos títUlos a se-
rem emitidos: · ' 
Colocação Vencimento Título 
15-3-94 15-3-98 651461 

Data-Base 
15-3-94 

· h) forma de colocação: poi' intermédio· de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do 
Banco Central do BrasiL 

i) autorização legislativa: Ler~'J0.908, de 14 de julho de 
1989, e Lei n" ll.069, de 15 de dezembro de !989, 

Art. 3° ~A ·autorização a que _se _refere -o art. 1 o deverá ser 
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contados a 
partir-da data de publicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na çlata de sua publi-
cação. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada_a_discussão, a redação final é considerada defini

tivamente adotada, independentemente de votação, nos termos do 
art. 7" da Resolução n" 110, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. _ _ _ 
O SR. IRAM SARAIVA -Sr. Presidente, peço a palavra, 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Iram Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, pedi a palavra para dizer a V. 
Exa e a esta Casa que o Governo do Estado de Goiás e o povo 
goiano agradecem ao Senado. 

O Senado da República tem demonstrado a sua preocupa
ção, Senador Pedro Teixeira, em cada vez mais restabelecer a dig
nidade do Poder Legislativo. Temos a consciência de que, 

trabalhando dessa forma, conseguiremos tomar o· Brasil cada vez 
melhor. 

Goiás agradece, porque com esses recurSos estafemos 
abrindo mais estradas, melhorando a agricultura e pecuária, e, as
sim:, fortalecendo os Estados do Centro-Oeste, f.:izendo com que 
tenham amplas condições de continuar desenvolvendo e tr~endo · 
progresso p3ra o Brasil. · · 

Muito obrlgaQ.Q, ~r._~es_i4e:nie_-e Srs. Se"n;:u~0~~-
0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Ficam regis

tradas as palavras de V. Exo. 

ltem2: 

Discu.ssão, em turnq único, da r~aç~o final d0: 
Projeto de Decreto Legislativo n• I, de 1994 (n" 390/94, 
na Câmara dos Deputados), que submete à condição sus- . 
pensiva a renúncia de parlamentar contra o qual pende 
procedimento fundado nos· incisos I e II do art. ?5 da 
Constituição e dá outras providências, tendo 

Parecer, sob no 69, da-Comissão 

- Diietora, oferecendo a r~daç_ão final. 
A matéria constou da Ordem -do Día- do dia ·3 do corrente, 

opOrtunidade_em que teve a discussão da redação tmal 3.éliad8. para 
a preserite Sessão. - - · ' ' · ' ·-. · ' ' · 

Eni afscussão a redação fin,al, em: tÚmo.únic:o. (Pa!l~a·.): 
Sobie'a ~esa, r;querimento 9~~-s.er~~i~Cl_-~~lo_:S~. 1° ~ecre

tário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 119, DE 1994. 
Sr. Presidente, 
Solicitamos, com base no_ ;Regime_nto lnte.QlP da Casa, o 

adia~en~o. por seis diaS, da discussão da RedãçãO Fin'al dó Projeto 
de Decreto Legislativo n° 1, de 1994~ a fiiri de- P<isSibiHta:r 'uní eX:a~ · 
me mais detido das emendas aprovadas e inserid3s no texto d,efiiú-
tivo. · ' ' · ' • · - ' · 

Sala das SessQeS. 9- de março 'de 1994. -João Fr~ça .:_ 
Rachid Saldanha Derzi., 

. O SR. PRESIDENTE (Chaga.s RoparigUes) - A matéria 
retOrrtãra à-Ordem do Dia na data ap~azada. , · , 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 80, DE 1993 

(Incluído_ em Orde_-m do Dia nos termos do art. 3° 
da Resoluçãon"IW, de 1993) · · · 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei 
do Senadon"' 97 e 106, de 1993) 

Votação; em turno úllico, do Projeto de Lei do 
Senado n° 80, de 1993,_ de autoria do Senador Jarbas 
Passarinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adi
ção de micronutrientes aos -prOdutos de alimentação que 
especifica, e dá outras providências, tendo 

Parecer, proferido em plenário. Relator: Senador 
Francisco Rollernberg, em substituição à Comissão de 
Assuntos Sociais, favorável ao projeto, ilos termOs de 
substitutivo que apresenta. -- - -

A discussão da matéria foi enceirada na sessão ordinária do 
dia 7 do corrente. 

Em votação o projeto, em tUrno Unicó.-(Pausa) 
A SRA. EVA BLAY - Sr. Presidente, peço a palavra para 

um esclarecimento. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala- O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
vra V. Exa peço a palavra pela ordem. 

A SRA. EVA BLAY (PSDB- SP. Para um esclarecimento. . ü' SR. PRESIÍIENTÉ (Ch~g,;._·R~drigue;) - Concedo a 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, infelizmente, não parti- palavrã ao n~bfe -Seri~dor Cid Sab6ia de- Carvalho. 
cipei da discussão desse assunto e, como fui autora de uma das O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
emendas, confesso que, de fato, a minha justificativa não estava Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, observei a 
suficientemente ilustrada. No entanto, tenho aqui um parecer do interferêiicia iniCial dã: Senadora Eva BlaY~ que pretende trazer a 
Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Uni- debate uma visão universitária da questão, da Universidade de São 
versidade de Sãp Paulo que justifica as_ ~ª~ter(sticas da minha Paulo, segundo mencionou. E, por isso, S. Ex• -está ieéru~rendo 
emenda e cu verifiCo Que ela, infelizmeD.te, nã~ foi totalmente ob~?- adiam~nto. O Senador Francisco Rollemberg esclarece que conhew 
decida. Como eu não quero, simplesmerite, nãO àpoiar esse proJew ce qual é a alteração pretendida e que concorda com essa altera
to, eu gosJaria de saber se_ ·existe, ainda, alguma possibilidade de ção. 
que ep .faça noyos, esclarecimentos e atue no mesmo. 

O SR. PRESlDENTE (Chagas Rodrigues) - V, Ex' pode 
requerer· destaque para a emenda que ofereceu ou pode, também, 
requerer o adiamento da votação da matéria por alguns dias. · 

· ·A SRA. EVA BLA Y -- Ei1tã6, eU recjiieiro ô adialnento da 
votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' certa
mente encaminhará o requerimento, que es~á sendo providenciado, 
para que seja assinado por V. Ex• 

A SRA. EVA BLAY - Quero agradecer ao Senador Fran
cisco Rollemberg, que ·acatou as minhas emendas, mas, infeliz
mente, não encaminhei a S~ Ex• a suficiep.te fiiO.damentação, o que 
farei agora. Obrigada. . . . . _ . . .: .,, . . .-

0 SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, 
peço a palavra, como Relator. . 

O SR. PRESIDENTE (Cqagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
palavra, como Relator. - - -

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG {PFL.:. SE. Como 
~~tator~ S~n;t ~vísã9 do oraqor.) - Sr. Presíd~te,_ Srs. Senadores. 
~s_e pfojeto ,d~ lei,_ ~i. Pre~ideitt~; cnc<)itlr<~:-~e'---e_m minhas mão.s há 
muitO tempo. -Tenho parecer do -ITÀ.L, dÕ grUpo que estuda nutri
ção na Universidade de Recife, comandado pelo ex-Presidente do 
INAN, e tenho projetos, corria O do Senador Lourival Baptü;ta, que 
não fixam normas. - ·· ~ · 

001 
_ _ 

Evidentemente que_ estãvarryos nu!na er!_q~zilhª-d.ª. com três 
opiniões diferentes de eiitidadcs da maior qualificação. O que pre

. ~nde a Senad?~a Eva J?l<J.y,_e~brasada no ln~~~tuto de_~~~Jj_ç~o de 

. Sãp_Paulo~ é _retii1U' alguns miçrQnutrientes nª' ftdição da fa,ri_nha de 
trigo e do leite. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na inálise dos três pro
jetas, um deles mãndava fazér·a iodetação do :s:al para uso _comum. 
Ora, isso já eXiste em lei. Existia uma poriari3. desde o tempo de 
Getúlio Vargas~ ·e -existe lei desde 1974. TiV~-.ã -preocupação de 
não aditar a vitamina D ao leite, parqué essa vifamfna, em- excesso, 
provoca a consolidação das cartilagens no ato_ çla composição e um 
certo nanismo. O cidadão se cOnsolida muitõ Cedo e não cresce o 
suficiente. Embasei meu parecer obedecendo ã: orientação de dois 
organismos da maior importância, que procuram dar normas e adi
tar as quantidades necessárias. 

Essa sugestão da Senadora Eva Blay me chegou agora pela 
manhã. Ela é supressi v a:, pede para suprimir á-riiacina e a riboflavi
na, com base em estudo de nutrição da Universidade de São Paulo, 
sob a alegação de que seriam desnecessárias para o complemento 
do complexo B na adição da farinha de trigo. 

Se a emerida disser "tão-somente respeito ao problema da fa
rinha de trigo, creio que não seja necessáriõ o pedido de adiamento 
da matéria. Eu acato essa alteração, retirando da farinha de trigo a · 
adição da riboflavina e da niacina e, assim, o projeto podefá ser 
votado agora, de imediato. 

Entendo, Sr. Presidente, que,_em nome da celeridade do tra
balho do senado Fe-deral, tendo em vista o decursO da famigerada 

. Reyisão- _que -tanto ·tem· atraj>alh<ido o _fundo~arrlento do Poder 
Legislativo, muito embora paréça consumá-lo', .h.i.i?ocritamente, 
porque não é verdade-, pergun~aria à Senadora Eva Blay se_a ob
servação dO Senador Francisco Rollemberg a aténde. Se não a 
atender, concordarei, pela Liderança do PMDB. com o adiamento. 
Se atender, aCho inieressruite que de. logo Ii(juidemos esta matéria. 
porque é importante desde a sua propositura e é, sem dúvída algu

. ma; de repercussão social. então, seria interessante liquidar o as
sunto, sendo possível. GoStaria de Ouvii da Senadora Eva BJay se 
a observação do Senador Francisco RoHe"mberg realmente a aten
de, porque, desse modo, estarei traçando a posição da Liderança 
doPMDB. 

A SRA. EVA BLA Y --Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
palavra, nobre Senadora. 

A SRA. EVA BLAY (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revi~ 
são da oradora.) - Sr. Presidente. nobre Senador, atende 80% do 
que_eu eSfava solicitando. O Senador FrailcisCo Róllen;tqerg fetira 
a riboflavina e a niadna, que são dois elementos dos quais a popu
lação brasileira não carece, pelo menos os estudos demonstram 
isso. 

-- - Restaria" o casO das vi.~âriiinas A e_ B que estão sendo acres
cidas ao leite fluido,-que não é-Üm bom veículo para se acrescentar 
qualquer riutriente. No entanto, o Senador também está colocando 
aperia·s ã-vitamina A; que no caSO eu discUtiria. M~. d?cf:~ a urgên
Cia da matéria, concordO COm as sUPresSões feitas. Atendem ao 
meu requiSito. Obrigada. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex' a 
palavra. - -

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pela 
ordem_ Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente, devo dizer e re-: 
petir, mais uma vez, que esses fatos nãci foram considerados no 
meu relatório porque me foram entregues neste instante aqui no 
plenário. Não há nenhum problema, seria aceito iÍltegralmente_~ 
mas eu tinha que me embasar, para o meu parecer, com os dados 
existentes que foram anexados aos projetas de lei. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Consulto o 
nobre Relator se concorda em requerer o destaque, para atender a 
sugestão da nobre _Senadora E v~ Blay. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concordo. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - En~tão V. Ex' 

pode encaminhar à Mesa. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
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O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Saboia de CarvalbQ. __ 

O SR CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem. Seni revisão do orador.) - Sr. Presidente, em face dos 
entendimentos _havidos entre. a Senadora Eva Blay e o Senador 
Francisco- Rollembc::rg quanto a esse destaque, o PMDB se posi
cionará pelo atendimento do destaque para supressão das expres
sões que preocupavam 'a Senadora- Eva Blay e que gerariam o 
adiamento. 

A posição do PMDB será, portanto, de aprovar o projeto e 
depois destaques supressivos __ indicados pelo Relator Francisco 
Rollemberg. _ __ _ _ _ 

' O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Fica registra
do o pensamento de V. Ex1

\ em nome da sua Bancada. 
Sobre a mesa, ·requerifueittO-de preferência para o substituti

vo, a ser votad_o, ressalvado o destaque; que será lido pelo Sr. 1 o 

Secretário. __ __ 
É lido o seguiOte 

REQUERIMENTO N" 120, DE 1994 
Nos termos do art. 300,- iõciso XIII, do Regimento Interno, 

requeiro preferência para -o Substitutivo de Plenário oferecido ao 
Projeto de J,...ei.do.SenadQ If 80, d(! J 993, :como con~Iusão do pare
cer proferidõ em substituição à_Comiss_ão de Assuntos Sociais, a 
fim de que seja apreciada antes do Projeto. 

Sala das Sessões, 9 de março de 1994. -Francisco Rollem-
berg. 

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
requerimento de preferência para o substitutivo. 

o srs.-senadoreS _que o aprovam qu~iram Pt!rnlanecer senta
dos. (Pausa.) 

tário. 

Aprovado. 
Em votação o substitutivo. _ 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 121, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art 312, alínea b, do RegimentO Interno, re

queiro destaque, para votação em separado, das expressões Ribo
flavina e Niacina, no item 1, e vitamina D, nos itens subseqüentes 
do art._l o do Substitutivo ao PLS n° 80/93 ... 

Sala das _Sessões, 9 de março de 1994.- Francisco_Rollem-
berg. 

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
requerimento de destaque. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Vamos passar à votação do substitutivo e, em séguida, à vo
tação-da matéria destacada. 

Em votação o substitutivO.--
Os_Srs. Senadore_s que o aprovam queira'll permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se, agora, à votação da matéria dest_acada. 
O requerimento foi devidamente lido pefo Sr. 1 o Secretário 

e aprovado pelo Plenário. Tra_ta-se de supressão de expressões. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa)_ 
Aprovada. 

Ficam, portanto, prejudicados o projeto original, as emen
das a ele oferecidas e os Projetes de Lei do Senador noS 97_e 106, 
de 1993, que tramitam em conjunto. 

À Comissão Diretora para redigir o vencido para o turno su
plementar. 

-O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre. a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 122, DE 1994 
Nos termos do art. 6°, § 1,0 da Resolução no 110, de 1993, 

requeiro a imediata apreciação; em turno suplementar, do Substitu
tivo ao Pi-oje_to de Lei elo Senado no 80, d_g:_J993, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade d.a- adição de micionutiientes _ãQS -produtos de 
alimentação que especifica, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 9 de março de 1994. - Francisco RoDem-
berg. 

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
requerimento. 

Os Si-s. Senadores que o aprovam queirãni permànecere 
sentado. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se- -à apreciação da rÍlatéria, -em turno suplementar. 

(Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~ 
Sobre a mesa, redação do vencido, ofereCida pela Corriissão 

Diretora, que será lida pelo I o secretário. - -
É lida a seguinte . 

PARECER N" 72, DE 1994 

(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno suplemen
tar, do Substitutivo ao Projeto de Lei dO Senado n• 
80,de 1993. · 

A Comissão Diretora apresenta _a redação do vencido, para 
o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de _Lei do Senado 
n° 80, de 1993, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de 
micronutrientes aOS produtos de alimentação que especifica, e dá 
outras providências. _ _ _ 

Sala de Reuriiões da Comissão, 9 de niarço de i994 . ..:. Cha
gas Rodrigues, Presídente, Levy Dias, Relator, Nelson Wedekin 
- Lucídio Portel1a 

ANEXO AO PARECER N" 72, DE 1994 

Redação do vencido, parã: o turno suplemen
tar, do Projeto de Lei do Senado n°_80, de 1993. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de 
roi_cronutrientes aos produtos de alimentação que es
pecifica, e dá outras providências. 

O COrigi"esso Nacional decreta: 
Art. 1 o A farinha de trigo e o leite comercializados no País 

serão obrigatoriamente adiciOnados dos micronutriêntes-3baixo re
lacionados, nos teores proporcionais às unidades de peso ou volu
me especificados. 

.. . ..---· 
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Art. 2° A adição dos mic-ronutrientes a que se refere esta Lei 
é de responsabilidade dos respectivos produtores ou transfonnado~ 
res e importadores, exceto no tocante ao leite, caso em que a res
ponsabilidade caberá à usina de beneficiameiito 

'§ 1 o Os prodUtOres de que trata esta Lei somente poderão 
Ser'Vehdidos, para-consumo no território naCional, quando tro_uxe
rerrl gtaladas em stia embalagem, em caracteres bem visíveis, as 
.lnd.~ca.Ç~e·s relátiVas aoS micronutrientes refeéiãõs nO art. -lo 

§ 2° O dispOsto nesta Lei nãO se apiica ao leite distribuído 
in natura, ou ao leite líquido, industrializado ou pasteurizado eni 
unidades de produção que manipule-m menos de mil litros por dia. 

· ' Art. 3° Sém p"reju(zo de _outrás penalidades, previstas na le
gislà.ç~o federá!, estadual ou municipal, o descumprimento do es
tabéiecido nesta,Le'i sujeitará o Infr3."tor às seguintes sanÇões: -

'I - multa em valor correspondente, no ·mínimo, a duas mil 
' • J ' ' - ' . ' - ' -. e, qq p1,áx1mo, Aez Jl1.il Unidades Fiscais de Referência - UFIR. 

!ll;adu .... , . . . . 
ada conforme a-gravidade, na forma prevista em regulamen

to, e elevada ao dobro em caso __ de reincidêiiCíi; 
,ll ,-,perda o~ restrição de incentivos e benefícios fiscais 

,conc;eçl~do$ pei!J. União; _ 
, .. UI--: perda ou suspensão de partic_ipação -em linhas de finan

ciamento em- estabelecimentoS ou Iirihas oficiais de ciédito, inSti
~~d.o~ :pel? p9<ferpú~lico fed~rfll; 

IV- suspensão_ temporária- de -sua: atividade, até triiJ.ta _dias, 
na forma que dispuser o regulamento. - . -

· ·§ 1° Nos ca'so& previstoS nos incíSos·n'e Ilf deSte artigo, o 
ato _declaratório da perda, restrição ou suspensão caberá à autorida
de que tiver concedidO ·os bf:nefícios~ incentivos ou financiamen
tos, mediante a respectiva comunicação, de responsabilidãde das 
autoridades cqmpett;:ntes, indicadas no regulam~nto. 

§ zoA ~uspensão temporária, _referida ~o inciso_IV, poderá 
ser -interrompida .Por atO da- ãuiOridade qUe a determinar, caso 
cOniprovada a reparação do fato motivador da -sãnção. 

§. _3° Parà 'CáfcuiO das ·muitas baseailiÍs em UFIR deve ser 
çonSiderado o va'Iór vigente riO pritTieirO q{a do~ ffi~ -_eln que se la-
vrar o·auto de infração. · ·-- .. · 

. § 4° A$ mu1tp.s previstas ne~te artigo s~~ão agravadas até o 
II)áximo. nos casos de artiffc10. ardil, simulaçã~~-desacato; embara- . 
ço -OU resistência à ação fiscal. Ievafl.dow_Se" em· conta, além das cir
cunstâncias --atenuanteS,- a-- _sitúação econômico-financeira do 
infrator e os meios ao seu ãicance para cumprir a lei. 

Art. 4° os· órgãOs e iiístitúJÇões púb1icãS responsáveis pela 
aplicação desta Lei comunicaião ao Ministério :Público Federal, de 
imedi3to, para ás providências que éste julgar necessárias, a inobw 
servância das suas exigências _e do seu reguJarpento. 

Art. 5° O Poder ExecutivO regulamentará esta Lei no prazo 
de sessenta dias. Con:tados de sua publicação. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor sessenta -dias após a data de 
sua publicação. - -

Art. 7° Revogam-se as dispoSições em cOntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em discussão 
o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a redação do vencido é considerada 
definitfvainente aprovada, independentemente de votação, nos ter
mos do art. 7° da Resolução n° 110. de 1993. 

A matéria vai ã"Cãmara dOS Deputados. 
São os seguintes os itens prejudicados: 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 97,DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 3• da Resolução n•no, de 1993) 

(Tramitando em conjunto com QS. Projetos de 

Lei do Senado n"' 80 e 106, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto- -de Lei do 
Senado n° 97, de 1993, de autoria do Senador Júlio 

· CampOs, que dispõe sobre a Obrigatoriedade de fortifica
ção dos alimentos básicos e dá outras provídências, ten
do 

Parecer. proferido em Plenário, Relator: Senador 
FranciscO Rollernberg. em substituição à Comissão de 
Assuntos Sociais. favorável, _nos tennos d~ substitutivo 
que apresenta ao Projeto de Lei- dO -Se:ó.adO n° 80, -de 
1994. 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 106, DE !993 

""' c -_(Incluído em Ordem do Diii nos termOs do 

art. 3° da:&es~lução_n° 110, de 1993) 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de 

Lei do Senado n"' 80 e.97, de 1993) 

Votação, em turno único, do -Piojeio de Lei do 
Senado D0 106, Qe 1993. de autoria do Senador Marco 
Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adiçã-o de 
micronutrientes aos produtos de alimentação que especi-
fica, tendo -

Pai-ecer. ·prOferido em P~enário, Relator: Senador 
Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de 
Assuntos Sociais, favorável, nos termos de substitutivo 
que apresenta ao Projeto de Lei do_ Sepado n° 80, de 
1994. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-· Item 6: 
Votação. em turno único, do ReqUerimento n° 23. de -1994, 

do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos· tigimentais, a 
transcrição. nos Anais do Senado Federal. do artigo "Clonagem e 
bioética", de autoria de_Dom Lucas Moreira Neves. publicado no 
Jornal do Brasil, edição de 19 de janeiro de 1994. 

Em votação o requerimento. em tlirilo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa,) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição so1icitada. 

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSCRI-
ÇÃO É soucrrADA: · 

Jornal do Brasi!-19-1-94 

CLONAGEM E BIOÊTICA 

Dom Lucas Moreira Neves 

Pergunta sobre conhecimentos gerais, segundo o esquema 
da múltipla escolha, em homenagem à Universidade brasileira: 
"Quantas vezes aparC:ce a palavra bioética nos dezesseis documen
tos do Concilio Vaticano II (1962-1965): •l 160 vezes? b) 100 ve
zes? c) I O vezes? 
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Para economizar ao lei_tor o tempo c a fadiga da pe-squisa, 
dou logo a·resposta: nem uma só vez comparece a -expressão em 
nenhum dos documentos. 

Não é s_6 nos do_ç_ume_ntos do C_óncfiío. O fenômeno se veri
fica também n_a literatura cjentífica e na mídia _em getal. Assim, 
pois, nos anos 60, durante toda a década, não se encontra referên
cia à bioética em parte alguma, simplesmente porque essa não 
existia como· disciplina autónoma. -

DoiS acontecimentos~ no plano da ciência, acabam por levar 
ao debate público problemas de ordem moral. Primeiro, em de
zembro de 1968, o primeiro transp1ante de coração realizado, 
com êxito, pelo insigne cardiólogo sul-africano, Christian Barnard. 
O êxito não disfarçou Sérias_ discusseíes sobre o con_fronto entre 
morte clínica e_ morte natural; sobre o momento exato em que 
pode-se retirar O órgão a transplantar, sobre o direito que tem uma 
pessoa a dispor dos seus órgãos, quando ainda viva e após sua 
morte. _O -s~gundo acontecimento teve lugar em _1988: nasceu 
Louise Browne e_n_asceram.com ela inúmerQs problemas de ordem 
moral e ética, religiosa e humana. A ética ou moral descobriu, na 
sm::iedade que se foi constituindo, vários aspectos éticos, necessi
tados, portanto, de uma avaliação ética. Foi o_ caso,_ por exemplo, 
das desigualdades econômicas, das guerras friaS; das lUtas inde
pendentistas. Enquanto isso, explodia a ''bomba biológica" e pu
nha a nu uma quantidade de sltuações humanas que passaram a 
pedir uma resposta ética. Esses problemas apressavam o apareci
mento de uma consideração verdadeiramente bioética não pura-
mente genética ou_ética. __ _ _ ____ _ _ 

Costuma-s.e apontar o oncólogo Von Reuselaer Potter como 
o primeiro que, agindo no terreno da é.tica ~ Giênci,a, percebeu cla
ramente situações desafiadoras_. Poi também, presumivelmente, ele 
quem criou o-conCeito e o nome bioética :Para bem transmítir o en
contro e o diálogo entre a ciência e a riioral_. 

Passados, pois, 30 anos do Concílio, riãõ- se contam os arti
gos em revistas científicas, capítulos de livros ou livros inteiros e 
estantes inteiras nas bibliotecas sobre_ a bioética. Exist~ _até uma 
Associação Internacional de Bioétíca sobre a bioética. Que terá 
acontecido? Aconteceu Q formidável e fulminante progresso das 
ciências huinaDaS, entre as quais a biologia e a geilétka. Aconte
ceu o despontar, a atuação e o rápido desenYolvim_ento da chama
da "engenharia genética". Esta, mistura de uma técnica. sofisticada 
e -de alta ciência. permite aos cientistaS, realizarem conc_retame_nte 
hipóteses e teorias levantadas no campo científico. - -

Entra, nesta altura, a tendência do cientificismo, que é a de 
considerar a ciência ili_m,itada nas suas pretensões. Para o cientifi
cista tudo o que é possível é também lícito realizar. Em sentido 
contrário apresenta-se a ética, ensinando que, por mais que a ciên
cia e a técilica pi'ogridam, as exigências da ética (dqs valores hu
manos e das norinas do comportamento humano) s~o fiont~irãs 
intransponíveis para as conquistas da ciência e âa técõica. E ur
gente identificar e respeitar ess-as fíOD.teitaS;- sobretudo quando 
téccica e ciência pretendem interferir, cotn suas arriscadas "enge
nharias", no domínio da vida- e mais precisamente na origem ou 
nas fontes da vida. N~te ponto, sem querer opor vetos à investiga
ção científica,- a ética sêrite o direito/dever de dizer à ciência e à 
técniCa: "Atenção, terreno sagrado!'', e até "non licet!". Por tratar
se do terreno da vida hun:nmà nascente, a ética se cpama bioética. 

De saída, a bioética se vê chamada a pronunciar-se sobre 
questões da transnússão da vida. Tais questões, muitas vezes tra
tadas pelo Magistério pontifícío e conciliã!;por teólogos e pastora
listas, por leigos engajados, vêm_ sendo retomadas, _agora CO!ll 

maior profundidade, com maior apoio nos dados científicos, com 
melhor fundamentação teológica. 

Do simples círculo_ da discussão _sob~ çonsensqs_ e dissen
sos em tomo da Humanae vita, de Paulo VI (1968), a bioética,já 
então_elevada_à veradeira..disciplina acadêmica, tem-se _sentido in
terpelada por vários outros âmbitos de discussão: o da concepção 
in vitro, o dos "úteros de aluguel", dos congelamentos de embriõ
es, etc. Mais recentement~ dois cientistas americanoS consegui
ram separar núcleos de óvulos fecundru;lQs~- abti_Qdo assiii)_ .a 
possibilidade concreta de fazer desenvolver-se grançie núm~ro de 
clones rigorosamente idênticos ao primeirO embrião e idênticos a 
todas as "cópias" obtidas. 

Nesta experiência de clonagem, como em todas as o_ut:r;ts 
experiências referentes às fontes_ e ao desenvol,vimento da vida 
nascente, ciência e técnica não têm_ o poder absoluto. Não podem 
os cientistas e os técnicos agir, contando só com. q tremem~o pro
gresso dos instrumentos de que dispõem. Nem tudo o que se torna 
possível cientificainente é moral e legai. No c.aso dos clooe:s. é_ ob
viamente necessáriO saber. a que objetivos viSam Os cieDti~tas? 
Que destinos terão indivíduos "copiados"? Como viverão coiri sua 
identidade, que, em princípio, deveria ser única e irtepetfvel? Até 
que ponto é justo proclamar como grande triunfo cieritífico o fato 
de ter conseguido criar, em grande escala, s~res _ absolut:3!D-ente 
iguais? Lembro que uma proeza científica deve ser proporcional 
ao bem que fãz à humanidade. Não deve medir-se pelo simples ca-
pricho do cientista. - -- _ ------ '-:'--' - - ' 

Definitivamente, a clonagem não pode ser ·deixada ao ca
pricho de cientistas, êmulos do Dr. _Fausto ou do_Dt. Jekill. 

Já é tempo, portanto, de os homens públicos traçaiem leis e 
-discipliilas para o exercício da clonagem. Para que esJa não fuja do 
controle humano e não venha a tomar-se um laboratório de futuras 
monstruosidades. 

*Cardeal-arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 7: 

Votação, -em 'tum~ úniCO, Qo Reqrierimeilt~ n° 32, 
de 1994, do Senador lrapuan Cosla 1únior, solicitando, 
Up~ _tçrinos !W~;imentãis, 4ue, s~br_e ~ ~roj?to_ de Lei do 
Senado n° 128", de 1992, que diSClphna o lOCISO xn. in 
fme, do art. 5° da Constituição Federal e dá outras provi
dêndas (que-tramita em ·conjunto com ·o Projeto de Lei 
da Câmara n• 63, de 1990), além da comissão constante 
do despacho -inicial, seja ouvida, também, a de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

Em votação o requerirriento, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer-sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

. O Projeto de Lei do Sena4~ no 128/92 ~ ~ -~oj~tC? _4e:-I,.e~ ~ 
Câmara n° 63/90 irão ao exame, também, da Comissão de Relaçõ
es Exie-rioies e Defesa Nacional.- - -· - - · · - · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
retira os itens 8 e 9_ da pauta de hoje, nos termoS do art. -175, letra 
e, do Regimento Inte;mo. 

São os seguintes os itens retirados: 

-8-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 167, PE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 

art. s• da Resolução n• !10, de 1993) 
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Discus-são~- em· turno único_. do ?rOjl!fO de L_ei _da 
Cfunárã. no-167, de-1993--(no 3..529/93, na Casã de ori
gem), que cria cargos do Grupo Processamento de Da
dos no Quadro Pennaneriie de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, e dá outras 
providências, tendo -- ---

Parecer favorável, _f'r_oferído em Ple:nário, Relator: 
Senador Francisco ROHemberg, eip_s_u_bStüuição à Co
missão de Constituiç-ão, JustiÇa e Cidadania 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun:' 
tos Econômicos.) 

-9-
PROJETO DE DECRETÜLEGISLATíVO N" 38:DÉ.1993 

(Incluído em Ordem do Dia Dos termos dO 
art. 3° da Resolução no 1 i O, de 1993) 

DisCUssão, em iurno único, do Projeto de De_creto 
Legislativo n° _38, de 1993 (n° 27b/93. ria- Câmara dqs 
Deputados), que aprova os textos das Resoluçõ~_s n°s 
2õt (E-V), 268 .(XII) da Conferência Geral do Organis
mo para a Proscrição das Arrnas·Nucleares na América 
Latina e no Caribe (OPANAL), que alteram, réspectiva
mente, a denominação legal do Tratado para a Proscri
ção das Armas Nucleares na América Latina e o § 2° de 
seu artigo 25, _bem como o texto emendado do referido 
Tratado. (Dependendo de parecer da Comis~~9_ de ~J?
ções Exteriores e Defesa Nacional.)--

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -item 10: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 125, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia n-os termos do 

art. 3° da Resolução 0° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único~ do Projeto de Lei do 
Senado n° 125, de 1993, de autoria do_Senador Mário 
Co_vas, que dispõe sobre número de candidatos pelo sis
tema proporcional nas eleições de 1994. (Dependepdo 
de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania.) 

Nos termos do art. 5° da Resolução no 11, de 1993, designo
o nobre Senador Cid Saboia- de Carvalho para einít1r parecer sobre 
a matéria em- sUbstituição à Co~iss~ãO ~_e __ Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

O SR. CID SABOJA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para emitir parecer.)- Sr. Pfesidente: sn: e Srs. Senadores, pare
cer em substituição à Comissão de Constituição, Jus~iça __ e Cidada
nia sobre o Projeto de Lei do Senado n° 125, de 1993, que dispõe 
sobre o número de candidatos pelo sistema proporcional nas elei
ções de 1994. 

Ê submetido ao exame desta Comissão para deliberação em 
caráter terminàtivci·ô ProjetO de Lei do Se~ado de r(J25, de_ 1993, 
de autoria do nobre Senador Mário Covas, que dispõe sobr-e o nú
mero de candidatos pelo sistema proporcional nas eleições de 
1994. 

O Relator, Sr. Presidente, preparou o parecer que, no entan
to, não foi debatido na competente ComisSão e- por isso mesmo -é 
apresentado neste momento no plenário do Senado Fe~eral em 
substituição àquele órgão, nos termos regimentais anunciados por 
V.Ex• 

A proposta no caput do art. 1° afasta a aplicação do art. 92 
do Código Eleitoral, em favor da adoção de lei especial, no caso a 
de n° 8.713, de 1993, que estabelece normas para as eleições de 3 
de outubro de 1993. 

J4_ __ o parágrafo único do art. I o do PLS n° 125/93- visa a asse
gurar que na hipótese .de um partido vir a indicar número de candi
datos superior ao limite geral fixado para toc;ios por força do 
disposto no§ 2° do ait. 8° da Lei n° 8.713, de 1993, o excesso será 
estendido aos demais partidos ou coligações que concorram na 
mesma circunscrição. _ _ _ _ _ _ _ 

Na justifiCaçãO, o iluStre Parlarileniaf Mário CoVas, süstenta 
que como esse dispositivo; p:' do ar!: 8° "da Lei n• 8. 713, de 1993, 
gera desigualdade entre os partidos, prejudicando os que não dis
puserem de candidatos natos, pelo presente projeto pretende-se es~ 
tender o excesso que venha a ocorrer, numa dada circunscrição, a 
todos os partidos, restabelecendo o princfpio da igualda~e. 

Transcrevi a justificação do apresentador do projeto. 
O PLS n° 125, de 1993, atende aos requisitos formais de 

constitucioQalidade; POiS "trata de assunto de competência: da União 
(Constituição Federal, art. 22), objeto da Lei úidinária (Constitui
ção Federal, art. 48) e de iniciativa concorrente (ConstitUiçâo Fe
deral, art. 61 ). 

Todavia, à luz do disposto no art. 16 da Lei Maior, com a 
nova redação da Emenda Constitucional n° 4, de 1993, a proposi
tura merece ser reexaminada. 

Diz a Constituição Federal, art. 16: 
A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na 

data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 
um anoda data da sua vigêncía. -_ _ - -- -- -

-·A virtuãfPrejudidalidade da matéria já era prevista pelo Se
nador Mârio COvas na próPria justifiCação, quando escrevia: 

Visando, assim, a ~uptir lamentável lacuna do texto aprova
do, apresentamos o presente projeto de lei para apreciação das Ca
sas do Congresso Nacional na esperança de que venha a ser 
aprovado antes do transcurso do prazo final para a sua vigência 
nas eleições d9 próximo ano que se vence no próximo dia 2 de ou
tubro. 

Assim, é incontestável o sentido da norma constitucional re
conhecida pelo autor do PLS n° 125, de 1993. Verifica..:se que se 
mantendo o texto tal como foi apresentado, há prejudicialidade. 

No entanto, Sr. Presidente, enteri.de o Relator que a matéria 
é de grande importância para o sistemã -eleitoral brasileiro. Por 
isso, o Relator resolveu apresentar as SegUinte-s CIIJ.endas, visando 
a que seja aproVado o projeto e entre em vigor quando puder, não 
para a próxima eleição, mas para uma eleição futura, já que a: pro
positura tem ótimo sentido técnico e .aperfeiçoa o sistema eleitoral 
brasileiro. 

,Q art. JO, Sr. Presidente diz: " ... nas eleições de 1994 ... " O 
Relator propõe a Emenda n° 1, que visa suprimir do art._ 1° a ex
pressão "de 1994". 

-Assim, ficaria: 
Art. 1° Nas eleições, _cada partido poderá registrar candida

tos para a Câmara dos Deputados e Assembléias ou Câ~aras Le
gislativas até o limite do número de lugares a preencher, fixado em 
lei especial, não se aplicando o disposto no art 92, da Lei n° 
4.737, de 15 de junho de 1965, Código Eleitoral. 

A segunda emenda, Sr. Presidente, altera o art. 2:! do proje
to de lei, que está 11;!digido assim: 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O Relator emenda: "Art. 2° Esta lei entra em vigor na for
ma do art. 16 da Constituição Federal, revogadas as disposições 
em contrário". 
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Com essas emendas, Sr. Presidente, somos -pela aprovação 
do projeto e os devidos reparos. As emendas silo apresentadas 
exatamente para evitar a prejudicialidadc. Em decorrência- dos ar
gumento-s- expostos e de acordo com o disposto no art. 133, c. do 
Regimento Interno do Senado Federal, haveria, sem dúvida, a-pre
judicialidade. Com as emendas, não vamos opinar pelo arquiva
mento, e sim pela aprovação do PLS n° 125," de 1993, de autorlã 
do Senador Mário Covas. Essas duas emendas permitirãO que a 
matéria seja aprovada para ser aplicada à futura lei, no momento 
oportuno. . . : .. , . 

É o parecer, Sr. Presidente. ______________ _ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O nobre Re

lator apresenta o seu parecer favOráVel à matéria e oferece duas 
emendas. 

A Mesa aguarda as duas emendas para serem lidas. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Presidente. peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela ordem. 
Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, indagaria de V. Ex• e do 
nobre Relator, Senador Cid Sabói3., se esse projeto pode ou deve 
ser votado, já que ele trata de eleição, de número de candidatos, no 
momento em que realizamos a Revisão ConStitUcional. 

O SR. PRESIDENTE (Cnágas Rodrigues) - Nobre Rela
tor Cid Sabóía de CarValho há uma consulta. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO- Não há uma incompati
bilidade? 

Nós podemos estar dispondo, agora, num projeto de lei, So
bre matéria a respeito da qual a Revisão estabelecerá norma dife
rente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Relator Cid Sabóüt de Carvalho. __ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
o meu ponto de vista, pessoal, é conhecido desta Casa. 

Penso que toda deliberação da Revisão -constituciorial esta
rá marcada pela ilegitimidade, na forma de emenda revisii::mal, e, 
assim, tudo isso poderá ser questionado de futuro perante o Supre
mo Tribunal Federal. 

Mesmo assim, fosse legítima a Revisão ConstituciOnal, o 
que poderia haver era a prevalência da alteração constitucional so
bre esse-projeto de lei, que seria arquivado à frente. _ 

A proposta que estou fazendo é para que a matéria seja re
metida à Câmara dos Deputados, onde continuarão os-estúdos. e a 
Câmara; então, terá uma nova oportUnidade de continuar o estudo 
ou de arquivar, segundo_o que aconteça na ReVisão ConstituciO
nal. Primordialmente quando o dia de ontem, Senador Josaphat 
Marinho, foi marcado na Revisão ConstitucfOrial por uma grande 
revolta de Parlamentares que já não aceitam a figura central de um 
Relator com todos os poderes, a inexistência de Comissões temáti
cas e quando há um grande movimento pela alteraçãu do Regi
mento Interno daquela Revisão, que poderá alongá-la mais tempo 
ainda. 

Mas eu acho que pode conviver esse projeto de lei com a 
Revisão. Se lá for alterado, o dispositivo que _se choque com este, 
prevalecerá a nonna constitucional. Nem se precisa dizer. Mas eu 
não queria sepultar aqui a idéia do Senador Mário Covas que me 
parece_ importante, não aperias com vista à próxima eleição, mas 
com vista ao sistema eleitoral brasileiro. 

Não vejo impedimento de ordem regimental. O impedínl.en
to que poderia haver seria factual, pragmático- para que evítâsse-

mos o entrechoque, mas, na hora em que surgir a norma constitu
cional, ela terá prevalência sobre esse projeto de lei. 

Era 9_ esclarec_imento que tinha a dar, Sr. PreSí~en_te. 
O SR. JOSAPHAÍ MARINHi::f(PFL- BA. Sem revisão 

do orador.)- Sr. Presidente, agradeço ao nobre Relator o esclare
cimento que dá. Não criarei dificuldades, apenas me parece que 
deveria ser normal noS nossos trabalhos, que no mOmento em que 
se opera a Revisão Cons_titucional, não se votasse matéria suscetí
vel de ser modificada a prazo curto pela alteração da Constitui
ção. 

Essa seria uma fõrma de impedir-se a inflação legislativa, 
bas!a a outr~ 12ara nos prejudicar! _ 

Mas não crio obstáculo! A Câmara decidirá. 
O SR. PRESIDENTE (Chag•oRQdrigues}.,_S~obre ~mesa, 

emendas oferecidas pelo Sr. Relator_ que serão lidas pelo Sr. 1°-Se
cretário. 

São lidas as seguintes 

Emenda n"1-R ao PLS 125/93 
Suprimir do art. 1° a expressão "de 1994". 
Sala das sessões, 9_ de março_Q.e_ 1~94. -_,Cid_S~boia de 

Carvalho. 

Emenda n• 2-R ao PLS 125/93 
O art. 2° passa a ter a seguinte redação. 
"ArL 2°- Esta lei entra em. vigor conforme o __ art. _16 da 

ConstituiÇão Federal, revogadas as disposições erõ. contráriO". 
Sala das sessões, 9 de março de 1994. - Cid Saboia de 

Carvalho. 
~ ~ ~~~ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _, Como foi 

mencionado, o parecer conclui faVoravelmente à matéria com 
emendas que apresenta. 

Passa-se à discussão do projeto e das· emendas, em turno 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, ressalvadas as emendas. 
Os SrS. Senadores que aprovam o projeto queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Votação, em globÇ>_, das duas emendas de autoria do P!ÕPríó 

Relator. -
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram pemianecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
À Comissão Diretcira para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa. 

redação fmal oferecida pela Comissão Diretora que será lida pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N" 73, DE 1993 

(Da ComiSsão J?ir~tor~) 

Redação final do_ Projeto de Lei do Senado no 
125, de 1993. 

_ _ A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n° 125, de _1993, de autoria do Senador Mário 
Covas, que dispõe sobre número de candidatos pelo sistema pro
porcional nas eleições de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de março de 1994.'- Clia
gas Rodrigues- Presidente, Levy Dias, Relator- Nelson Wede-
kin _; LUcídio Po-ri:eUa. -

~ ANEXO AO PARECER N" 73, DE \994 
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Redação final do Projeto de Lei do Senado n" 
125, de 1993, que dispõe sobre o número de candida
tos peJo sistema proporcional nas eleições de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. lo Nas eleições, cada partido poderá registrar candida
tos, para a Câmara dos Deputados e Assembléias ou Câmaras Le
gislativas, até -o limite do número de lugares a preenchar, fixado 
em lei especial, não -se aplicando o disposto no art. 92, da Lei n° 
4-737, de 15 de julho de 1965 · 

(Código Eleitoral). 

Parágrafo único. É assegurado a tOdos os partidos que càn: 
corram na mesma -cicunscrição a iridicãÇão de igual' llúmero cte 
candidatos, na hipótese de algum desses partidos indicar, por força 
de disposição legal especial, número de can~idatos superiqr ~o li
mite geral fixado para todos, o excesso será estendido aos demais 
partidos ou coligações que concorram na mesma circunstância. 

Art 2° Esta Lei entra em vigor c-m!f~rnie o art. 16 da Cons
tituição Federal, revogadaS as disposições em contrário. 

O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo _quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é considerada definitiva
mente aprovada, independentemente de votação, nos termos __ do 
art. 7" da Resolução n" I 10, de 1993, -

A matéria vai à Câmara ao-s DeputadOs. 

A SRA- JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação inadiável. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra, para uma breve comunicação, ã nObre Senadora Júnia 
Marise, na fonna regimental. 

A SRA- JÚNIA MARISE (PDT- MG. Para uma breve co
municação. Sem revisãO da o-radora.) -·Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Solicitei a palavra para fazer dois regiStras íinpori:aitteS: d 
primeiro deles, e eu não poderia deixar de fazê-lo, neste momento, 
trata exatamente da iriidãiiva-áo O Estado de 1\finas, um dos jor~ 
nais de maior circulação no nosso Estado, que, a partir desta sema
na, começa a circular também às segundas-feiras. Este é_um fato 
extremamente salutar, porque O Estado de Minas tem- trãdição na 
defesa dos interesses de Minas Gerais, propiciando sempre, atra
vés de suas páginas, a participação de tÕdos aqueles que possam 
contribuir e defender os interesses de Minas Gerais. 

Como jornalista profissional e, sobretudo, pelo respeito e 
admiração que tenho pelo referido jornal, na figura de seus Direto
res, Camilo Teixeira da Costa, de seus editores, Roberto Elíseo, 
João Bosco, de sua sucursal, em Brasília, dirigida pelo jornalista 
Paulo Cota, enfun, por todos aqueles que em- O Estado de Minas 
estão hoje propugnando, de forma afirmativa e dec"idida, pelo de
senvolvimento de Minas Gerais, e, sobretudo, pela preservação de 
um Estado que sempre se colocou como ímpãr no cenário nacio
nal. 

Minas Gerais tem hoje o- sCgundo PIB nacional mas é, so
bretudo, o Estado que já está garantindo a sua preferência na pro
dução agríCola e pecuária em nosso País. Portãnto, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, esse é um dos fatos relevantes que desejava regis
trar. 

O outro assunto, Sr. Presidente - serei breve - refere-se à 
comemoração, no Brasil e no mundo, do Dia Internacional da Mu
lher. Certamente essa data nOs faz lembrar os avanços conquista-

dos, ao longo de décadas, sobretudo pela mulher brasileira, que lu-
tou e conseguiu o direito de Votar e_ser.votada. _ -

A Constituição de 1988 revela algumas ·conquistas subStait
ciais que permitiram que a mulher brasileira, com respeito e digni
dade, pudesse integrar-se na nossa ~ociedade. Alguns pontos 
foram definidos claramente e resultaram dq documento Carta das 
Mulheres aos Constituintes de 1988,' que cODsidúava fundamental 
que a Constituição brasileira consagrasse: 

1) Preceito que revogue automaticamente todas as disposi
ções legais que impliquem classificações discriminatórias; 

2) a determinação c;Ie que a afronta ao Princípio de Igualda-
de conStitulrá crime inafiançável; · 

'3j o acàto, seni resefvaS, às convenções e tratados interna
cionais de que o País é signatário no que diz respeito à e1fminação 
de todas as formas de discrirriípação; ------- - - -

4) o reconhecimento da titularidade do direito de ação aos 
mo_vimentos sociais organizados, sindicatos, associações e entida
des da sociedade ciVil na defesa dos interesses Coletivos. 

Por isso, Sr. Presidente, _Srs. Senadores, a grande preocupa
ção que move hoje todos os movimentos organiz<~:dos de tnulheres 
e todas as mulheres brasileiras, trabalhadoras, profissionaiS_ libe
rais, é a Revisão Cõnstituéíona[ - · ., - -

Antes do infcio da ReVisão Constitucional, haVia um pado 
e um entendimento: não s~ ~oC<lfia no _capítulo dos direitos e garan
ti3S- sociais. Esse entendimento está hoje desmascarado no Con
gresso. Nacional. Novecentos e cinqüenta e seis emendas fôram 
apresentadas, muitas delas intimamente ligadas à questâo das ga
rantias e dos direitos conquistadOs pelas mulhei-es brasile-iras em 
19:88. Querem 'reduzir a licençã _rri_at:emidade de cento e vinte días 
para noventa, sessenta, quarenta e cinco dias. Existem sete emen
das propondo a pura extinção da licença maternidade. 

Em relação à aposentadoria da mulher trabalhadora, hÜje 
definida na Constituição como sendo trinta anos de serviço, exis
tem emendas propondo a sua extinção pura e sirilples, colOcando-a 
em igualdade, pelo limite de idade- qUerem extiilguir O limite de 
60 anos - de 65 anos. 

Falo também, Sr. Presidente, sobre a aposen~adoria das pro
fessoras primárias, definida aos 25 anos de trabalho. Há propostas 
que pretendem extinguir esse benefício. 

Nesse quadro, afirmamo~ a nossa presença na sociedade 
bras,ileira, integrando-nos, ao lado dos homens, como força pro
dutiva de trabalho, e propugnando uma sociedade IJlaÍS justa, igua
litária, em que não haja discriminação de sexo ou de raça, e sim 
um clima de verdadeira justiça social. 

A nossa posição se reafirma, neste instante, diante ·da possi
bilidade e da tentativa que configura afronta -à CoilStituição de 
1988, de extinguir direitos individuais-como a I~ceOÇã maternidade 
de 120 dias. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. Exa um aparte? 
O Sr. Ney Maranhão- Permite V. Exa um aparte? 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Peço permis

são para interromper a nobre oradora e lembrar aos Srs. Senadores 
que S. Ex• fala para uma breve comunicação, período em que o 
Regimento Interno não prevê apartes. 

A SRA- JÚNIA MARISE - Concluindo, Sr. Presidente, 
quero externar, neste momento, o sentimento de todas as mulheres 
brasileiras em relação à Revisão COOstitllcional -já Dos coloca
mos contrários a ela- neste Congresso NaciOnal. Queremos reãfrr
mar nossa posição pela preservação da aposentadoria das 
mulheres, pela extensão da adoção da licença maternidade à mãe 
adotiva, pela exigência, junto ao Governo Federal, junto aos GO-
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vemos Estaduais e MUnicípais, de que cumpram a ConstituíçãO e 
promovam a instalação de creches e cursos pré-escolares por todo 
o Brasil para atender crianças de zero a seis anos. 

TomamOS ainda essa posição por entf'nder que é preciso, 
neste_ momento, não apenas que mulheres brasileiras se organizem, 
mas sobretudo que haja bom-senso por parte dos Srs. Congressis:... 
tas, Deputados Federais e Senadores. 

Confiamos. Confiamos- em cjue não se -éometetá nenhuma 
injustiça, nenhuma ilegalidade neste País. Conhecemos a história 
da luta da mulher brasileira, que procura ·avançar nas suas conquis
tas e sobretudo nos seus direitos, sem almejar privilégio, rriãs pro
curando _ofereCer à nossa sociedade, ao Brasil e à Nação a melhor 
participaÇãO que lhe cabe no desenvolvimento e na construção de 
uma Nação maisjusüi e ígualitária. - -

Sr. Presidente, a queStãO que estaniOs- ãbordando hoje cala 
profundamente na alma e no coração de todo SenadO da Repúbli
ca. Por essa razão, se V. Ex11 pennitir, gostaria de conceder aparte 
ao eminente Seriador Ney Maranhão. Certamente aS mulheres bra
sileiras, neste momento, prestariam a V. Ex•, mais uma vez, a sua 
homenagem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --A questão é 
regimental, e há outros _oradores inscri_tos~ Mas nada impede que, 
em seguida, o nobre ~enador_também peça a palavra para congra
tular-se com V. Exa. 

A SRA- JÚNIA MARISE - Quero registrar, Sr. Presiden
te, que tenho certeza de que o Senador Ney Maranhão também se 
associa às palavras de apoio à manutenção das conquistas da mu
lher brasileira, hoje incluídas na ConstitUição de_ 1988. Tenho a 
certeza de que, em seu aparte, S. Ex• iria confirmar, para registro 
nos Anais do SeOãdo Federal, que também se- enfileirará junto a 
todos os Parlamentares que se voltarem contra os que desejam reti
rar da ConstituíÇãO as conquistas que alcançamos. 

Muito-obrigada. 

DOCUMENTO A QUE REFERE A SRA J0NIA 
MAR/SE EM SEU DISCURSO: 

A Constituição de 1988 foi um marco em matéria de con
quista dos direitos da mulher no Brasil. Foi a primeira Carta Mag
na a consagrar os direitos femininos e_w nosso Pais. Para isso._ f9i 
necessária uma grande mobilizaçã_o popular a fim de demonstrar 
aos constituintes de 1988 a necessidade de _estabelecer_ no texto da 
Lei Maior preceitos que garantiSsem o exercício -da cidadania em 
plenas condições de igualdade, suprimindo tudo aquilo que com
prometia a participação da mulher nos processos social, político e
econômico. 

Em nosso País, um dos primeiros e expressivos avanços na 
luta pela contemplação dos direitos feministas no texto legal foi a 
garantia do exercício do direíto <i()_ voto da mulher, em 1931. Pos
terionnente, tivemos a grande mobilização que se verificou na dé
cada de 70, através da denúncia da opressão, resultando na 
organização das mulheres em vários grupos, como os clubes de 
mães, grupos autônomos, comissões em sindicatos, núcleos em 
partidos políticos, de maneira a gerar o reconhecimento pelo Esta
do da discriminação intolerável que existia. 

Nesse estágio, Senhor Presidente, Senhq_reS- Senadores, im
portante passo foi dado com a criação dos ConSelhos da Condição 
Feminina Municipal, Estadual e Federal. A oportunidade de con
sagrar os direitos da mulher, de forma definitiVa, no texto da Lei 
Maior surgiu coril a Constituição de 1988. Quando _da instauração 
do processo constituinte, em 1986, as mulheres organizadas em 
todo o território nacional deflagraram a campanha da Constituinte,_ 

enCabeçadas pelo Conselho Nacional dos DireitoS_ d:i Mulher -
CNDM. 

A Campanha, Constituinte prâ Valer tem que ter direitOs da 
mulher, foi o corolário de um urna infinidade de movimentos re
gionais anteriores, que se verificaram por todo o Brasil, ordenando 
as reivindicações _em propostas populares oriundas de encontros, 
seminários e discussões nos quais discutiu-se o papel da mulher 
em nossa sociedade, enfatizando a necessidade de aSs_egurar os 
seus direitos no texto constitucional, a fim de garantir -o direito à 
igualdade. 

A-proposta era -ousada em face da reaiidade da representa
ção. Tínhamos 26 mulheres parlamentares ou 4,6% do total dos 
Constituintes, um i"etrato viVo -dO Cõiltr"aste existente entre o núme_
ró de" Mulheres da popUlação e a sua insufidente represehtaÇ~ciPo
lítica. Entretanto, - o-- trabalho sistemático ao longo do~. ·anos 
seguintes, O qual cOnsistiu em campanhas, reuriiões, mobilizãções, 
debates amplos e abertos com a população de_ um modo geral, edi
ção de cartilhas, parifletos, jomãis e 6 e~-ca.inirihã.rriento d~ PropOs
tas e das emendas populares com muito mais do Que o dobro _das 
assinatUras necessárias à sua incJJis_ãp_nQ_Q.ebate, l_e_vou os consti
tuintes a respeitar o-movimentO femirüsta e SU:as-refVindiCaÇões. 

Marco inquestionável da luta pela conquísta dás -diieito"S da 
mulher no Brasil foi, sem dúvida, o documeritO "Carta das Mulhe
res aos Constituintes", o qual resultou de EnContro Nacional, reali
zado no dia 26 de agosto de 1986. Ali, ficou- estil.beie_cido que 
"para a efetivaçãO do princípío 'de igualdade". seria fundamental 
que a Constituição brasileira consagrasse: 

1) preceito que revogue automaticamente todas. as disposi
ções iegais que impliquem em classificações discriminat6riaS; · 

2) a determinação de que a afronta ao princípio de igualda-
de constituirá crime inafiançável; · 

3) o acato, sem reservas, às convenções e tratados interna
cionais _de que o Pais é signatário, no que diz respeito à eli.minação 
de todas as formas de_discrinição; --

4) o reconhecimento da titularidade do direito- de açãÕ aos 
moviirientoS sociais _organiZados, sindicatos, as·socíações e entida
des da sociedade civil, na defesa dos interesses coletivos. 

Leis complementares e deffiais normas deverão garantir a 
aplicabílídadedeSsepnndpio. -- --------- - -- · ·- --

Senhor Presidente, 
Senhores Senadores, 

Já não há dúvida de que a Constituição de 1988 consagrou 
mud~uiçãs -sUbStanciais rii ideologia do p:ipef da mulher. Na verda
de, a soCiedade hrasildra reconheceu a existência dã discriminação 
contra a_ mulher e exigiu dos constituintes de 1988 os instrumentos_ 
necessários para efetivar a mudança qualitativa que começou a s_e 
operar._ A ideologia que relegava a mulher à_condição de cid_adã de 
segunda class_e, expressa em uma legislação ultrapassada, foi alija
da da estrutura legal, sendo hoje in_dispensável reescrever as leis 
de forma a reservar à mulher o papel de relevo que lhe cabe na so
ciedade moderna. 

Hoje, é inquestionável que a maior parte dos pleitos apre
sentados ao Congresso Constituinte pelos movimentos feministas 
destinou-se a rever os conceitos da fanu1ia em contraste com a rea
lidade da mulher brasileira, então disposta a romper os limites do 
espaço doméstico-- em prol da realização profissiOnal e pessoal. 
Vista pela ótica do legislador constituinte, a mulher está bem mais 
próxima da realidade cotidiana do que a que está descrita na legis-
lação ordinária. - - - - - -

As conquistas da mulher brasileira foram consagradas nas 
mudanças conceituais nas relações de famílía e na eXtensão de tal 
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conceito às uniões estáveis, no reconhecimento da função social 
da maternidade, bem como o da dupla jornada de trabalho femini
no, na garantia de acesso ao planejam_ento famiJiar. em suas várias 
formas, na redistribuição de tarefas no âmbito doméstico, no reco
nhecimento, enfim, de seu papel relevante na sociedade brasileira 

Todos esses novos direitos, redamam a devida regul~úTI€m
tação. As leis ordinárias, infelizmente, ainda não foram adaptadas 
à nova realidade constitucional, razão por que;-Inuito mais impor
tante do que revisar, neste momento, é-preciso reguliunentãr. 

Dentre os princípios acatados pela Coristituição Federai, al
guns se d_estacam pela relevância na transformação e no avanço 
que proporcionaram, como o reconhecimento da união estável 
como entidade familiar. Tal reconhecimento poderá ajudar na so
lução dos problemas vividos_ por boa parte da população .brasileira. 

Os filhos foi3m, também, igualados ~!?!-direitos, exitingüin
do-se_ a injusta discriminação que pesava s-Obre aqueles havidos 
fora dos laços do casamento. As conqusitas serviram para mostrar 
o reconhecimento pelo legislador da justeza do elenco de reivindi
cações formuladas pelo movimento feminista:,- ao longo de déca
das, em nosso País. Q_ reconhecimento de uma no_va farru1ia, na 
qual a responsabildiade, direitos e deveres do _homem e da mulher 
são balizados pelos princípios da fraterna igualdaçle, foi consagra
do na nossa Constituição. 

Outra questão de fundamental importância, foi o_ reconheci
mento do direito de acesso dos cidadãos ao _Qlanejarnento familiar, 
como Iivre_decisão do_casal, e da obrigação do Estado no que diz 
respeito à prestação das informações e meíos para isso necessários. 
Não há como desconhecer a importância desse direito, agora con-
sagrada no te_xto da nossa Lei Maior. _ 

Efetivamente, era indispensável garantir a atuaçãO dO--Esia
do no que diz respeito ao planejarnento faiDIIiar;-delõrina a_ocupar 
um espaço que era invadido por organiiaçÇes cohttolistas. _que de
fendem o controle da natalidade, distribuição em massa de anti
concepcionais colocando em risCo a s·aúcté e a capacidade 
conceptiva da mulher, com seqüelas irreversíveis, e constituirido 
um atentado aos direito_s de cidadania da mulher brasileira. 

O textO constituciOriã:l, llao -pOde ser co.risiderado ideal, mas 
certamente avançou quando reconheceu que os filhos são respon
sabilidade comum do casal, quer na educação, ·quer nos cuidados 
quotidianos e na partilha das tarefas internas do lar. 

Senhor Presidente, -
Senhores Senadores, 
Uma das questões que suscitou ma10f polêmica 4urante os 

trabalhos da Constituinte _e_ q_~e Coniini:úi. $_l!_sçi(~pg9_ discussões re
fere-se à questão da li~enc_t.a - ~~t~rnidad~. __ lyl!_J_itas ameaças foram 
feitas à épOca da Collstití.rinte, inclusive a de não mais se contratar 
mulheres para o trabalho regular. Refiridas ~eaças acabarãri:i se 
concretizando, uma vez- que não havia possíDiHdade de total dis
pensa da mão-de-obra feminina, até por Que oS salários iriédios pa
gos às mulheres trabalhadoras são, ainda, inferiOres aOs pei-cebidos
pelos homens para o mesmo trabalho. 

Seilhor Presiderite, 
Senhores Senadores, 

É fora de dúvida que as licenç;s-~temidade e paternidade 
asseguram a plena igualdade de homens_ e mulheres nos afazeres 
dentro e fora do lar, atribuindo-lhes as mesmas responsabilidades. 
A manutenção desses direitos representa o reconhecimento da fun
ção social da maternidade. 

Nos últimos tempos, alguns setores importantes da socieda
de vêm defendendo a transferência dos direitos da trabalhadora e 
do trabalhador (licenças-maternidade e paterni<!ade) p~a ~ assis
tência social, invocando-se como pretexto uina me1hor e mais ra-

cional organizaçãO da Previdência SOcial, aSsim como o baratea
mento dos seus custos. Entendemos que a lei não pode retroceder, 
sob nenhum pretexto. O legislador constitucional reconheceu a 
função eminentemente social da maternidade, assim como o direi
to da criança de ter, nos primeiros meses de vida, O acalento do pai 
e da mãe, garantindo-se aos trabalhadores o direito à prole, que 
deve ser mantido. 

Um outro tema que provoca grande polêmica, agora que se 
inicia a revisão_ constitucional, é o prazo justo para que se conceda 
o direito à áposentadoria. Forças conservadoras estão notoriamente 
engajadas em movimento para estabelecer a mesma idade na apo
sentadoira de homens e mulheres. Ainda hoje, muitas mulheres so
frem ª-centuado desgaste físico quando exercem dupla jornada de 
traba1ho, trabalhando fora de casa e exercendo a responsabilidade 
pelaS t!lfefas domésticas. 

Os mais apressados perguntariam: Se os direitos são iguais, 
por que seriam diferentes no que se refere à aposentadoria? 

Enquanto o serviço doméstico continuar cofio responsabiH
dade da mulher, não há como ignorar a duptã. jornada de trabalho 
e, por via de conseqüência, a diferença de idade do direito à per
cepção da aposentadoria por tempo de serviço. 

__ ., __ ,__, Um dos maiores avanços da Constituição de 1988 foi ore
conhecimento da existência de violência específica contra a mu
lher. É notório que a estrutura social incentivou, ao longo dos 
tempos, o poder do homem sobre a mulher e suas vontades, geran
do a violência que se expressa dentro e fo~a do Iar. O reconhçci
mento de ta1 direito na esfera cçm,stitucionai foi uma_c_onseqüência 
nâtura1 da itita- ~mpreendida pelos vários grupos ~eministas que por 
muitos anos _denunciaram a violência contra a rriulher; de que re
sultou a criação, em _âmbito estadual, das Delegacias Especializa
das no Atendimento à Mulher. 

Dessa forma, o dispositivo constituciona1 que ass_egurou a 
criação de mecanismos para coibir a violência nq âmbito familiar 
(parágrafo 8° do artigo 223 da ConstitUiÇão FOO:eral), refletiu, com 
realismo, essa questão que h~>je já é_ tratad? comQ -_infringência aos 
Direitos Humanos, como o reconheceu a Carta de Viena. 

A reVísão constitUcional ~éõriio-nao-pOderia deixar de ser, 
tem provocado grande receio entre os movimentos orgãhiiãâOs- da 
sociedade, de modo especial às mulheres, que temem perder as 
conquistas garantidaS no texto da nosSa Lei Maior. Quando se sabe 
que ·a-maicúi<i'Oã:S-COOCpifsüiS-as.segurádã:s no texto constitucional 
está pendente de regulamentação, ess~s _ r:eceios- -São plenãin-enfe 
justificados. 

É preciso redobrar as atenções para evitar que direitos con
sagrados no texto da Constituição venham a ser 1:evogados de ma
neira irijusta. O texto constitudóii:al não é e Ílem poderia ser 
imUtável. Independentemente do poder revisiona1, autorizado pelo 
constituinte de 1988, éxiste o po4_er de reformar, previsto no artigo 
60 -da Carta ·Magna. O poder refOnnador de qualquer constituição· 
baseia-se na evolução da sociedade e nas mudanças do momento 
histórico, eterno gerador de novos direitoS. 

ffoje em dia, novas q~estões fora~ postas e novos direitos 
reClamados. Parece não haver dúvida -quanto à necessidade __ de in-
cluir no texto constitucional os seguintes dírehos: · · 

1) garantir a_ todos os trabalhadores os mesmos direitos pre
videnciários, de modo especial no que se refere à licença-materni
dade. Todas as mulheres contribuintes_ da Previdência Socfal 
devem ter d~reito aos benefícios gerados pelo sistema; 

2) estender à categoria das trabalhadoras domésticas todos 
os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos às demais tra--
balhadoras; - -
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3) prOibir a educação diferenciada, dando ênfase à igualda
de dos sexos, descartando os métodos educacionaíS- discriminató
rios que colocam a mulher e outros grupos tidos como 
minoritárioS -em posiÇão inferior, gai:'aritiildo perante a sociedade a 
imagem social da mulher em igualdade de condições com o ho
mem, independente da origem étnico-racial. 

4) garantir a _assistência integral à !úlúde da população, mas 
reconhecer, no âmbito govemamentá.l., o atendimentO -à sai.íde da 
mulher, independente de sua função procriadora; 

5) garantir à mulher a livre opção pela maternidade. É indis
pensável o reconhecimento expresso de que o corpo da mulher a 
ela pertence, e somente a ela cabe optar pela maternidade. 

Finalmente Senhor Presidente, Senhores Senadores, quando 
se comemora o Dia Intemacioinal da Mulher, é oportuno lembrar 
as responsabilidades dos nossos congressistas com a manutenção 
dos direitos da mulher, sobretudo porque se está a começar um po~ 
lêmico processo revisor do texto constitucional. As mulheres esta~ 
rão mobilizadas para garantir a permanência de direitos 
consagrados no nosso texto constitucional, dispostas a lutar contra 
mudanças que representem um lastimável retrocesso. Não nos es~ 
queçamos de que as mulheres representam 51 o/o da massa eleitoral 
e 52%-da população brasileira -- --

A ConstituiÇãO de 1988 recoilhec_eu o direitO _da mulher à 
sua dignidade. A supressão de qualquer dos direitos estabelecidos 
na nossa Carta Magna seria um esbulho condenável. Preferimos 
acreditar que o bom-senso impedirá qualquer mudança injusta no 
Capítulo dos Direitos da Mulher. 

O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, como Líder, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas- Rodrigues) - Concedo .a 
palavra a V. Exa, na forma regimental. Espero que V. Exa seja bre~ 
v e. 

O SR. NEYMARANHÃO (PRN- PE. Como Líder. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.}- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero ratificar e apoiitr o pro~ 
nunciarilento da Senadora Júnía Marise. Desde o início de minha 
carreira política, tenho dado apoio a tudo que se reivindica com re~ 
lação às mulheres do nosso País. 

Sr. Presidente, esta minha intervenção é para fazer um rela
to, do meu jeito, do programa do PRN que foi ao ar na segunda~ 
feira passada. Inicialmente, quero fazer um __ protesto contra a 
pressão que hOuve sobre o _Presidente do meu Partido, Dr. Daniel 
Tourinho. Não posso provar essa pressão com documentos, mas a 
intenção foi muitO" clara. 

Não aceito, de maneira alguma, o argumento de que essa 
pressão tenha partido do Senhor Presidente da República. Conheço 
muito bem o Presidente Itamar Franco; s_ou testemunha de que, no 
próprio impeachment, se houve um homem que não moveu uma 
palha - pelo contrário - contra o ex~Presidente_ Fernando Collor, 
esse homem chama-se Presidente Itamar Franco. Usaram o nome 
de Sua Excelência. 

Como costumo dizer as coisas, matar a cobra e mostrar o 
pau, foi o Dr. José de Castro, que já fOi do nosso_ Partido- se não 
me engano, é diretor de um órgão federal no RiO de Janeiro, do 
terceiro, quarto ou quinto escalão -quem pressfonou o-Presidente 
do meu Partido para que impedisse o ex-Presidente Fernando Col
lor de aparecer nesse programa do PRN. 

Deferido o programa de governo do_P~. Foi com ele que~ 
Presidente se elegeu com 35 milhões de votos. É o programa das 
privatiZações, da quebra dos cartéis ..: o nosso companheiro -Fei-

nando Henrique Cardoso está _comendo o pão que o diabo amassou 
nesta área- o programa contra o corporativismo, enfim, Sr. Presi~ 
dente, é esse programa que o Governo está tentando implantar, 
com boa-fé e com muita luta, para obtermos um Brasil forte, um 
Brasil corri equilíbrio social. 

Pois bem, esse cidadão pressionou, ameaçou o Presidente 
do meu Partido, e ele cedeu. Não posso aceitar isto de um homem 
como o meu amigo Daniel Tourinho, que lutou, do Oiapoque ao 
Chuí, para fundar o Partido, visitando várias localidades, onde o 
PRN pode até lançar candidato a Presidente da República - che~ 
gou a ter 40 Deputados. No programa apresentado na televisão, o 
Presidente Fernando Collor não ia atacar ninguém, mas apenas 
mostrar o que deixou e o que está aí. E o que_ está aí não é culpa do 
Presidente da República. mas, no meu entender, de uma parte da 
classe política que, depoi~ do_ impeachment, deveria ter se unido 
em torno do Presidente da República, para ajudar a tirar o Brasil 
da situação em que se encontra. 

Neste momento, faço um apelo ao Ministro Fernando Hen
rique Cardoso. Sel que o plano econômico do Governo só tem cre
dibilidade - falo com autoridade -porque é o Ministro Fernando 
Henrique Cardoso que está à frente dele. Conselho é como rapé: 
toma quem quer, como se diz lá no Nordes_te, Pois bem: se S. Ex• 
pensar em sair do Ministério, o seu plano - pode escrever - é um 
saco furado. A Nação está acompanhando de perto esse plano e 
tem confiança nele. S. Exn é o _comandante: não pode deixar o sub
comandante no comando, quando o navio está numa borrasca. S. 
Exa não pode pular fora agora para ser candidato a Presidente da 
República. Tem que continuar, para que a Nação dê crédito ao seu 
plano. 

E é porque penso assim, Sr. Presidente, que não concordei 
com aquele programa do PRN, que revelou, pela fisionotnia de 
cada um que ali se apresentou, que não acredita no p1ano econômi
co. Um dos membros doPRN, se n·ão_me engano, do Rio de Janei
ro, parecia representante de casa funerária. Esta é a v:erdade nua e 
crua. 

Tenho, em meu gabinete - quem quiser pode ir lá ver- re
sultados de pesquisas feitas em Pernambuco que mostram __ que, se 
o ex~ Presidente da República fosse candidãto hoje a deputado fe
deral nesse Estado, onde ele perdeu a eleição, teria 16% dos votos 
do povo. Na pesquisa, a periunta foi feita assim: "0 -Senhor vota
ria, de qualquer maneira, no ex~Presidente Collor se ele fosse can~ 
di dato a deputado federal?" Em Pernambuco, -estão todos 
abismados com esses 16%, que, num eleitorado de 5 milhões de 
votantes, significam 800 mil votos. 

O mais interessante, Sr. "Pi:'esidente, foi i peSquiSã feita por 
nossos adversários:..:. 'e cOncordo com ela- onde se fez a -pergunta: 
"E se o ex-Presidente Collor, não sendo candidato a deputado fe
deral, apoiar um carididato de_sua confiança?" Isso num _Estado 
onde ele perdeu a eleição! Luiz Inácio Lula da Silva_ teve 2.7% de 
intenções de voto para o candidato que ele apoiar. O _segundo mais 
votado nas pesquisas em Pernambuco teve 1.6% -:- foi o Sílvio 
Santos. Lula ficou com 29, ele com 18. E o ex-Presidente Collor 
teve 5.8% de intenção de votos para o candldato a deputadO fede-
ral que ele apoiar em Pernambuco. . 

É isso o que está acontecendo neste País. AS pesSoas têm 
medo da realidade. Se amanhã eu me conveQ.cer de que o ex-Presi
dente é _culpado, sou o primeiro a chegar lá e dizer que vou votar 
contra ele; mas até hoje tenho a convicção de que ele não é culpa
do. Este Congresso está _dando uma lição àqueles que se manco
munaram para derrubar o Presidente. Está ai __ o exemplo da 

-Comissão de Orçamento. O povo brasileiro está separando o joio 
do trígo. -
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É por isso que faço este apelo veemente ao Ministro- Fer
nando Henrique Cardoso: Ministro~ aéirha dé sua -Candidatura está 
o BrasiL Todos nós o respeitamos e temos confiança em V. Exa! 
Não saia do Ministério, senão o barco irá ao fundo e o Piano eco
nômico não dará certo. O povo acredita em V. Ex11 ! 

Quero também fazer um apelo ao Presidente do meu Partido 
-se ele fizer uma pesquisa hoje sobr~ ~ ac::e~~a"ção doprogra~a do 
PRN, não encontrará 0.01%- para que ele se una a nós da Bã.nca
da feder~. a todos ·os Senadores e Deputados Federais que se ne
garam a Ir a um programa dessa natureza. Vamos nos unir pelo 
bem do Brasil. O ex-Presidente da República h0je não é um ho
mem raivoso. Ele está purgando o erro que cometeu ao não dar 
atenção aos·_con·selhos de amigos que, como eu, lhe pediam que se 
juntasse a pessõas do seu nível. Ele errou. Mas quem nunca errou? 
S. Ex• hoje, tenho certeza, deseja que este Governo acerte, que o 
Presidente Itamar vença a sua luta contra os cartéis, contta os oli
gopólios, contra aquelas forças ocultas que Jânio Quadros teve_ co
ragem de enfrentar. 

Todos nós aqui desejamos que este País vá para frente; mas 
não podemos aceitar que uma pe_ssoa, que,_ coincidentemente, é 
amiga do Presidente_ da Repúbll.ca- inclusive~ deve ter falado 'eín 
nome de Sua Excelência - faça pressões dcisse tipo. Não aceito 
isso! De maneira nenhuma passou pela cabeça do Presidente Ita
mar Ff3nco piessíonar pal-a que· o ex-Preside-nte Fernaüdo Collor 
não fosse ao programa de televisão de seu Partido o PRN. Mas 
irifelizmentC, isso aconteceu. ComO esse Dr. JOSé d~ Castro, OUtra~ 
pessoas também usam o nome do Presidente. 

Sr. Presidente, Senador Chagas Rodrigues, a situação deste 
País é calamitosa. Como Líder do PRN no Sé:nado, em nome dos 
Senadores e Deputados do PRN, lanço o meu protesto contra essa 
ignomínia. E-ao meu amigo Daniel Tourifl.ho digo o seguinte: "Se 
tivermos de cair, que- seja em pé; se precisarinos- Ser enterrados, 
que nos enterrem· e·m pé; mas não pOàeiriOs iios ajOelhar, pOique 
isso não é-da natureza do homem. V. Exa, com seu passado de lu
tas e como fundador do nosso Partido, não pode repetir esse tipo 
de atitude, de ceder às pressões, fazendo com.que um líder Como o 
ex-Pr_es}deD:te Coli?r, __ que em Pernambucq alcançou índices signi
ficativos na pesquisa, fosse impedidO dé-·rarar num programa para 
o Brasil. 

Assim, através desta tribuna, pelo menos no programa A 
Voz do Brasil, o povo brasileiro_ vai ouvir o protesto de.ste Sena
dor, que deseja o bem do País e que a democracia tenha cada vez 
mais fórÇa, porque e esse- o regime que tenios _que defender. . 

Muito obrigado, Sr. Presidente. _ __ 
O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, peço a pala

vra para falar em nome da Liderança do PMDB, por cessão do no
bre Senador Cid Saboia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Se V. Exame 
permite, nobre Senador e Líder, também já eStá inscrito, para falar 
como Líder, o nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. GERSON CAMA TA ~Sr. Presidente: solicitei per~ 
missão e S. Ex• a concedeu. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Havendo per-
missão de S. Ex_•, a Mesa não fará restrição. . 

Tem a palavra V. Ex• 
O SR. GERSON CAMA TA (PMDB ~- ES. Como Líder. 

Para uma breve comunicação. Sem revisão do Orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, cornunicCià Casa,-com pesar, o falecimento, 
nesta manhã, em Vitória, do ex-Presidente da_Assembléia Legisla
tiva do Estado do Espfrito Santo, ex.-Govenlador do Estado e ex
Prefeito de Vifóda, Dr. José Morais. 

Ele foi um médico humanitário e muito querida no Espírito 
Santo, lí4er da classe médica dos anestesistas, tendo exercido 
grande parte da sua atividade profissional em favor dos menos fa
vorecidos, granjean=do,-coro_ isso, a -am_i~ade -e: a _estima do povo 
desse Estado. _ _ 

Elegeu-se iniciãlmente deputado estadua( tendo sido depois 
Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito_Santo,_numa das 
melhores administrações que a Assembléia teve. Sob seu coman
do, firmou-se a Assembléia, finnou-se o Poder i.eg-!slatiVO~--

Posteriormente, foi Prefeito da cidade de Víi6.da. Â.pesar de 
ter permanecido por curto perfodo no cargo, foi considerado um 
dos melhores prefeitos· dessa cidade, onde alargou ruãs e avenidas 
e realizou muitas obras de infra~estt:utur~ nos bairros mais pobres. 

Posteriormente, o Dr. José Morais foi Vice-GoverÍlá.dor do 
Estado, no meu governo, onde exerceu amplamente atividades ad
ministrativas. Posteriormente, foi Governador do Es.ÚÚ:Io: 

Também dedicou-se muito às obras nas áreas da saúde e 
dos. _transportes. N? ~eu governo, o Espírito Santo se tornou o pri
meiro Estad~ brasJierro a. ter to~?s_ os ~eus m_unicfpios ligados por 
asfalto à capital do Estado, Vitória. 

Como polftico, foi filiado aO PMbB, na época e.m que o Dr. 
Tancredo Neves iniciou o movimento para a fUndaÇão do PP. Jun
to com o Dr. Tancredo Neves, com o Dr. Hugo Borges e outros lí
deres polfticos do Espírito Santo, percorreu todo o Estado. Já 
estava transformando o PP na segunda maior legenda g.o EsJ?ír;ito 
s.~t?, quando as dificuldades sõ.igid-as no governo militar impos
Sibilitaram o desmembramento do PP do PMDB. Filiou-se nova
mente a este Partido e continuou a sua vida política. 

Depois de umà longa doença,_ na madrugada de hoje, em 
Vitória, ele veio a falecer. É uma perda que o Estado do Espírito 
S~n~o sent~ profun_damente, pois ele foi uma liderànça que, Sem 
duvida, fara falta ao futuro do nosso Estado, que: vive um momen
to de dificuldades. 

Em nome dos companheiros do PMDB, em nome do Sena
do Feder~, dos polfticos do Estado do Espírito Santo e daqúel~s 
que conviveram com o Dr. José Morais durante a sua !onera vida 
pública na polítíca do Estado do Espírito Santo;- apresent~mos à 
sua família, filhos e parentes as nossas condolências. 

Era a comunicação que eu desejava fazer, Sr. Pfesidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, que falará pela Liderança 
doPMDK ·~ ~·· 

~ O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Como Lfder. Pro-
hú-Iléla õ- seguinte discurso. Bem- ieViSão do orador.) - sr: Presi
dente, Srs. Senadores, todos estamos conscientes- da importância 
do momento que estamos vi vendo no processo de consolidação da 
nossa-democracia. Há pouco tempo, tivemos o afastamento de um 
Presidente por ato de corrupção; tivemos a CPI do Orçamento, 
onde se descobriu, e vai se apurar no futuro, o envolvimento de 
moitos parlamentares; e agora estamos fazendo a Revisão_ Consti
tucional. 

A hora é complicada. Lembro-me de que, desta tribuna, de
fendi a tese de que deverfamos deixar a Revisão Constitucional 
para o próximo ano, quando terfanlos quaSe que uma nova Assem
bléia Nacional Constituinte, pois seria uma Assembléia Nacional 
Revisora eleita pelo povo. Sugeri, então, que fizéssemos uln emen
dão, lembrando uma frase do Deputado Ibsen Pinheiro, dita quan
do se discutia se o quorum de votação para o impeacbment seria 
duas vezes de dois terços ou maioria absoluta. S. Ex• dizia:- "Quem 
consegue maioria absoluta, consegue dois terços; quem não conse
gue dois terços, não consegue maioria absoluta,;, 
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A minha sugestão nessa ocasião foi de que, a partir de um 
grande entendimento, fizéSsemos um emendão, para revisar na 
Constituição apenas aquilo que se dizia ser fundamental e necessá
rio, deixando~se a revisão constitucional para a Assembléia do 
próximo ano. 

Lamentavelmente, isso não fói possível, e estamos em meio 
a essa profunda confusão, !=Om um Regirile;nto Interno complexo, 
difícil, que não consigo entender. Tenho muito carinho e respeito 
pelo meu companheiro de Estado e de Partido e meu amigo parti
cular, Deputado Nelson Jobim, mas é muito difícil a situação de S. 
Ex•. porque o Regimento praticiunente descarrega tUdo nas suas 
costas. Não há uma comissão de líderes, não há uma comissão te
máticà;·absolutamente nada. E o Plenário fai3nd0, falando, discu
tindo, e S. Ex• tend_o que dar respostas ali, em cima da hora, no 
calor das discussões, com o seu parecer e suas emendas aglutina
doras. E ainda há o Plano do Presidente Itamar_ Franco, o chamado 
Plano do Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

Por tudo_ isso, Sr. Presidente, temos que reconhecer que o 
momento da Revisão ConstitudonaJ _não_~:r_a_.e~._.Esta,mos :viven
do um período eleitoral. Aí eStãO os Governadores pressionando -
e acho que é uma atitude natural, porque o Sr. Nelson Jobim abriu
lhes a possibjlidade de permanecerem mais tempo no cargo, ao 
aceitar emeridas que propunham a redução do prazo de desincom
patibilização, fixando-o ·no dia 2 de abril, ou diminuindo-o para 
dois meses, ou mesmo_estabelecendo que governadores e prefeitos 
não precisariam nem renunciar: bastaria ·que se licenciassem. 

Por isso está havendo toda essa discussão em tomo da opor
tunidade da Revisão COnstituciOnal? Por que há tanta oposição? 
Por que se diz que ela é inoportUna? Porque está ocorrendo em 
ano eleitoral. Por ser um período eleitoral, misturamoS teses que 
até são sérias, qUe até são profundas, com interesses eminentemen
te eleitorais, porque qualquer discussão que se trave vem acompa
nhada imediatamente da idéia de que tal tese fortalece um, 
enquanto outra prejudica outro! 

O Plano do Ministro_ Fernando Henrique está nessa posição. 
Não há como deixar de reconhecer que o Sr. Fernando Henrique é 
do PSDB, Partido do qual sou adversário - ineii Partido é o 
PMDB -,e que se fala em sua candidatura à Presidência da Repú
blica. Isto pode prejudicar o Plano 1 

Quero fazer justiça, Sr. Presidente, ao afmnar que até aqui o 
Congresso vem dando ao G_ovemo o apoio necessário. Algumas 
alterações foram feitas e, diga-se de passagem, até grandes, no Pla
no enviado pelo Ministro Fernando Henrique; entrefanto o Con
gresso fez a sua parte: o Plano está aprovado, está em execução e 
nós aguardamos o seu resultado! 

O que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é uma adver
tência que me parece a mais séria e a maiS grave: os chamados "vi
lões do Plano". Na ve(dade, para dar certo, o Plano precisa ter um 
mínimo de entendimento e de respeito por parte do conjunto da soM 
ciedade, o que não está ocorrendo. 

Os oligopólios, grupos específiCo-S que estão_ aginao··--ae 
maneira escandalosa determinando a existência de aumentos injuS
tificados. ameaçam o Plano do MinistrO Fernando Henrique Car
doso. 0 que está itcontecendo 1;1ã0 dá para dizer aqui! 

Os Governos anteriores- não cumpriram o que eles próprios 
prometeram. Eles disseram que não haveria choque, prefixação, e 
congelamento de preços, como no Plano Cruzado~ que não se me
xeria na poupança. e que toda medida passaria peJo Congresso a 
fim de que não se complicasse a vida da sociedade. Por isso, há 
um clima de desconfiança geral. Afinal o Collor, em um debate 
com o.Lula, na televisão, afirmou que o· Lula não poderia ganhar, 

porque ele congelaria a poupança. E o povo votou em Collor, que, 
na véspera de assumir, congelou a poupança d_e __ _todo mundo. 

O Presidente Itamar Franco, desde que assumiu, vem cum
prindo a sua palavra. E, tal como aftrmaram o Presidente da Repú
blica e o Ministro Fernando Henrique, não houve_ congelamento, 
não houve tablita, não houve absolutamente nada que atingisse 
quem quer que seja. Por que os aumentos desenfreados? Por que 
essa inflação escandalosa? Por que, em cima do próprio Plai:tõ So
cial ae Effiergência, os preços continuam a aumentar?! 

$r. Presidente, o Governo tem que tomar providências - e 
está tomando. O Presidente da República, o Ministro Fernando 
Henrique Cardoso e os demais componentes da área econômica 
vêm se reunindo periodicamente. Eu diria que estão se reunindo 
diariamente. Ainda ontem houve uma reunião em que se decidiu 
enviar ao Congresso Nacional, provavelmente através de emenda 
ou ~esmo de um projeto, para uma análise iriais profriilda, o proje
to de fefomj~!ação do CADE - que o transforma em autarquia. 
Esse projeto já está na Câmara dos Deputados. 

Essa matéria, Sr. Presidente, vem de_ longa data. Lembro-me 
qi.l'e, há mais de 40 anos, em 1951, o Dr. Getúlio Vargas apresenta
va a Lei de Proteção da Economia Popular. Já naquela época havia 
a necessidade, a imposição e a importância de _se estudar essa 
queStão. 

Em 1962, com o_ Parlamentarismo de João Goulart, aparece
ram a Lei de Repressão ao Abuso do Poder Econômico, a Lei n° 
4.137, e a Lei Delegada n° 4, de 1962. Castfalmente, tenho-a, aqui, 
Sr. Presidente: 

A lei recriminará o abuso do poder econômico que visa a 
dominação de merc_ado, a eliminação da concorrência e o aumento 
arbitrário dos lucros. 

A lei, sem prejuízo da responsabilidade_ indiyidual dos diri
gentes_ da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, 
sujeitandoMa às punições compatíveis com a sua natureza e os atos 
praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a eco
nomia popular. 

Posteriormente. veio a Lei do CADE. de repressão ao abuso 
do. poder econômico, onde esse artigo é aprofUndado. 

A Constituição de 1988, no § 4° do art. 173, reprime o abu
so do poder econômico, onde se inclui o arbítrio_ dos luc;r:o_s._O §.5° 
do art. 173, determina a responsabilidade_ das pessoas jurídicas e 
de seus dirigentes nos atos praticados contra a economia popular. 

Em 1990, surge nova meta nesse sentido, aumentando a 
ação, através da Lei n° 8.137, com punições oflde verificamos, no 
criri:ie Contra a ordem econômica e relações de consumo, o seguinM 
te: 

Elevar, sem jUSta causa, os-preços de bens e serviços, valen
do-se do monopólio natural ou de fato. Pena: reclusão de dois a 
cinco anos ou-multa. 

Quem de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurí
dica, concorrer para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas 
a ele cominadas na medida da sua culpabilidade. Qualquer pessoa 
poderá provocar iniciativa do Ministério Público nos crimes des
critos nesta lei, fornecendo-lhes pOr escrito informações Sobre o 
fato e autoria, bem como indicando o tempo, lugar e os elemen
tos de sua convicção. 

Repare, Sr. Presidente, que em breve será votado no Senado 
Federal o Substitutivo do projeto de lei que tramita na Câmara, 
que virá hoje ou amanhã. O Presidente da República, o Ministro 
da Fazenda e o Ministro da Justiça deverão modificar profunda
mente a legislação em vigor, começando pela transformação do 
Conselho Administratiyo da Pessoa Económica- CADE em autarM 
quia, o que lhe dará maiOi poder e autonomia no sentido de preve-
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nir, reprimir o abuso do poder econômico e promover a detesa da 
concorrência. Nessa legislação e~tarão contidas as medidas a se
rem aplicadas quando da cessação dos compromissos da prática, 
in-vestigada a adoção de medidas preventivas; quando houver fndí
cios de qoe o indlcüi.do poderá caus-ãr lesão grave ao mercado. E, 
de forma especial, a adoção de sanções que redundarão em pesa
das multas para aqueles que praticarem os delitos. 

Ora, Sr: Pi·esiderite, creio-que esse ·prc)j~tÕ de Vel-á ser apro
vado. Eu disse pessoalmente ao Presidente Itamar e ao M!nhtro 
Fernando Henrique que não via _ambiente para se repetir a opera
ção promovida pelo Governo Sarney quando do Plano Cruzado, os 
fiscais do Sarney. Primeiro porque o ex~ Presidente Collor pratica~ 
mente desestruturou a Sunab e a máquina de fiscalização do Esta
do. 

Nessa altura, é necessário ação, não a n!Vel de merê3.do, de 
mercaclinho ou de farmácia, mas a nível dos olig6JX)Iíos. Tei)ho 
dito ao Presidente Itamar, tenho dito ao Minístrà-Feffian'dO Heflii
que para ele próprio arregaçar as-mangas, com _a sua__equipe, e ve- · 
ri fiCar, por amostragem, esses grupos que - têin promovido 
escandalosos aumentos. As infonriações que temos são de que, em 
termos de supermercados, os grupos de fornecedores, os o1igopó
lios não chegam a trinta. O problema não é jr a todos os mercacli
nhos ou a todos os supermercados. O problema é chamar os 
representantes, conferir, debater os preços. Sei que a questão dos 
produtos farmacêuticos é grave; eU diiia q1.J:((qiiase.intemacioriã.I, 
porque os oligopólios são pratiCamente mllilCliais. Essa eu s-ei que 
é uma questão que vem de longe. Mas é importante que aqui o Go
vemo tente fazer alguma coisa, pelo menos cmn relação a produ
tos cujOs preçOS sofreram escandalosos aumentos. 

Creio, Sr. Presidente, que as câmaras setoriaíS pode"riam sér
agilizadas - e devem ser agilizadas - de uma maneira mais ampla, 
mais aberta, mais transparente. Debater determinados preços é ab
solutamente necessário e indispensáveL 

O GOVerno fixou a UR.V numa te.ó.iativa de marcharmos 
para uma inflação minor, compatível com urna situação de norma
lidade. O Governo não c-oncedeu - e muita gente está magoada 
com isso - aumento salarial. Não repetiu o Plano Cruzado no sen
tido de dar uma compensação de salário. De acordo com o Piano 
do Ministro Fernando Henrique CardõSO, finda a recessãO e dimi
nuída a inflação, teremos a segunda etapa com o desenvolvimento 
e a melhoria do poder aquisitivo do povo. 

Quando o Governo Itamar assumiu, convivíamos _C_()Il!_ infla
ção e recessão. Havia uma recessão de zero não sei quaJ?.t() no ano 
retrasado. No ano passado, já tívemos des-envolvimento, o ProdUto 
Interno Bruto aumentou em mais de 4%. Eu não relaciono o au
mento do Produto Interno Bruto à melhOría daS condições de vida 
do povo. Muita coisa tem de ser feita. Mas coní_;;t,_reCéssãç_~~ a in
flação em baixa, o PafS voltando a creScer e ~ -~~_desenvolyer, isso 
jà possibilita a implantação da segunda etapa do Plano do Gover~ 
no, que é a busca da normalidade. 

Sr. Presidente, o Governo teve coragem- não sei se vai dar 
certo- de enviar para esta Casa um projeto de orçamento visando 
zerar o déficit público._ E isso num ano eleitoral, num ano em que 
o Prefeito, o Governador, o Presidente da República - e isso não 
acontece somente no Brasil, em qualquer lugar dO mundo é assim 
- guardam o diilheiro para fazer as obras que vão d<!! _força e po~ 
tencialidade ao candidato do governo .. Em qu_~lquer município do 
irilêfior acontece eXatamente assim: - -

No meu Estado, este ano, o Goye~o está perinãne""iltemenfe 
fazendo á fmóHcidade das obras que está realizando - neste que é 
o seu último ano-de governo, um ano eleitoraL 

E o que faz o Governo do Presidente Itamar este ano? Envia 
para esta Casa um projeto que praticamente r·estringe os gastos pú
blicos. Obras-não estão sendo iniciadas, realizadas, porque o Go
verno diz que é fundamental zerar o déficit público. O Governo 
está dando o primeiro exemplo. 

O que dizem os grandes empresários, a iniciativa privada, a 
imprensa, sobre a economia deste País? 

O grande responsável pela inflaçã~ é O GOverno, que pro
move o déficit público, porque o Governo gasta mais do que arre
cada; se o Governo arrecada 100, gasta 140, e par'!_cobrir esses 40 
tem que pagar juros altos, lançar papéis, títulos. E por isso que a 
inflação sobe. 

Mas este Governo, Sr. Presidente, está faierido o contrário: 
só vai gastar este aito -·e só-I!Stã" ga~tandq_:~: aqui!o que arrecadar. 
O Fundo Social de Emergênr;ia foi criado exªtami:mte para o caso_ 
de haver necessidade __ de gas~os ~m fireas prioritá.fja~, e$sencfa.is, 
como a Saúde. Em v~ de _êlnitir paPéis, de buscar dinheiro nos
bancos e pagar juroS, e1e tem o Fundo de Emergência. 

Portant(), a acusação de q~e o Go,_..emo é o grande vilão da 
inflação não -tem mais iãzão de existir. Hoje, os vilões são os oli
gopólios, que estão promovendo aumentos absurdos, acima do que 
era viável. 

Há equívocos, certamente, Sr. Presidente. Houve um tarifa
ço de energia elétrica, acima do que era viável e previsívef_~e V. 
Ex"s pegarem os jornais de hoje verificaiãci que-O TésiJOnSável pelo 
tarifaço _fOi demitido, e -a d~tenninação do Ministro da Faz.e'nda é 
de que o preço tem que voltar àquele previsto p_elo Governo. Exa~ 
tamente porque as tarifas públicas são o segundo vilão da inflação: 
energia, telefone, petróleo. Pois o Goverrio se preparou para -que 
esse segundo vilão também não exisra, a fim de que oS preços P.ú:.: 
blicos ficjtiem de acordo cOm as previ-sões, aquém da inflaçãO. ~ a 
segunda contribuição que o Governo eStá dando para zerar o défí
cit - ou- melhor, não vou dizer zerar porque é demagógico, mas 
normalizar a situação da inflação brasileíia: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando eu falo nos oligop6-
Iios, não estou me referindo ao conjunto da- sociedade brasileira, 
ao conjunto da economia brasileira evidentemente. Estou fãlãndo 
de determinadOs grupos cujos nomes o Governo já sabe; há deter
minados setores que estão agindo, e nós sabemos. 

Eu disse ao Ministro Fernando Henrique que ele tinha de 
agir e. se for o caso, colocar na cadeia, porqoe-·esses setores estãO-
roubando. Aliás, está nos jornais -de hoje que o Ministro Femando 
Henrique declarou que aumentar em URV é roubar. É isto que tem 
gente fazendo: roubando! É fundamental que o Governo- tome pro~ 
vidências! 

Acho que temos que reviver- mas reviver de uma maneira 
diferente - as câmaras setoriais. Deve haver câmaras setoriais so
bre produção de alimentos, produtos de limpeza, produtos farma
cêuticos, mas devem ser públicas, deve haver um debate, o 
Ministro Fernando He!!fique deve estar lá, o Preside.nte Itamar 
também deve comparecer e_ deve ser aberto UIT_l_debate televLsiona
do e público, para que se discuta. pMa que se debatãm os preços. 
Acho que isso é fundamental, absolutamente indispensável. 

Pode ser que eu tenha que voltar a esta tribuna e dizer: 
"Quero pedir desculpas ao-grupo tal, porque os aumentos eram 
justos. Eu estava-errádo". Pode ser! Não estou atirando pedra nes
se sentido, nem estou me intitulando dono da verdade. O que estou 
dizendo é que há gêneros que aumentaram até mais de 100% em 
uma semana. Numa semana, mais de 100% é roubo, é vigariCe, é 
caso de cadeia! 

O Sr. Alfredo Caritpos-Permife-me V. Exa um aparte? 
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O SR. PEDRO SIMON - Com~o maiOr prazer, nobre Se
nador Alfredo Campos. 

O Sr. AlfrCdO--Cãinpos - Serlããõf-Pedro Simon, estou 
acompanhando o seu pronunciamento- e a Nação inteira também 
o fãz- em que se moStfa preOCUp<idO- COin oS aumenTOs-S-U"CeSSfv-ós 
de preços. Mas fico pensando: o Bra-sil e todOs ós países do mundo 
já tentaram, por tabelamento, segurar preços. A própria Fi"ança, em 
plena Revolução Francesa, no Regime de TerfOr, com ·a guilhotina 
funcionando a mil por hora, não conseguiu controlar preços. Ca_
deia, simplesmente, não controla preços. É necessário um plano 
um pouco maior nesse sentido. Há alguns anos, parece-me que há 
seis anos, propus aqui no Senado- e está arquivado- um projeto 
que obrigava a que todo produto deveria ter o pi:eçõ-preSCtito na 
sua embalagem. Nenhum comerciante poderia vender qualquer 
mercadoria acima do preço constante na embalagem do produto. 
Esse projeto está arquivado, não encOJürou o respaldo necessário 
para s-er aprovado. Por quê? Com a inflaÇão galopante, dizia-Se~ 
que os estoques não poderiam ser restabelecidos e todo comercian
te iria à falênd3. Pois' bem, Senador Pedro Siinon, Creio· que, no 
momento, se o Governo quiser e já que temOS-a URV, que não-vai 
impedir totalmente a inflação, mas vai controlá-la, como V. EX" 
acaba de dizer, esse projeto poderia ser reapresentado - e me diS
ponho a isso -se o Governo acenar com a possibilidade, com a 
coragem, com a vontade de aprová-lo e colocar a medida em práti
ca. Em toda embalagem haveria o preço do pmduto em URV. 
Como os preços dos produtos poderiam aumentar, se nâ embala
gem de cada um deles estaria fixado o preço em URV?- É Uiriã -sU
gestão que faço a V. Ex" 

O SR. PEDRO Sll\IIOS - Pen.so _s_er__ffiuito irrip6rtante o 
aparte de V. EX0

• Poder-se-ia entender que, à época em que a infla
ção oscilava muito, o projeto de V. Ex.• seria consíderado imperan
te, mas inoportuno. Como é que Se fixaria o preço ria embãiagem 
se a inflação é constante? O que V. Ex* eslá dizendá]~Chollve no 
passado. Sou mais velho que V. Ex" e me~embro do tempo em que 
na sola de sapato estava fixado o preço. Havia uma série de produ-: _ 
tos em que o preço dos mesmos, ao nível de consumidor, já s-aía 
fixado da fábrica. Acho que a tese que V. Ex• está apresentando -
deve ser discutída, porque a grande verdade_é que_ estamos deba~ 
tendo_ essa questão. 

Não deixa de ser interessante, nobre Senador, ob~ervar que 
estamos __ vivendo_ um momento em que se quer fazer a Revisão 
Constilucional exatamente em razão daquele Sentimento que está 
em voga no mundo inteiro hoje, ou seja, o movimento n_~oliberaL 
Exemplos com_o_a queda do Muro de Berlim e a conseqüerite ra
zão para que persistam as idéia.<; totalitárias fizeram com que li.oje 
se fale muito_ na questão do neoliberalismo. Assim, quer-se votar 
a refonna da Constituição porque se quer eliminar a presença exa
gerada _do Estado na economia - acho que isso deve ser feito -, 
quer-se terminar tamb6m com alguns monopólios estatais. É preci
so liberdade absoluta. As regras de livre comércio é o que deve 
existir. 

O próprio Governo - até o Governo Collor, vamos fazer 
justiça a S. Ex", o fez- está falando em privatizações. Estamos re
formando a Constituição, que todos reconhecem deve -ser ffienos 
intervencionista _e _que o Estado deve ser mais enxuto com relação 
a essa questão: quanto a isso não há qualque_r dºvida. Vamos ana
lisar esse assunto com clareza, É importante que os _empresários 
entendam que o problema não é só do Estado. O __ empresariado 
brasileiro também precisa ter uma mentalidade mais moderna; po-=. _ 
deria copiar o empresariado americano, o empresariãdO- eur-õpe,i:
Imaginem se o que está aconfecertdó aqur-no Brasil acontecesse 
nos Estados Unidos, ou seja, se de repente um determinado oligo
pólio dobrasse os preços dos seus produtos sem mais nem menos. 

O capitalismo moderno é um capitalismo que tem a visão de cres
cer; ·ae desenvolver-se, de p1~0gredir, de buscar o lucro, mas deve 
ter também a racionalidade da responsabilidade, o que determina
dos setores em nosso País não têm. 

Uma vez, no Rio Grande do Sul, em um de_bate na Assem
bléia, um homem brilhante que já faleceu, um trabalhador, o De
putado José Vecchio, estava discutindo e falando em determinadas 
normas, orientando, quandO um deputado pede um aparfe e diz: "O 
que V. Exa está falando é uma norma tradicional, faz parte da lei 
da oferta e da prOcUra1;.-Aõ que--ooeputaOO teria-respondido: "En
tão revogue-se essa lei". E isso é rriotívo de piada. 

Pois quero dizer ci seguinte: mi rriiilhii opinião pessoal, vejO 
muitas vezes a economía brasileira, a rigor, revogando a Iei da 
oferta e da procura. Reparem V. Ex"s que produzíamos um milhão 
de automóveis e baixamos para 600 mil; caiu enonnemente a pro
cura. porque os preços dos automóveis dobraram de preço, pois os 
proprietários quiseram ganhar naqueles 600 mil automóveis o que 
ga~havam com urp. milhão. Ess~ mês que passou foi o recorde da 
históri_a da produção de automóveis no Brasil. Nunca se vendeu 
tanto; a procura foi enorme. Não houve alteração alguma nos pre
ços.-

Estamos cansados de observar cjue são os monoPólios os 
determinantes da condição dos preços dos produtos. Um fato siri.: 
gelo: vai-se a Porto Alegre e em qualquer padaria gaúcha pode-se 
observar que os preços do pão, quer de 50 gramas, quer de 500, 
são os mesmos, porcjUe -õ--sindicato doS padeiros determina qual é 
o-preÇo do pão. Não se pode mudar uma vírgula. Isso vale para 
uma série de produtos. Mas que é da lei da oferta e da procura? 
Qüé irdaHV!e Concorrência que-deVe··ex.rstir? CreiO,~sr.--PieSiden

te, que essa questão tem que ser analisada, e a modernização do 
sentimento do nosso empresário é absolutamente necessária. Eu 
me assusto com os oligopólios, mas quarido vejo, Sr. Presidente, 
que -priváHZàffios usirlãs- dé ãçà, piOmovémóS- a privatiiãção -de 
produtos que eram controlados pelo Governo e estes, depois, pas
sam às mãQs de grupos particulares, eu me assusto. Porque, na rea
lidade, está evídente_ que os _oligopólios fixam e determinam os 
pfeços- e-llão -temos condições nem competência para responder 
como deveríamos. 

Creio, Sr. Presidente, com toda a sinceridade, que o Gover
nÇ> Itamar Franco e o Ministro Fernando Henrique e a sua equipe 
têm a responsabilidade de avançar nessa questão. Sei que eles es
tão fazendo isso, Sei que tanto Q Presidente Itainar Como o Minis
tro Fernando Henrique estão de_garras em cima disso. É necessário 
que--O Congfesso Nacional dê força a ~ste trabalho. É_ necessário 
darmos solidariedade a este t,rabalho, exercendo a fiscalização. 

Não digo que sejainos os "fiscais", como na época doSar
ney, porque acho que hoje não há espírito para isso, pois o povo 
eStá descrente, mas se começar_e_in_a pegar os oligopólios e isso for 
divulgado, s_e_o povo sentir que o Governo está de garra controlan
do esses escandalosos aumentos, poderemos rapidamente ter os 
próprios fiscais,-Corri o aconteceu na época do _Sarney. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Permite-me V. Ex" um aparte, no
bre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V.Ex', nobre Senador Dir
ceu Carneiro; com muito prazer. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Pedro Simon, quero 
cumprimentá-lo pelo pronunciamento, solidarizando-me com V. 
Ex• pela'3 ponderações que faz, pelas colocações oportunas que 
traz à reflexão do Senado Federal. Gostaria também de constatar 
que, lamentavelmente, o Estado brasileiro não está, no momento, 
bem- aparelhado para enfrentar esse desafio, e as evidências desta 
falta de estrutura são proclamadas a todo o instante. Já acampa-
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nhei V. Exa advertindo o Ministr<>_, na oportunidade em que a Co
missão de Assuntos &onôinícos esteVe· reunida com o MiniStro, 
tratando especialmente desta questão que V. Ex• traz hoje à tribu
na do Senado. Creio que todo o povo brasileiro está percebendo o 
ponto fraco destes sucessivos planos, que é cxatamente essa ques
tão dos preços._ Há uma verdadeira queda-de-braço a cada plano 
que se propõe ao País, em relação à participação desses setores. 
numa política de melhor distribuição de renda, de um controle 
mais justo das relações de troca na sociedade, e assim por diante. 
Senador Pedro Simon, quero ponderar tamb~ffi. aproveitando as 
reflexões de V. Ex'", a respeito das teses liberais. Temos percebido 
que países como os Estados Unidos têm um discurso liberal, fa
zem uma proclamação generalizada nas questões do libt;lralismo, e_ 
no entanto é uma das economias que mais contrOla cotaS de produ
tos, entradas, sobretaxas. As sobretaxas sobre os produtos brasilei
ros exportados para aquele país ficam )'em acima das médias de 
tarifa de iinportação, graças a essas políticas pro~ecionistas. A -~u
ropa, após a negociação da ROdada Uruguai do GATT, está esta
belecendo cotas de produção de vários setores, principalmente do 
setor primário. Portanto, tudo isso faz parte de um certo acordo, de 
um certo controle onde as coisas não se pratiCã.m liberalmente, 
conforme os discursos dessas Nações, particularmente as mais de
senvolvidas. De modo que esse discurso precisa sofrer certos re
paros e, evidentemente, não pode __ s~er adotado ~a __ ê_ua plenitude. 
Quero dizer também que os_ oligopólios não re~e_itam as-lei da 
oferta e da procura - aliás, já a revogaram há muito tempo, pois 
trabalham com preço·admirrtstrado;·impõ-e't)f gs·situações de_ preço 
e de relação de troca. No Brasil, cons-ci.gia-se, aoJongo do.s.anos •. 
uma injustiça enonne nas relações de troca, prillCij:mlmente do se
tor primário em relação aos setores industriais ur6anos. Esses seto
res se apropriam, a cada ano que passa, de uma parcela cada vez 
maior dessa relação de trocas. De modo que, Senador Pedro Si
mon, creio que V. Exa tem toda razão e é muito oportuno o seu 
pronunciamento. Nós, como Çong_res_s<;~ !-facional, precisamos as
sumir um papel ffiais instrument~liz~~~ J.?,es~~ -sen.tic;J:o e também 
oferecer ao Governo os- meíos de que precisa para combater esse 
aspecto injUSto e imoral das relações de troca do nosso País. Creio 
que não falharemos nesse ponto e, portanto, com esta observação 
de fé na nossa lnstituíção, eu lhe agradeço a oportunid_ade do apar
te. 

O SR- PEDRO SIMON~ Agradeço o inteligente e oportu
no aparte de V. Exq 

Quero reafinnar o que 'ctiSSC V. Exa E-ntendo que dificilmen
te nos encontraremos em um momento_ tão sériõ -como este pafa: a 
definição de responsabilidades. 

Não se pode dizer que os salários são responsáveis pelo que 
está acontecendo, c, se dependesse de mim, os salários seriam su
periores, pois acho que estão bem aquém. 

Dizem o --s:r. Fernando Henrique Cardoso e--o Governo- e o 
Presidente Itamar Franco se angustia com essa questão salarial -
que, com o desenvolvimento da economia, até o -írnal do ano, os 
salários poderão aumentar sem causar inflação. 

Então, não dá para dizer que foi o projeto a, o pfojeto--b Oti o 
projeto c de aumento salarial o culpado pela inflação. 

O Governo vem aí cortando de tudo que é lado. Não está 
emitindo, não está gastando! Alfás, nem ternos Orçamento, a recei
ta agora está entrando nos duodécimos e olhe lá! 

Esta é a hora E creio que os__ senhores empresários, a Fiesp, 
com o nosso Colega de Casa, o Senador Albano Franco, no Con
selho Nacional de Indústria, deveriam reunir-se para debater e 
analisar. Pois, assim como se faz a análise entre o bom e o rriau 
Deputado, entre o bom e o mau Senador, entre o bom e o mau po
lítico, dever-se-ia analisãi- o que está acontecendo. 

Quem não sabe, Sr. Presidente, da existência de grupos que 
se apavoram quando se fala em término da inflação? Porque há 
aqueles que ganham com a inflação! Se zerarrnos a inflaçãO, se 
passarmos a viver aqui como nos pafSes da Europa, as fortunas 
não poderão ser feitas da noite para o dia, terão que ser construídas 
mais devagar. As coisas terão,_que ser mais lentas. Sabemos que há 
cidadão que tem duas lojas e que, daqui a cinco anos, tem trinta! 
As fortunas não aparecerão de repente. 

Por quê? Porque vemos em países de economia desenvolvi
da, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, 
que suas economias avançam, mas as fortunas dos cidadãos cres
cemgradativamente. 

Por outro lado, Sr. Presidente, sabemos que o sistema finan
ceiro brasileiro é preocupante, porque, se a inflação fór zerada, 
pensam muitos que os bancos serão levados à ruJna. O sistema 
bancário como um todo já está acostUmado cOm ess-es preços. Com 
esses juros, organiza as suas equipes, os seus funcionários em ter':' 
mos tais que se, de repente, isso cai, fica sem a misSão de hoje. 

Quem toma dinheiro emprestado nos bancos? Não é aquele 
que tem uma fabriqueta, o pequeno empresário. O dinheiro é prati
camente oriundo de agiotagem, quem pede empréstimo está esgoe
lado, aceitando pagar a 40% ou mais de juros ao mês. E sabemos 
que qualquer produtor sério, responsável não tem condições de pa
gar 40% de juros ao mês para a sua produção. 

Sr,__presidente, nós, parlamentares, temos que nos preparar, 
a sociedade brasileira tem que se preparar e o empresariado brasi

·leiro também, iOdoS riós· se quiseriii.õS realmente retornar a um am
biente de equilíbrio, de seriedade, em que se possa respirar, onde 
s·e possa ter uma inflação que se não for zero será bem próxima 
disso. Se a Argentina pôde, se o Chile pôde, se o México pôde,_ se 
Israel pôde, se tantos pafses puderam, por que o Brasil não pode? 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Exa um aparte? 
O SR- PEDRO SIMON- Com o maior prazer. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Pedro SimOn, -eu gosta

ria de externar que V. Ex a aponta bem a sua preocupaçãO coni os 
preços dos oligopólios. Na Medida ProvÍsóiiã n° 434, sobre esta 
questão, o GoVerno instituiu um parâmetrO intéressante-para se ve
rificar se há abusos por parte dos oligopóJios, ou seja, a média dos 
preços dos últimos quatro meses de 93. Entretanto, avalio que se 
faz necessário - V. Ex a está apontando que há necessidade de 
maior rig9r com respeito a cOnter- tais abusos - analisar melhor, 
porque não se pode ter a certeza de _que a média dos preços dos úl
timos quatro meses de 93 seja um parâmetro adequado. Pode ser 
que-; para a~guns _ s~tores, tenha sido também um período em que 
houve esse abuso. Quer dizer, o Governo constatou que houve 
abuso nos últimos dias; por isso, escolheu aqueles quatro meses. 
Mas quem garante que naqueles quatro meses também não tenha 
havido tal abuso? Outra questão à qual eu gostaria de me referir é 
o fato de que _é muito Tmportante que V. Exa, como üdef-do Go
verno e preocupado com esta questão, tenha reconhecido que o 
Governo Itamar Franco, especialmente nestes dez meses fmais, te
nha preocupação que vá além da estabilização dos preços, além da 
preocupação de sensibilizar a opinião pública brasileira para o pro
blema da fome e da miséria, mas preocupação de prorllover a re
tomada de crescimento, a melhoria da distribuição da renda e 
ataque frontal à miséria. 

O SR PEDRO SIMON- Nobre Senador, estou plenamen
te de acordo com a manifestação de V. Ex•, do primeiro ao Ultiin-o 
item. 

Vamos faZer justiça: o próprio Sr. Fernando HenriqUe Car
doso disse que seu Plano não visa inicialmente reposição_ de salá~ 
rio, não visa melhorar o poder aquisitivo do salário como 
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aconteceu no Plano Cruzado. E S. Exn argumenta que a situação 
do Brasil é tão cruel que, se o Plano visasse um aumento de "x" 
por cento_ do poder aquisitivo do salário, a economia não estaria 
preparada para isso. Seria a repetição do que aconte_ceu no P1ano 
Cruzado, quando houve um aumento de quase 20% do poder aqui
sitivo, porque os preços foram congelados naquele dia 28 de feve
reiro e os salários foram aumentados. Desse aumento, veio um 
consumismo que fez com que, na verdade, os produtos desapare
cessem e o mercado negro entrasse em vigor. Essa foi uma das 
causas determinantes. do fracasso do Plano Cruzado. No Plano do 
Ministro Fernando Henrique isso não aconteceu, o que não signifi
ca - tem razão o Senador Suplicy - que não tenhamos a_ coragem 
de reconhecer que o trabalhador está pagando a sua parte. É neces
sáriá, para que o plano dê certo, que haja previsão de_crescer nova
mente, de buscar o crescimento, para que a conta não seja paga só 
pelo trabalhador. -

Creio, Sr. Presidente, que a hora é-esta. 
Eu trouxe estas_duas revistas: a Veja e a lstoÉ, para mos

trar aos oligopólios que se está formando uma consdentização por 
parte da sociedade. Repare o que diz a revista Veja: "Os preços 
mordem o plano:. Os oligopólios fazem aumento de até 50% em 
um mês". A IstoE: "Os vilões do plano- eles querem é levar van-
tag~m e o país que se vire". _ __ . 

De certa forma, está-se fonnand(\ uma consciência popular; 
o povo está sentindo que esta é a realidade; o povo está sentindo, 
desta ve~, quem são __ os vilões; o povo está sentíndo que desta vez 
o Governo está tenfãrido fazer a sua parte; o povo está vendo que 
não está hãvendo greve nem de CUT, nem_de CGT, nem de Força 
Sindical; o povo está vendo que _os partidos políticos -e é Lula, é 
Brizola, Quércia, Maluf- estão_debatendo, estão discutindo, mas 
que eles não são os responsáveis; o povõ_-está vendo (}ue o Con
gresso _Nacional está divergindo, está debatendo, mas votou. O 
CongreSso- tev~ _a grandeza de votar, a claSse dos sindicatos não 
está boicotando. A impre'riSa- rádio, jornal, teieVísão- está_cola
borando. Há uin Vilão que se chama oligçpólio. E isso tem que ser 
esclarecido._ Disse iss_o pessOalmente ao Presidente_da República, e 
Sua Excelência conCordoU; disse_ isso pessOalmente ao Ministro 
Fernando Henrique, e S. Ex• concordou. E digo daqui, desta tribo_~ 
na, Sr. Presidente: é necessário chamar à responsabilidade os que 
estão escandalosamente tentan.do boicotar o- plano do Governo. E 
não vejo partido polític"o atrás- diSso; não vejo imprensa atrás disso; 
não __ vejO entidade atrás disso; OãO vejo ideologia atrás disso. O 
que vejo -são grupos determinados que estão agindo abusiva e es
candalosamente. E o Goverilo tem- que_ obrigatoriamente _agir. E 
meu amigo Albano Francp e os empresários. na_ sua maioria, D.ão 
são responsáveis por isso. Deve~se tamhém_separar alhos de buga
lhos, o joio do trigo, para- responsabilizar aqueles que são os res
ponsáveis. Mas onde estão os economistas, o meu amigO -q-Uerido, 
Roberto Campos? Sempre falam que o negócio é zerar o déficit 
público, que não se pode ga~tar mais_ _dQ_que se arrecada. Ori.de es
tão essas pessoas que falam isso, mas que-agora não vêm dizer por 
que os oligopólios estão aumentando os preços? Não, não podem, 
porque estão aumentando_as tarifas_ escandalosamente, aumenta o 
petróleo, a gasolina, a luz. Não é o que está acontecendo. Hoje há 
um vilão- não são os políticos, os trabalhadores, a imprensa e não 
é o.Govetilo -~ um_determinado grupo de oligopólios que escanda
losamente boicota n povo brasileiro. Essa atitude tem que ser es
clarecida, o povo tem que saber, a sociedade tem que saber. Acho 
muito difíCil o Governo ir à porta do supermercado para tabelar, 
até por que não há congelamento. Mas o Governo pode chamar os 
oligopófios e dizer que o medicamento que sai do laborã.tório cus
tando dez deve ser vendido nas farmácias por doze; que o produto 
que sai" da fa'brica po"f viilte deve ser vendido no supermercado por 

vinte_ e_ quatro. Isso pode ser feito, Sr. Presidente. Isso deve ser fei
to. Sei que o Governo poderá até apelar em relação a isso; apelar 
para os assessores do Congresso Nacional; apelar para fazer con
vênio com -as universidades; apelar para- fazer convêriio com a so
ciedade a nível de bairro, porque o povo inteiro virã colaborar com 
o Plano. Falta gente? A_ S_unab está desaparelhada? Mas se o 
povo sentir que há este interesse, se houver eSSe tratamento a:-ruver 
dos oligopólios. se houver fiscalização _lá embaixo, na boca do su
permercado, na boca do açougue, na boca_ da padaria e na boca da 
farmácia, vai f).mcionar. O Governo poderá apelar. Se houver con
vênios com universidades, associações de bairro, o povo fará a se
gunda parte da fiscalização. 

O Sr- Jlltahy Magalhães- V. Ex' me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. PEDRO SJl\.'ION - Ouço com o ma10r prazer o no
bre Senador Jutahy Magalhães. 

-o Sr. Jutaby Magalhães-- Senador Pedro Sini:on, em pri
meiro lugar, quero-parabenizá-lo pelo pronunciamento, pois V. 
Exa levanta a voz da população como um todo, porque essas recla
mações, essas preocupações, são de âmbito nacional. Vemos o es
forç-o do Governo e do Congiesso em dar as armas necessárias 
para combater a intlação. sentimos também a preocupação com 
esses aumentos exagerados de preços em diversos produtos. V. 
Exa fala bem que o grande vilão são os oligopólios. Não são os 
únicos vilões. Agora mesmo estamos vendo uma manifestação na 
frente do Congresso Nacional -uma situação sirilbólj<;a .apenas -, 
são trabalhadores -que estão trazendo seus produtos para serem 
vendidos por um preço muitO inferior àquele pratícado pelos su
perinercadOs. Veja V. Exn, apontam o preço do feijao como uma 
das causas, hoje, do aumento da inflação. Agora, quem está ga
nhando com esse aumento exagerado do feijão? São os lavrado
res? São os prOdutores rurais ou aqueles atravessadores_ etemos 
que não fazem parte dos grupos dos oligopólios, mas que fazem 
parte dos exploradores do povo? Então, esse combate que V. Exa 
prega é o combate que deve ser feito, que tem que ser feito; é mais 
fácil de ser feito porque atinge a um riiã.ior i:nímero de produtos, a 
um maior volume do produto brasileiro, mas também temos que 
cOrtar pela raiz essas explorações que, embora menores~ atingem 
mais diretamei1te, talvez, àquela população. Falar em bancos, no 
exagero do lucro que têm na épOcã inflacionária, o problema que 
terão - dizem até que muitos bancos fecharão se _tiveonos inflação 
zero- paciência, azar deles; eles que tratem de ter melhor produti
vidade, ganhando com esforÇo, com produtividade e não com ex
ploração de capital. Se corisegUirmos tudo isso, daremos 
condições ao Governo de realizar aquilo a que se propõe: o plano 
que está aí, um plano objetivo, com condições de ser executado e 
de dar resultado, se tivenhos COndições de, no momento próprio, 
fazer as adaptações necessárias. Parabéns a V. Exa pelo pronuncia
mento que está fazendo. 

. -O SR- PEDRO SIMON- V._E,' me faz um favor muito 
grande, nobre Senador, quando chama ã-ati~llção-Para um detalhe 
que é evidente, citand_9 um f'!-to que é_ mais do que claro: a quesrão 
dos atravessadores. Quando fui Governador de Estado, tive a opor
tunidade_de ver mui~o essa questão e quando Ministro da Agricul
tura, mais aiil_da. As vezes chegamos numa ceasa e ficamos 
machucados; V. Exa está dizendo que esse cidadão está trazendo 
'?S produtos para vender aqui -na porta. Veja qUanto é um quno d-e 
tomate que eles entregam na Ceasa e quanto -e-que ·se paga na qui
tanda da esquina por esse mesmo tomate. 
-- Sabemos que e~istem, em São Páillo principalmente, gran
des grupos que controlam dete_nninados produtos; um é- do alho, 
outro das flores, outro da rosa, da cebola; controlam um detenni-
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nado produto praticamente em todo o Brasil; eles têm um coman~ 
do do preço tlaquela matéria. 

V. Ex• levantou muito_bem. É uma questão muito séria, por
que não é oJigop61io, embora, os efeitos sejam quase os mesmos, -
mas eles mantêm o controle de determinados produtos, total e ab
soluto. Não há dúvida nenhuma de que V. Ex• levanta uma ques
tão da maior importâncüi.. 

Penso que, nesta: hora. se estamos revisando a Constituição, 
se estamos mudando o Governo, se êstarrios tent<!ndo um plano 
ec:onômico no sentido de restabelecer a nonnalidade da nossa 
vida, é hora de revermos toda essa situação; é hora de estabelecer
mos um diálogo com a sociedade, para que haja um respeito recí
proco, para que as mudanças ocorram parâ todos e não somente 
para alguns. 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Pedro Simon, permita
me um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador. ' 
O Sr. Gilberto Miranda -Senador Pedro SimOn, parabe

nizo V. Ex• pelo pronunciamento que começou na manhã e aden
trou a tarde de hoje. Penso que é muito importante que, como 
Líder do Governo, V. Ex• traga esse debate para o Senado Federal. 
Acredito que o plano do Ministro Fernando Herui_que c-orre sérios 
riscos. O Ministro se baseia em que o empresariado, em que o in
dustrial, em que o atravessador terá consciência, daqui para frénte, 
em não aumentar os preços. 

O SR. PEDRO SIMON- Acordo de cavalheiros. 
O Sr. Gilberto :Miranda- Eu não acredito _riisso, a -popula

ção não acredita, ninguém acredita. Há 40 anos, no mínimo, nobre 
Senador, que o empresariado, o industrial, o atravessador assalta a 
Nação, e nada acontece; e não somente assalta como não paga Im
posto de Renda; por isso temos tão baixa arrecadaÇão no País. Até 
agora apenas os pobres que pagaram a conta no Plano FHC2, por
que o que subiu desenfreadamente, neste País, foi o preço dos ali
mentos. O Ministro Fernando Henrique engana-se em pensar que a 
classe dita inteligente, ou elite brasileira, vai tomar consciência e 
vai ajudar. Não vai, não! Banqueiro não tem nenhum interesse em 
que o plano dê certo, porque se abaixannos essa inflação para 5% 
ou 6%, 80% das agências bancárias serão obrigadas a fechar. En
tão, daqui a pouco, não só os donos de bancos mas, também, os 
trabalhadores não terão interesse no êxito do J?liulo económico. 
Não vi até agora a Fiesp e a CNI, com o dinheiro que têm, irem 
para a televisão, no horário nobre, debater, trazer o assunto e pedir 
que a classe não aumente os preços, Senador. Creio qtie o Governo 
pode, sim; tem alguma solução. É pequena, mas tem. O Governo 
tem o horário nobre, pode requisitar o horário de televisão. Isso, 
estamos falando em 30, 40, 50 grupos de oligopólios; vamos colo
car na televisão: esses são os ladrões da população. Esses são os 
que assaltam o País. V amos colocar antes da novela das oito ou da 
novela das seis, da sete, onde tem grande Ibope e, .ao invés de, no 
meio, inserir merChandisiDg de qualquer pioduto, vamos colocar 
os ladrões da Nação, porque até agora o Presidente, desde quando 
subiu ao Governo, falou que pretendia fazer alguma coisa contra o 
setor farmacêutico e contra bancO. Conl todo o poder que o Presi
dente tem, pouco conseguiu fazer, porque esses setores são tão or
ganizados, trabalham tão rápido, têm tamanho lobby dentro do 
Congresso, que sempre levam vantagem. Alguma coisa precisa ser 
feita. Penso que o Ministro Fern_ando Henrique prestaria um gran
de serviço à Nação se ficasse no cargo e levasse o plano até o fi
nal, como V. Ex• prega nas suas conversas informais, na tribuna, 
como V. Ex• diz à imprensa. Precisamos, sim, que o Ministro Fer
nando Henrique fique no cargo, leve até o final es~e plano, tenha a 
colaboração da Câmara, tenha a colaboração do Senado e, canse-

qüentemente, poderemos policiar e poderemos acompanhar muito 
mais de perto. Muito obrigado, Senador. 

O SR. PEDRO SIMON - Felicito V. Ex' pelo pronuncia
mento, principalmente por se tratar não só de um brilhante compa
nheiro como também de um ilustre empresário, que conhece do 
assunto e ·entend~ da matéria, tendo -condições de analisá-la_ Cfeio 
que iSso é muito importante, porque para nós é exatamente issO o 
que diz V. Ex•: se_ a Fiesp e a Confederação Nacional da Indústria 
se reúnem e fazem tantos seminários para discutir - penso que es
tejam corretos-:- que d~ve_haver uma reformulação, que é um exa
gero o número de impostos, que tem que diminuir - tem que 
diminuir, eles têm razão; se há um movimento para dizer que é 
preciso cortar_ o déficit público- e isso deve ser feito; se eles deba
tem_ sobre a privatização, por que não diScutem os equívocos que 
há dentro de certos setores da classe empresarial? 

O Sr. Gilberto Miranda- Continuarão assaltando o País. 
O SR. PEDRO SIMON- Se pensarem em acordo de cava

lheiros, V. Exa tem raião. O Governo tem de vir, arregaçar as 
mangas, trazer, debater, ver os preços e se posicionar. Se é prf:ciso 
colocar alguém na cadeia, alguém tem que ir para a cadeia. 

O Sr. Levy Dias- Permite-me V. Ex"- um aparte? 
·O SR. PEDRO SIMON- Ouço-o aparte do nobre Senador 

Levy Dias. -

O Sr. Levy Dias- Senador Pedro Simon, cumprimento V. 
Ex• pelo brilhantismo do_ seu c!!scurso~ que aproveito para fazer 
Ufil pequeno apelo_ em nome do J:lleU Estado. Sou de um Estado 
produtor de -ãlimeritos, Mato Grosso do Sul, e quem noS-ensinoU a 
fazer agricultura foram os gaúchos, que hoje são, praticamente, os 
responsáveis pela maioi -parte da agricultura do meu Estado~ On
-cem, recebi telefonemas de produtores, alertand_o-me sobre um 
problema que se passa Il_a área federal, mais especifiCaim!ntê com a 
Rede Ferroviária Feaêral. Quero pedir a V. Ex• (íue, se -possível, 
interfira ainda hoje à tarde, junto ao nOVo Ministro dos TransPOr
tes. Isso porque, segundo as infoirnações que me fo'i·à.m passadaS, 
temos, em nosso Estado, a Estrada de Ferro Noroeste_do- Brasil, 
que é_ ú:ma -pequeOã perriri da Rede- Fern>VíáTia Federal. Esse ói:-gão 
aproveitou a oportunidade do início da colheita da soja no Estado 
-e a Rede Ferroviária Federai é responsáYei Jjoi grande Parte-dos 
ri ossos transPortes - para aumentar o preço do seu frete em 100%, 
em dólar. OU Seja,- a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, repito, 
aproveitando o ensejo da colheita - vãi haver um grande volume 
de fretes - aumentou os seus fretes em I 00%, em dólar. Por issO 
peço aO Líder do Governo, Senador Pedro Simon, que me dê uma 
resposta- sobre isso, se possível, ainda hoje. Isso porque o próprio 
Governo Fedefãl, ijue aumentou recentemente as tarifas de enêrgia 
elétrica, numa atitude sérià, confoiine disse V. ·Ex·, vai voltar 
atrás. Penso que com relação à Rede Ferroviária Nacional há fam
bém possibilidade de uma ação de parte do Governo no sentido de 
que não haja abusos. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex' pode ficar tranqüilo ares
peito, pois levarei esse assunto ao Governo. Estrallh_o isso, porque, 
em se tratando de f~~ovia, ~~ta é a primeira vez que ouço falar que 
o preço do transporte ferrõviário está alto. Nõ- Rio Grande do Sul, 
pof exemplo, as ferroviaS estãO às -bancarrotas e Unia -das -Cãiisas 
dessa situação é exatamente o descontrole entre o custo-e-o frete, 
que é insignificante.-- É importante o·quê_disse-Y. Ex• e me Coln
prometo a dar uma resposta a V. Ex• sobre esse assunto. 

Sr. Presidente, vou encerrar, agradecendo a tolerância de V. 
Ex' 

. Acredito que estamos vivendo um momento de definição, 
~m todos os sentidos. Ainda outro dia disse, desta trib_una, que es
tamos vivendo uma revolução éticã neste Pafs. O afaStamento do 
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Presidente Collor não foi a denubada de um presidente, não foi 
um golpe de Estado, o povo foi às -ruas porque queria mudar. Não 
era a entrada do PreSidente Itamar que o povo queria, o povo que
ria uma mudança de metodologia. 

Penso que a CP! do Orçamento, Sr. Presidente, quando pela 
primeira vez se debateu, se cortou dentro di própria carne do Con
gresso Nacional para expor as coisas que estavam erradas, foi feita 
com profundidade, foi feita com seriedade. --- -- --- ----- -

Qu?fido estamos buscando,_ na no_s_sa ConstitUiÇãO, debater, 
analisar, esse exagero de impostos, por exemplo, que tem que mu
dar, esse enxugamento da máquina do Estado que deve ser feitO, é 
porque sentimos ·q-ue- álguma coisa deve mudar. É qentro d~sse 
contexto que vem o Plano Económico do Governo, -e para que ele 
dê certo temos que reconhecer que vilão nãO é apenas--õ lado de cá. 

Lamento, Sr. Presidente, porque insisti mriito para que se 
criasse a CPI do corruptor, e penso que se não a criarmos todo o 
nosso trabalho fica pela metade. Não adianta eu querer demitir um 
funcionário, ou até puOir -o deputado que fizer uma corrupção, se -
ao corruptor, que ao longo da história vem agindo, não acontece 
nada. 

Pois esSe Plãno Econôrriíco_ que -estarriõs apresentando visa 
exatamente a buscar a mudança da metodologia económica e so
cial deste País. Para ele ir adiante temos que ter a responsabilidade 
de todos. 

Não _sou_íngênuo nem irresponsável de vir a esta tribuna e 
dizer que os culpados são os empresário-s, porque não são. Dig-o 
que a maioria dos empresários é gente séria. é responsável. É infi
nito o número de empresários que falam comigo qt;~e são vítimas 
dessa questão. É o empresário que tem a sua empresa e que daqui 
a pouco vende, e fica com medo, porque ele comprou ·por sete, 
vendeu por dez e, na hora que vai repor o estoque, está por doze, 
Sr. Presidente. Então, temos que chamar à responsabilidade quem 
tem a responsabilidade. 

Creio que esse é um debate que deve ser levado adiante. 
Essa é unia -questão que deve ser levada adiante. Como membro 
desta Casa e amigo do Governo, entend<? que_ a maneira de colabo
rarmos com o Governo ê chamarmoS a- atérição dele próprio, para 
que leve adiante o seu Plano, para que este dê certo. Não adiantam 
boas leis e boas medidas, se seus inimigOs ~estãO aglild-0~ e cada 
vez com maior violência. - - - - -- ---

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. 
Chagas Rodrigues, r Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucídio Ponella, 
Suplente de Secretário. · 

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

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Pre"s"ideiite, Sf's e Srs. Senadores, obri
gado a conviver, nas duas últimas décadas, com uma inflação per
sistente- que resistiu -a incontáveis-planos de estabilização- , o 
brasileiro~ de um modo geral, teve de se transformar num financis
ta para não ver simplesmente evaporar-se o seu dinheiro. Estamos 
falando aqui, eVidentemente, da dasse média. Mas mesmo os cida
dãos mais modestos- o que quer dizer a grande maioria da popu
lação - tiveram de desenvolver um mecanismo de defesa para 
proteger seus salários e suas economiaS-, e esse foi quase que eX
clusivamente o dos depósitos em cadeinetaS de -poupança. Se qui
sennos traçar um quadro bastante realista da sociedade brasileira, 
temos que incluir aqui ainda um outro segmeiito-põ"nderávei, o dos 
marginalizados, o dos excluídos, o dos que, por não terem nem 

emprego nem salário, foram condenados à miséria mais hedionda. 
Estima-se que estes últimos sejam mais de-trinta milhõe..s. Poi- fim, 
temos os mais ricos que, é to·nsensn gefal, beneficiam-se do pro
cesso inflacionário e da especulação nele embutida. 

Abrindo qualquer jornal na seção de assuntos econômicos 
temos_ uma idéia do intrincado cipoal de opções que é oferecido 
aos investidores. Para exemplificar, alinho aqui as oportunidades 
de aplicação que são mencionadliS Pelo Jornal do Brasil numa re
portagem publicada em 26 de dezembro do ano passado, sob o tí
tulo "Aplicações vão mudar com o IPMF". São elas: dólar,- ouro, 
bolsas, renda fixa, fundo DI, fundo de ações, poupança, carteira li
vre, CDB, conunodities e fundão. Nada menos do que doze moda
lidades de investimento. Não se trata, na verdade, de investimento, 
no sentido tradicional do termo, porque, em geral, não se busCa lu
cro. O que mais deseja o aplicador médio brasileiro é perder o me
nos possível. 

A loucura da ciranda financeira atingiu um estágio tal que 
vivemos hoje uma situação paradoxal. De um lado, temos bancos 
que não mais emprestam dinheiro a particulares para que estes de
senvolvam atiVjdade$ produtivas. O dinheiro é canalizado para a 
compra de papéis do GovernO que. por estar quebrado, é obrigado 

- a remunerá~ lo regiamente. O cidadão", obviainente, não- toma em-
préstimos porqUe não pode sustentar as altas taxas paga$- pelo Go
verno. E. atraído pelo aparente lucro das aplicações financeiras, 
não desvia um só centavo para algo produtivo. Canaliza tudo para 
a especulação. Deixa até mesmo de comprar bens de que necessita. 
Culminando esse panorama insólito, verificri.-se que o cidadão bra
sileiro quase nada compra a crédito, a não ser que queira se sub
meter à cobrança de juros extm:sivos. Eis aí o paradoxo: temos 
bancos que não concedem empréstimos, temos empresários que 
não aceitam financiamento e temos cidadãos que não consomem. 

A caderne-ta de poupança, por mais _de um sé_culo, foi o in
vestimento preferido dos brasileiros. Mas essa instituição foi dura
mente atingida. em março de 1990, quando o aventureiro 
Fernando Collor de Mello confiscou os valores aplicados. O golpe 
na credibilidade das cadernetas foi de tal monta que no final do 
ano passado, três anos após o confisco, o saldo estimado em pou
pança no Brasil_ era da ordem de 20 bilhões de dólares, ou seja, lO 
bilhões de dólares abaixo dos valores registrados -enl fevereiro de 
1990. Mesmo assim, 1993 pode ser considerado excelente ano 
para a modalidade poupança, que cresceu 46 por cento ao longo 
dos doze meses, saindo de um patamar de 16 bilhões de dólares, 
emjaneii'o, para chegar a 20 bilhões de dólares. em dezembro. 

Os especialistas em mercado financeíro não acreditam que a 
-poupança- volte mais aos 30 bilhões de dólares de 1990, porque 
nestes últimos três anos ela passou a enfrentar a concorrência do 
fundo de renda fixa e do fundo de commodities, bastante difundi
dos entre os investidores de pequeno e médio porte. Fundamental 
para essa retração foi ainda, de um lado, o aprofundamento da re
cessão e. de outro, o achatamento generaHzado dos i>alários. Mas, 
mesmo assim, a poupãnça corttililia a ·ser Uma boa opção devido à 
simplicidade do seu mecanismo e por ter isenção de imposto de 
renda e de IOF. 

Só j:iãra que se tenha Um quadro mais nítido das oscil8.ções 
entre essas formas· de investimento, cito dados publicados pelo jor
nal O Globo, na sua edição de 27 de dezembro do ano passado, na 
página de Indicadores Financeiros. Em 1993, para uma inflação 
estimada em 2.538,0Tpor cento p~lo IGP-M. o IBOVESPA teve 
um crescimento de 5.064,47 por cento; o IBV cresceu 4.985.03 
por cento; o _fundo de ações valorizou 3.669.40 por cento; o fundo 
de conunodities teve um ganho de 2.742,74 por cento; o fundo de 
renda fixa registrou 2.614,52 por cento~ o ouro teve valorização de 
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2.4U4,f4-p0r cento;-0 fundão de 2.014,17 por cento; _e a cotaçao do 
dólar aumentou apenas 1.973,60 por cento. 

Pintado eSSe-rápido esboço do mercado financeiro, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, é hora de refletirmos um pouco sobre al
guns aspectos subj_ace_nte~ aos dados aqui apontados. 

Comecemos pelos excluídos. As estatísticas oficiais apon
tam a existência de cerca de 32 milhões de brasileiros que vivem 
mergulhados na miséria mais absoluta. São pessoas que não têm 
emprego fixo nem, em conseqüência, salârio; que se alimentam 
mal ou passam fome; que estão alijadas do mercado de consumo e 
cujos filhos estão fora das escolas. Temos, na verdade, dentr9 do 
Brasíl, uma n3ção de páriàS-. ·sem terem onde morar, perarribulam 
pelos campos ou pela periferia das grandes cidades, acossados 
sempre pelas doenças, pela fome, pela violência. São os que não 
têm dinheiro para defender da inflação. Qu-alquer trocado-que ob
têm é logo trocado por comida Eis aí sua única aplicação: aiimeÍl

Os funcionários é que acabam enfrentindo a- ifa dOs clien
tes. Assim, trabalhadores e clientela, que nada têm a ver com o 
Pr?blema, acabam bri~~d~ p_~)f_Ç-aus~ da ganância dos banqueiros. 

Para se ter uma noção da grandeza do problema das filas 
p.o_s _ banços, forjemos um cálculo. Imaginemos que um em cada 
cem brasileiros vai diariamente ao banco e convencíOnemos que 
cada pessoa perde em média meia hora de espera. Temos, então, 
um milhão e meío de pessoas perdendo trinta ffiinutos por dia, o 
que corresponde a 750 mil horas jogadas fora. AvancemQs na es
peculação: como um dia de trabalho tem oito horas, verificamos 
·c}ue --essaS 750 mil hor&; representam a perdã de 93.750 jorn-adas. 
·suponhamos, a seguir;- que um homem trabalhe 260 dias por ano. 
Assim, verificamos que um cidadão, perma'Oecen-dÔ -8-horas por 
dia num banco, durante 260 dias por ano, teria de fiCá ati por 3-60 
anos para representar a perda de tempo diária dõs brasileiros. Pra 

· ericerraf, digamos que o riosso cidadão fictício viVa ·72 a"nós. Con
cluímos, daí, que precisamos de cinco homens - que ficariam de 

Vivendo nã-fronteira limfirOfe com a miséria, temos uma braços cruzados, do nascimento à morte, durante 8 horas por dia, 
outra legião de brasileiros que sobrevivem de_ Salários aviltados. cin~o dias por semana-, durante 72 anos -para representar a percta 

tos. 

São os milhões de trabalhadores que ganham -0 salário mínimo, diária de tempo nas filas dos bancos brasileiros. O -Cálculo, Como 
pouco mais ou menos que isso~ Esse salário, que deveria ser o mí- já disse. é meramente especulativo. Acho, porém, que a perda é 

. . .. - - bem maior, tanto em horas quanto em número de pessoas. Desper-mmo mdispensavel para o sustetito de uma família, hoje mal serve diçamos bem mais do que quatro séculos do trabalho de um ho-
para a Inanutenção de uma pessoa. Os_brasileiros .. que vivem de sa- , . · - - -
Iário míriimo - e entre eles se lncluem mais ct"e dez milhões de mem no interióf â<iS agêi::J.clas baricárias do nosso PaíS .. 

. - - - -- - Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredíto que, dando certo o 
aposentados e pensiOnistas - têm que fazer um verdadeiro milagre 
com recursos tão diminutos. O que a grande maioria- fai !!'Comprar plano de estabilização do Ministro Fernando Heilrique Cardoso, 
alimentos e remédiOs· n·cl dia mesmo em que reéébem esse salário essa verdadeira neurose em relação à aplicação de dinheiro tenderá 
ou benefício. Sabem que a cada dia que ficar patada esse dinheiro a cair :rapidamente. Os bancos vão ter de voltar a funcionar como 

financiadores da atividade protlutiva. Terão de correr riscos, de 
perderá valor. Todos os que podem cumprir as exigências mínimas 
dos bancos deposl.tam 

0 
que sob a d sob d t competir. E o brasileiro, de volta aos crediários, poderá consumir, r , quan o ra, em ca erne as 

ou em outro tipo de investimento. · fazendO girãf-a roda da riqueza, nas fábricas e no comércio. Espe-
ro, sinceramente, que estejam contados os dias da especulação fi-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é iiriJ?OSS:í~-elriledir os prejuí- nanceira em nosso Brasil. Muitos bancos quebrarão, é claro, mas a 
zos que este processo inflacionário - e a conseqüente corrida aos grande maioria da população, em especial os mais pobres, sairá 
mais diversos tipos de investimento - vem caúsando aos brasilei- ganhando. 
ros nos últimos anos. O que se percebe de proil~o -é~que perde-m Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrig<i.do! 
muito mais os que têm menos. De certa forma, pode-Se dizer que o 
brasileiro, de todos. os extratos s6cio-econômicos, aprendeu a con- O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala-

vra ao nobre Senador Oâacir Soares. -
viver com a inflação. Ele sabe que está sempre perdendo, mas es-
força-se por perder_ o mínimO pOssível. E nisso emprega seu O SR. ODACIR. SOARES (PFL - RO. PfOnuncia o-se-
talento, sua criatfvídade. - - - - guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sfls e Srs. Senadores, há certas 

Fiquemos apenas com -um aspecto d3 incomensurável perda experiências vividas pelo hámem público - t110 ricas e potencial
de energia e de tempo a que é submetida toda uma nação. Vejamos mente tão frutíferas - que este não deveria jamais guardá-las só 
a questão das filas nos bancos. para si. Deve~a, antes; Comunidí-:fã.s a outro.s~ compartilhando-as 

Os bancos, na maioria das nações ricas e desenvolvidas, ---com tantos quantos delas possam extraidgual Ori niethor proveito. 
participam com uma percentagem mínima do PIB. Na Alemanha e Incluo entre tais vivências as estimulantes lições que acabo 
nos Estados Unidos, por exemplo, esta participação não chega a 4 de colher da visita ofiCial que, juntamente com o Senador Dirceu 
por cento. No Brasil, a hipertrofia do sistema financeiro fez com CarneirO e o Deputado Amaury Müller, na qualidade de membros 
que as casas bancárias participassem, em 1992,_com 9,3 por cento integrantes da Comissão Parlamentar Conjunta do -MERCOSUL, 
da riqueza nacionaL Essa é uma· distorção, urna deformidade, re- tive a oportuóidade de efetuar, a convite do- Parlamento Europeu. 
sultante da ciranda da especulação. Daí por que, ocupo hoje esta Tn"buna para repassar a este 

Apesar de os lucros dos bancos serem impressionantes- em Plenário, senão todos, peJo menos alguns ensina.Jl1entos recolhidos 
1992, os nove maiores bancos- do País tiveram uffi lucro de 800 nesse evento. - -
milhões de dólares-, o serviço _qlle pr~stam ao cidadão é péssimo, Efetivarnente_, a Mesa Diretora da Comissão Parlamentar 
indigno, indecoroso, aviltante. Em qualquer agência que entramos, Conjunta do Mercosul (seçíl.o brasileira), da qual tenho a honra de 
a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, sempre há fi- ser V ice-Presidente, foram assim como as Mesas Diretoras daS se
Jas. Filas que são ainda maiores nas sexias e nas segundis-feiras e ções Argentina, Paraguaia e Uruguaia, distinguidas, com o aten-
nos dias de pagamento de tributos, Nos :(inais--àe mês, aS- peSSOas cioso convite do Parlamento Europeu para realizar visita aos 
perdem horas na fila. Ora, isso ocorre porque os banqueiros não órgãos institucionais da Comunidade Européia, a fim de aprofim-
querem reduzir seu lucro contratando mais funcionários para bem dar seus conhecimentos sobre o processo de integração européia e, 
atender o público. Na verdade, vêm é diminuindo o número de tra- mais especifiCamente, para conhecer a estrUtura e o funcionamento 
balhadores: entre 1989 e 1992 só os quatro maióres banco_s nado- do órgão legislativo comunitário, vale dizer: o Parlamen~o Euro-
nais demitir<im inals de um milhão de trab"aihádores. -·- peu. 
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Ressalte-se que a oportunidade dessa visita revestia-se de 
alcance todo especial, tendo em conta que, como há de ser do co
nhecimento de Vossas Excelências,-os Estados Partes do Tratado 
de Assunção avançam nos preparativos definidores da estrutura 
institucional ã--sef iáOüldipdo Mercosul, a partir de 1995. Não ig
noram Vossas Excelências, tampouco, que cabe aos legisladores 
da citada ComisSãO ã tarefa: de pensar o modelo e elaborar o proje
to de criação do Parlamento do MERCOSUL. 

Sendo assim, pareceu-nos irrecusável um convite que vinha 
propicíar-ilos ó ensejo de colher, nã melhor fonte, os subsídios de 
fundamental importância para o bom cumprimento dessa tarefa tão 
iriédita quanto desafiadora. -- --

Na verdade, trata-se de erigir o protOtipo de um Parlamento 
que, por hora, acolherá as representações de quatro Estados do 
COrie Sul; inas que poderá, no futuro :..-tal como tem ocorrido com 
o Parlamento Europeu, alargar-se de tal modo, que venha a consti
tuir o parlamento dos povos da América do Sul. 

Foi assim, pois, que tendo-me-deslocado para Bruxelas, 
cumpri nos dias 22, 23 :e 24 âe fevereiro próximo passado uma das 
agendas mais enriq:Uecedoras, na perspectiva de um parlamentar 
do HemisfériO-SUl, ávido por haurir da sólida e vetusta experiência 
européia as lições de ousadia, de perseverança._ dt! :sabt::doria t:: de 
eficácia políticas, postas ã prova na montagem e no controle deste 
portentoso mecanismo_ de integração comunitária consubstanciado· 
no conjurito das insUtuições qúe dãO vida e alento à COffiunidade 
guropéia. ____ -_ __ __ _ ___ _ _ --o---o_ -

·- Da citada agenda, cabe destacar, prelirriiilarmente, os riiúfti~ 
pios contatOs fOrmais e informais com destacadas lideranças do 
Parlamento Europeu, tais como o s_eu Presidente em exercício, De
putado Egon Klepsh, e os Presidentes das principais comissões 
que compõem aquele Parlamento tais como o presidente da Dele
gaçãO_ do_ Parlamento Europeu para a América Latina, Deputado 
Manoel Medina __ Qrtega, do Partido Socialista Operário Espanhol 
(PSOE), o presidente da ComissãO de Assulltos EX:ie"riol-es e Segu
rarlça, Deputado Henrique Baron CrespO, do PSOE, ex-Presidente 
do Parlamento Europeu, o Presidente da Comissão de Agricultu
ra, Deputado Franco Borgo- (Democracia Cristã, ftália) o Presi
dente da Comissão de Meio Ambiente, Deputado Kenneth Collins 
(Trabalhista-Grã-Bretanha); 

- O Presidéiite da Comissão d"e Assuntos Sociais, Deputa- -
do Willen Van Velzen, (Socialista-Holanda); 

- O Díretor-Geral para as relações Norte-Sul, Deputado 
Juan Prat, da Comissão Europea; 

-O Presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos, Deputa-
do Siegbelt Alber (Alemanha-Democracüi-- CfiStã) - ~ 

-O Dii"etOr ·para as Relações cOm a Amérfc-ã.-Lã.tina, Sr. An-
tonio Ducd~ ()'.A:drilliiíStr<idOr responsável para as Relações com a 
América Lã tina, Sr. AlbertO Rodas; ----

- O Chefe da Divfsão da Comissão de Orçamento Sr. Luis 
Martin Oar; ~ ~ - -

- O Pfesidente da ComisSão de Orçamento, DeputadO Tho
mas Von Der_Vering ~Socütlista-Alemanha) e outras mais. 

O que me cabe ressaltar nestes contatos, além da refinada 
hospitalidade e da impecável organização e cumprimento da igen
da que nos foi proposta, é o-vivo iilteresse das citadas autoridades 
-bem maior do que nós poderlamos supor _;.-pelos problemas do 
Cone Sul, e, notadamente, pelo alargamento dos programas já 
existentes_ de cooperação da Comunidade Européia com o MER
COSUL. 

Outrã eXperiê'ncia de acentuado fnTeresse resultou do acom
panhamento dos trabalhos de algumas Comissões. Com- eTéilo, 

nesses três dias, ti vemos a oportunidade de assistir a reuniões ordi
nárias de cada uma das C(!~S:sõe:s já ci~adas acill_la~ __ 

Destaque-se nesses eventos, as saudações de calorosa aco
lhida, endereçada à delegação pelos respectí vos presidentes, e 
principalmente, a objetividade e o alto nível dos debates, sem dei
xar de mencionar o primor daS instalações e a qualidade dos equi
pamentos eletrõnicos de 1_1' _geração disponíveis, seja para 
ampliação do som ... seja para a tradução simultânea dos pronuncia
mentos e debates. E bom esclarecer que todos os debates do Parla
mento e respectivas comissões se processam, graças a uma 
interpretação ~~inultânea, nas nove línguas oficiais da C()I11unidade: 
o alemão, o inglês, o dinamarquês, o espanhol, o francês, o grego, 
o italiano, o neerlandês e o português. Do mesmo modo, todos os 
documentos parlamentares são traduzidos e impressos nessas nove 
línguas. 

Outra experiência que, evidentemente, despertou o maior 
interesse da comitiva de parlamentareS _4o MERCOSUL, foi odes
me:JI!.bramento desta, por afinidades políticas, para assistir aos tra
balhos dos grupos políticos do Parlamento Europeu, os quais se 
desefifolavam em quatro espaços distintos; _ 

Num, estava reunido o grupo majoritário~ o Partido Sõcía.: 
lista Europeu; em outro, o Partido Popular Europeu (Democracia 
Cristã); em outro, as esquerdas e •. em outro, o Partido Li~_eral Eu-
ropeu. _ _ _ __ 

Interessei-me, obviamen-te, pela assistência aos trabalhos do 
Partido Liberal, nnde, me.foLdado acompanhar os debates do parti
do na tomada de posi_ç_ão relativa aos problemas constantes da pau
ta a ser votada em Plenário. Naquele dia, um dos temas debatidos 
ror o da eutanásiá, que, por abordar questão considerada de cons
ciência e de foro -íntimo, teve sua votação pendente do .Pclsidona
mento pessoal de cada Deputado. 

Demonstração inconteste das atenções e da elevada consi
deração com que foi acolhida a comitiva parlamentar do Mercosul 
foi o convite a ela endereçado no sentido de ocupar as Tribunas de 
honra do Plenário do Parlamento EurOpeu para assistir i abertura 
do trabalho em plenário deste Parlamento. 

Foí uiria reunião formal, como ·a- ae iõd-is as aberturas, mas 
que impressionou-me profundamente tão logo estendi _os olhos so
br~ <tquele amplo e majestoso Plenário do entendimento e da inte
gração européia, onde se reúnem 5 I 8 Deputados de 12 nações, 
aglutinados em torno de 11 grupos distintos: o grupo socialista 
{180 integrantes, majoritário); o ·grupo do Partido Popular Europeu 
(Democrata Cristão, 128 integrimtes); o grupo Liberai-Democráti
ca-~e Refopnista_(45 iiltegrantes); o grupo dOs Democratas Euro
peus (34 integrantes); o grupo para a Esquerda Unitária Européiã 
(29 integrantes); o grupo dos Verdes no Parlamento Europeu (27 
integrantes); o -grupo da-Aliança-dos Democratas-Europeus (21 in
tegrantes); o grupo Arco-Íris _(15 integrantes); o grupo Técnico das 
Dfrélt'áS Européias (14 integrantes); a coligação de Esquerdas (13 
integrantes); -os não-inscritos (12 integrantes). Tais agrupain€mtos, 
representam, por sua vez, ce·rca de 342 milhões de cidadãos euro
peus. 

Expeiiência das mais frUtíferas foi a que recolhi do contato 
que a Delegação da ComissãO Parlamentar Conjurita do MERCO
SUL teve o ensejo de manter, na manhã de 24 de feverei!O; com os 
dirigentes da Comissão Européia, Direção Geral de RelaÇões Exte
riores. 

No decorrer deste encontro, travou-se uma aprofundada e, 
creio. e1J, muito profícua troca de opiniões sobre o estado atual e as 
perspectivas do MERCOSUL. Foi, então, que pude constatar o 
real interesse dos executivos da Comunidade Européia pelo êxito 
do Projeto MERCOSUL. 
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É que a Comunidade Européia é, desde há algum tempo, o 
principal parceiro comercial de todos os países do Cone Sul. 

Cerca de 25_'fº--das importaçõ_es do MERCÚSUL são-oriun-' 
das da CE, e isso reflete um aumento sensfvel e_ progressivo desde 
1985. As exportações da CE para o MERCOSUL são da ordem de 
8.895 milhões de dólares, registrando um aumento de quase 17% 
em relação ao ano anterior. --

Trata-se de uma tendência que deverá acentuar-se em de
corrência dos programas de privatização _e liberalização comercial 
em curso no MERCOSUL. Um terço das exportações do MER
COSUL destinam-se à CE. 

Desde 19"85 ~ as importações européias provenientes dos 
quatro Países do MERCOSUL acusaram um aumento superior a 
50%, tendo atingido em 1992 um total de 16.841 milhões de dóla
res, sendo que o saldo das relações comerciais é francamente favo~ 
rável ao MERCOSUL, ao registrar cerca de 8 milhões de dólares a 
mais. 

No que diz respeito aos in..,;estinientos, os Estados membros 
da CE constituem uma das fontes mais vigorosas de investimento 
direto estrangeiro no MERCOSUL. O Mercado Único Europeu 
deverá redundar num incremento dos fluxos de_ investimento na 
sub-região. --

É de destacar que os fl~xÕs de investimento cOrrem em mão 
dupla. Parte significativa dos investimentos brasileiros; para dtar 
um exemplo, é direcionada para o CE, sobretudo para a Alemanha, 
Reino Unido e Portugal. - --

o Brasn é o qUinto- maíor inVeStid-Or-em Portugãl, oxide ·cer-
ca de 300 empresas brasileiras iilVCstem 800 milhões de dólares 
em diversos setoreS econômkos entre Os quais- os-têxteis. --

Esse fenômeno revela claramente a intenção de parte do 
empresariado brasileiro de investir- no Mercitdo Único Europeu, 
porque já se apercebeU dis amplas _r)eTSp'ecti Va.S-CJ.Ue ele oferece. 

E foi aqiii, Sr. Presidente, que, distante um oceano de nossa 
Pátria, eu pensei no Brasil e ria urgente necessidade que ele tem de_ 
superar este transe obscuro de sua história, de deixar de l3:d0 os-
problemas pequenos e inglórios em que nossa sociedide deixou-se 
enredar, para resolutamente retomar os rumos de sua dinâmica de-
senvolvimentista. -

O MERCOSUL, visto pela· perspectiva:' e-m que fOi debátido 
no EncontrO de Bruxelas é um grai:ide estimulo. 

A Comunidade Européia e a pUjança do· mei:Cado que ela 
criou é um exemplo a ser imitado. --

Abre-se, aqui, finalmente a oportunidade_ de_relatar aqu~l~ _ 
que foi a mais importante de minha experiêncfá:..:. o- contatõ mafS
profundo e, até certo ponto, surpreendente com essa portentosa 
realidade que é a Comunidade ELiropéia e as instituiÇões que-lhe 
dão sustentáculo. 

Esse conhecimento nos foi passadO, pelos contatos -diretos 
mantidos com os executivos da Comunidade,_ cóih os altos escalõ
es administrativos do Parlamenio Europeu e pela farta docinrientã.- · 
ção que logramos reunir nO curso dess-es colliatos. 

Essa Comunidade integrada hoje por 12 países europeUs, 
desde os mais prósperos até os de menor expressão política e eco
nômiCa, aglutina-se em torno dos seguintes objeti\ios: 

- estabelecer a união cada vez mais estreita entre os povos 
europeus; 

- assegurar, mediante uma ação comum,_ o progresso ecóriô~ 
mico e social dos países membroS, reduzindO Os desníveis de de
senvolvimento entre as diferentes regiões e o ·atraso das regiões 
menos favorecidas; 

- comr'..,uir para a melhoria das condições de vida e de em
prego; 

- salvaguardar a paz e a liberdade na Europa. 
Para a consecução de Objetivos tão ambiciosos a CE conta 

com os seguintes meios: -. · - -

- a legislação comunitária, .aplicáve~ nos doze países; 
-o orçamento alimentado por recursos próprios;· __ ,-
-e sete_Instituições e Órgãos comunitários, a saber:--

--1) O Piriiimento Europeu - -
Constituído por 518 Deputados eleitos por sufrágio Ur:iiVer

sal direto, o Parlamento desempenha entre outros os seguintes pa
péis: 

--:: assegura a participação dos cidadãos na condução dos in-
teresses comunitários; -- - ------- ---

-exerce o controle democrático sobre o Executivo; 
- partiCipá rfo processO de elaboraÇãO das "Leis Comunitá-

rias"; 
-apresenta propostas de natureza p()Utica com vistas ao for

talecimento da comunidade; 
- atua em_favor dos direitos do homem; 
- mantém relações com todos os Parlamentos Democráticos 

do mundo. 
2) A Comissão Eui-opéia 

--Constituída por dezessete comissários cabe-lhes, entre ou
tras a função de: 

- exprimir o interesSe geral da Comunidade; 
- exercer os poderes de_ iniciatiVa e de execUção, o que lhe 

confere os papéis simultâneos_~e motor e gestor_da_Comm;lidade 
ElliOPéia. ~-

-3) O Conselho dos Ministros 
'integrãd~-P~r Ministf~_S -rePresentantes dos Estados Mem

bros, o Conselho varia de acordo com os assuntos nele tratados. 
Por exemplo, se o assunto é política externa, o Conselho será c_o~~ 
posto por 12 Ministros dos Negócios EstranE:eiios. Verdadeiro 1e_
gis1ador da Çomunidade, o Consdh() àdota, após a intervenção do 
Parlamento, as "Leis_ Comunitárias~: propostas pela Comissão Eu
ropéia. 

4) O Conselho Europeu 

Integrado pelos chefes de Estado ou de Governo doS ESta
dos Membros, bem como pelo Presidente da Comissão Européia, 
reúne-se pelo menos 2 vezes por ano para definir as prinéipais li
nhas de orientação da política comunitária ou para abordar os pro
blemas da atualidade política internacionaL 

5) O Tribunal de Justiça 
~É o Órgão JudiCante Supremo-da-comunidade. AsSegura o 

respeito do direito na aplicação e interpretação dOs tratados. 
6) O Comitê Econômico e Social 
De função consultiva, é_ ~O.!!§_Htqído por repr«?Sentantes das 

diferentes categorias económicas e Sociais da comunidade. 
C<:ibe"-lhe emiti i pareceres sóbre os projetOs de "Leis Comu-

nitárias" que são submetidas à sua apreciação. 
7) O Tribunal de Contas 
Controla a gestão das finanças· comunitárias. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para evitar os óbvios incon

venientes de um relato maís ffiinuciOsO, obriguei-me a comprimir 
ao extremo "os dados e infonnações colhidas na viagem que acabo 
de relatar. 

-Se me pedissem, agora, a título de conclusão deste pronun
ciamento, que enUmeraSse as impresSões mais vívas que irei guar
dar da visita à Comunidade Européia, eu citaria estas quatro: -

1) A admirável arquitetura institucional representada pela 
Comunidade Européia, fruto de uma construção lenta, gradual, 
perseverante e_ bem-sucedida; expressão de um processo ainda in-
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concluso, mas conduzido com tal sabedoria e tato políticos que já 
nos permite entrever a grande potência, Polífká, social e :econômi~ 
ca, em que se _vai convertendo a Comunidade Européia, donde po
derá emergir, tudo leva a crer, a grande Federação dos Estados 
Europeus. 

2) É admirável o que pode uma idéia generosa, abraçada 
com seriedade, perseverança, e flexibilidade políticas. 

A utopia de uma Europa ·unida, substitúiildo a belíc_9sídade 
da Europa guerreira do passado, pelo entendimento pacífico em 
tomo de interesses c objetiv6s COmunS var: pouco a poUco, elicon~ 
trando o caminho de sua concretização. No princípio, eram poucas 
as· adesões a essa promissora utopia. H()je, até os paíseS- do Leste 
Europeu já eStão apresenUiildO SUas _ca:rldidaturas ao ingresso nessa 
próspera Coniunidade. 

3) O contraste ·eVidenciado nas origens e desrJnações da Co
munidade Européia, de ·um l<idó;-e do temível bloco sociali~ta, de 
outro, liderado pela ex~União SoviétiCa. · · -

Aquela vai se formand_o lentam~f!.t~. se~ açodamento, sem 
iniposiçõis, graças ao-Poder do convencimento exercido nos deba~ 
tese nas prolongadas negocia_ções. Este, aglutinado abroptamente, 
enquanto ainda fumegavam os camp<?~ de __ ~_a_tal~a~ sob p poder 
compulsório da força e da violência, s_em ouvir os povos, sem res~ 
peito à Jiberdade humana e sem maiores considerações rela ti v as às 
peculiaridades dos povos a ele atrelados. 

Aquela cresce e se expande apoiada no princípio da Ii~ 
iniciativa e Dos- ditame-s da economia de mercado; esta ruiu sob o 
peso insustentável do aparato es!.~t~ f? _ s_~~ _a pressão dos insubju-
gáveis anseios de liberdade. _ 

A quarta e última impressão desprende~se do_ inevitável 
confronto _que, de longe, éramos forçados a fazer, entre a prosperi~ 
dade transbordante, exibida pela CE e a penúria, o marasmo, a _per
da de rumos e a crise generalizada em que se debate a sociedade e 
as instituições brasileiras. _ _ __ 

Já é hora de sacudir o torpor; de mobilizar os brios da Na
ção e de reencontrarmos os rumos da prosperidade que já SoUbe~ 
mos querer, com mais garra. 

Para tanto, um bom incentivo são- as perspectivas que nos 
oferecem o MERCOSUL. . 

Mas para efetivar com sucesso esse projeto grandioso, não 
podemos fugir à adoção da receita -apiica~a no proç_esso de forma
ção da CE: seriedade, adesão plena a grandes objetivos, Sabedoria 
política e busca constante da eficácia. 

É o que penso, Sr. Presidente. Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Júlio Campos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT. Pronuncia o seguin· 

te discurso.) - Sr. Presidente, Sr*5 e Srs. Senadores, a COnfedera~ 
ção Nacional da Agricultura e o Serviço Brasileiro_ de Apoio às 
Pequenas e Microempresas patroCinaram, recentemente, uma visi
ta de observação e estudos dos principais líderes do sistema produ
tivo de nosso País à Comunidade Econômica Eurõpéiâ: Dessa 
importante viagem, nos foi eri.camiilhada pelo Üustre Presidente da 
Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso, Jo_~é Antônio 
de Ávila, cópia do relatório técnico desses líderes rurais à CEE. 

Essa visita, Sr. Presidente, constitui fato auspicioso para a 
vida econômica brasileira, pois, como todos sabemos, até bem 
pouco tempo era bastante limitado o interesse dos produtores agd
colas e de suas organizações representativas pela política comer
cial externa. O Brasil sobreviveu durante largas décadas no 
contexto de uma economia semicerrada, já que as elevadas tarifas 
de importação nãO- nOs -permitlàm -o- saudável intercâmbio com 
centros econômicos mais desenvolvidos. 

Felizmente _encontramo~ nos em período de fecunda mudan
ça. Esboça~se processo de _liberação comercial e induz-se a agri
cultura à concorrência externa com política tarifária mais 
compatível com os interesses do desenvolvimento integrado, que é 
a tônica da economia deste final de século. 

Essa circunstância ensejou, sem dú.,.,ida, nova postura para 
as nossas lideranças rurais mais esclarecidas. Daí porque o contra~ 
to com a realidade da CEE revela-se positivo conforme denuncia 
vivamente o relatório a nós encaminhadO. 

É estimulante conhecer, por exemplo. a forma das organiza~ 
ções profissionais agrícolas na França, com suas câmaras de agri
cultura bem estruturadas, um sindicalismo rural forte e atuante e o 
fomento finance'ífo à produção ágrícola. 

O sindicalismo rural~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, atingiu 
fla-Europ3. tã.i nível cie organização que hoje o Comitê das Organi~ 
zações Profissionais AgrlcOias da -CEE - mais Conhecido por 
COPA- cóilgrega sindicatos agrícolas de doze países com o obje~ 
tivo de defender os interesses dos 9 milhões de agricultores euro~ 
peus em todas as instâncias -comunitárias. 

Expressiva também, nesse particular, é a atuação das Coo
perativas Agrícolas, que se encontram corporificadas num organis
mo representativo em nível europeu, o COSEGA - Comitê Geral 
de Cooperação Agrícola da CEE. -

Importante destacar, ainda, a ação da Política Agrícola Co
mum, a PAC. Ela vem desenvolvendo mecanismos e sistemas bus
cando atingir duas metas fundamentais. A pritneira é fixar o 
homem no campo, evitando o despovoamento e a desertiftcação 
das diferente-S regiões européia~. A segunda é, mediante a susten~ 
tação da renda agrícola, promover o aumento da produção com 
vistas à auto~suficiência alimentar. 

Para atingir esse último desideratum, a PAC tem-se valido 
de instrumentos origiriais de política comercial. A fixação de pre
ços de garantia internos bem acima dos vigentes no mercado mun
dial e a imposição de barreiras tarifárias e não tarifárias 
contabilizam r~ultados que se tornam apreciáveis ano após ano. 

Esta sucinta exposição sobre tão proveitoso cantata de ex
pressivas lideranças rurais nossas com a CEE, inclusive de meu 
Estado, Mato Grosso, representado pelo Presidente da Famato, 
permite-nos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazer algumas refie~ 
xões sobre nosso País e a América Latina. 

A realidade econômica européia, hoje estampada no signo 
da CEE, está a nos apontar este indiscutível caminho: por um lado, 
a necessidade urgente de revermos as nossas _polfticas alfandegá
rias e. agrícOlas, e, por outro, de voltamos os olhos para o imperati~ 
vo de melhor organizarmos as nossas estruturas de produção, com 
base no princípio da integração e da competitividade. 

De outra parte, parece relevante assinalar: nunca seremos 
um país economicamente desenvolvido se não adotarmos políticas 
de integraçãQ do hom~m ao campo e programas que gerem, em 
primeiro lugar, a nossa auto~suficiência alimentar, poupando-se o 
nos__so povo da vergasta da fome e da miséria físíca. _ 

É inquestionável! Só com lideranças sindicais fortes, atuan~ 
tes e expressivas, tanto no âmbito dos proprietários quanto no dos 
traba1hadores rurais, poderemos alavancar nossa estru_t!!r~_de pro~ 
dução de sorte a torná~Ia coffiPãtíver cOm os superiores objetivos 
de justiça social. 

Era o que tinha a dizer_!_ Sr:_. _.~residente._Iyluito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala· 

vra ao nobre Senador Nelson '?fedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Senadores, a econo
mia do carvão nacional sofre a pior crise de toda a sua história, 
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agravada pela"i facilidades fiscais com que se imPorta essa maté
ria-prima do e.o:;trangeiro. Criciúma, cuja história se confunde com 
o início da implantação da indústria ex:trativa do carvão, vive uma 
quadra sem precedentes, que jogou no desemprego grande quanti
dade de trabalhadores, gerando todos os tipOs de prOblemas, inclu
sive os de_ segurança· para uma comunidade tipicamente pacata do 
interior de Santa Catarjn._~_ .. 

A indústria de coque de carvão mineral, inteiramente Con
centrada em Criciúma.- Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, cuja 
capacidade instalada é de 15 mil toneladas por mês, tem condições 
de suprir todas as necessidades do mercado de fundição nacional. 
A produção reduziu-se para apenas 5 mil toneladas mensais, agra
vando os problemas sociais desse município catarinense e de_ tOaa 
a região de sua influência. A crítica·.~atuação é agravada pela<> faci
lidades com que se importa carvão de outros países, -coiri alíquõia 
zero. 

Trata-se de uma competição desleal, Senhor Presidente, Se
nhoras e Senhores_S_en_adores. Importam-se grandes quantidades 
de coque siderúrgiCo de países do Leste europeu a preços impossí
veis de serem praticados pela matéria-prima nacionaL Não esta
mos dizendo qualqüer absurdo quando afirmamos que o carvão 
importado é subsidiado pelos pafses que os produzem, o que signi
fica que o Governo Federal_ estimula o desemprego de brasileiros 
em favor de estrangeiros. 

Acabo de receber mensagem dos Srs. GUida José Búrigo e 
Álvaro de Freitas Anis, respectivamente, Presidefite- e Secretário 
da Associação Comercial e Industrial de Cdçiúma, ridamand

0
o_al::

gumas providências do Governo Central, destin3.çJas, senão a e:sj.i
mular a produção como nos velhos tempos, pelo menos a melhorar 
o seu desempenho, voltando a oferecer empregos e a melhorar as 
atívídades econô_mí_cã:s naquele munidpio e na região em que está 
situado. 

O que os empreSários de CriCiúiiia desejam, Sr. Pre:sidente, 
Se-s e Srs._Senadures. é o contingenciamento -das importáÇõés de 
forma a que se estiinule o consumo do carvão e do.c;oque siderúr
gico nacionaL Outra alternativa sugerida pelos~dirigentes da Asso
ciação ComerC_iãl e_l_ndustrial de CriciúP,a é a CJjação de alíquotas 
de importação para- o carvão energético e-para todos os tipos de 
coque pelos meios e formas competentes. 

O Brasil não pode dar-se ao luxo de d~rrubar _barreir:as al
fandeg~ias ·quando são os países desenvolvidos que as estão er
guendo por toda a parte. O Mercado Comum Europeu, o Japão e 
os Estados Unidos são, hoje, campeões de medidas protecionistas. 
Por que razão o Governo brasileiro deixaria de proteger o carvão 
nacional para preferir a matéria-prima importada, de forma a ga
rantir empregos a estrangeiros em detrimento de milhares de brasi
leiros?! 

Desta tribuna, Sr. Presidente, Se-S C srs; Seriadores, formulo 
veemente apelo ao Presidente Itamar Franco e -ao Ministro das Mi
nas e Energia, Deputado Pauli no Cícero, para que adõtem as medi
das cabívei_s__a ftm de que protejamos o carvão ·nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

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

O SR. JOÃO FRANÇA (PP - RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, sn. ~ Srs. Senadores, hoje, dia 08 de 
março, comemoramos o Dia Internacional da. Mulher._ Mais que 
um marco no calendário, essa data obriga a uma reflexão. Não a 
propósito do surrado tema da discriminação. Tampouco a respeito 
das árduas conquistas que os movimentos feministas vêm soman
do ano após ano. 

Longe de mim, Sr. Presidente, imaginar que esses temas se 
tornaram assunto do passado~_ ~o contrário. Se hoje a mulher não 
precisa mais pleitear direito ao _trabalho_._ se seu espaço foi" ámplía
do na Constituição de 1988, a superação de todas as barreiras vis
lumbra-se num horizonte ainda muito distante. LeiT}brernos, para 
avivar nossa memória, três bat~lhas~ cruci;:!íS que a ri1.ulfier---precisa 
vencer na guerra contra a discriminação rnilenat; a desígu1lldad~ 
salarial, a dupla jornada de trabalho, a violência no lar e (Õra dele; 

A enumeraçãõ seria monotonamente cansativa, _E}, claro, 
inútil, já que sobejamente conhecida. Dia virá, com_ certeza, em 
que se deixará de.lembrá:la por caduquice e anacronismo. 

Mas, Senhor presidente_, _ilustres. Senadores_. enquanto esse 
futuro permanece no porvir, desejo aproveitar a data para abordar 
a alarmante questão da saúde da mulher_. Especialmente o aborto. 

Os números são assustadores. No Brasil, dois abortos são 
pfatkãdos a cada minuto. Isso significa 114 por hora, 2.739 por 
dia; quase um milhão por ano. 

Em síntese: quase 3% das 38 milhões de mulheres em fase 
reprodutivã praticam aborto incliscrini.inadamente, em condições 
precáriasc -

A verdade é um pesado golpe no estômago. Segundo a 
Coordenação de Saúde Materno-Infantil, morrem por ano, em nos
so País, 4.500 -mUlheres vítimas de abortos provocados. 

O tema apresenta vãria:s· facetas. Já se gastaram muitos pa
péis, muito latim e muita saliVa. Contra ou a faVor! Legalizar ou 
não? 

Eu, Sr. Presidente, vejo o aborto de outro ângulo. NUm-paíS 
em que a quarta parte da população é composta por analfabetos, 
recorre-se à interrupção da gravidez como forma de controle da 
natalidade. 

Por falta de um projeto sério de planejamento familiar, nãO 
se tem acesso as informações corretas !?Obfe as. formas -Seguras de 
eVitar ·a gfãvidez intempestiva ou indesejada. 

Ninguém mais discute no mundo a imprescindibilidade do 
planejamento familiar, tido como base da paterriidade responsável 
e, conseqüentemente, da famílía como mícleo essencial 4a. sqcie
dade, objeto de superior preservação por parte do Estado. 

- --"Não por acaso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre as con
quistas introduzidas na Carta de 88, destaca-se a irtC~usão do pla
nejaineritb familiar. 

Reza o 7° parágrafo do art. 226: "Fundado nos princípiOS da 
dignid30e d3. .PeSsoa·huinana e âa paternidade responsável, o pla
nejamento familiar é livre decisão do ca$al, comperindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicOS para O exerCíCio desse 
direito, vedada qualquer forma coercitiva por párte_ de instituiçõeS 
ofiCiais ou privadas." 

Como se pode inferir da_ leitura atenta desse __ dispositivo, a 
CorlStituição Federal consagra o direíio ao pfanejameD.to familiar 
fundado no princípio da autonomia da vontade, determinando ao 
Estado que_assegure a _eficácia dess_e_direit.o, rechªçªndo_qualquer 
tipo de coerção. 

- É importante, pois, o acesso a informações corretas que 
orientem a mulher na busca do anticoncepcional acertado, capaz 
de protegê-la, sem prejuízo da saúde, da gravidez inoportuna. 

Esse é o primeiro passo para deixar para trás uma triste rea
lidade. Dois terços das mulheres brasileiras entre 15 e 44 .anos 
usam métodos anticoncepcionais sem orientação adequada~ E, sur
preendidas pela gravidez indesejada, vêem-se obrigad~s a inter
rompê-la. 

Sr._ _Presidente, Srs. Senadores, a desumana sonegação de 
métodos de planejamento familiar conduz à prática do aborto, hi
pocritamente ignorada, embora responda pela morte de milhares 
de mulheres. - - -
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Medidas concreta-. precisam ser to!Dadas com urgência. E 
dever primeiro do Estado pôr à disposição de todos os que dese
jarem infonnações corretas a reSpe-ito de rriéfcidos anticonceptivos. 
Pode-se, por exemplo, incorporar óplanejamento familiar ao nível 
de atenção primária da rede pública ~e saiíde. Tirando-se proveito 
da estrutura já exiSteilte- o que é bem-vindo numa época de recur
sos escaS'Sos-...: cO.tiségt.íir-Se-á ofêrecer uina correta orientaÇão de 
controle da natalidade. 

Essa providência simples, mas que exige determinação e 
vontade política, robustecerá o difeito à vidà, tornando a idéia do 
aborto mero espectro que terá rondado abus1Vamente a eXistência 
de seres inóó!htes. - ~ - -- -- -

A:fm-al,--0 Eshida· deve asse guiar -à CO.ãnça, antes de seu nas
cinielltá, Coin- ã MeSma força de após o nascimento, o direito à 
vida, inerente a todo ser humano. Em razão de sua debilidade par
ticular, a criança qúe- Vai nascer deve beneficiar-se de uma prote
ção especial 

OutrO rião· é, 3.Jiás, o pfopósito do art_._ 5_0 da nossa CQnstitui
çii.o - aO quãl não deve ser infiel nosso legislitdor - que considera 
o direito à vida desde o fenômeno da concepção inti'a-uterinã, não 
passando o aborto de uma violaç~o odiosa desse direito. 

Era o·que tiilha a dizer, Sr. Pr6Sidei1te·. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (LuCfdío Portella) - Concedo a pà!a
vra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB :::-p,:J>.-Promincia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e_ Sr~. senadores, a partir de 
trágico episódio ocorridÕ no dia 8 de ffiarço de 1857, na cidade de 
Nova Iorque, nos Estados Unidos, país que já nesta época exibia 
grande nível de desenvolvimento, o mundo decidiu eleger esta 
data, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. 

O fato gerador, a prlmeira greye c.oriciuzida _exclusLv.amente 
por mulheres, teve conseqüências graves e mui~o trágicas. 129 
operárias de Uina fábrica de tecidos daquela cidade morreram quei
madas num incêndio de grandes proporções, provocadc;>, intencio
nalmente, pelos próprios donos da indrlstria, que através desta 
fonna brutal e cruel decidiram acabar, pela forÇa e pelo fogO, com 
movimento das_tec.elãs que reivindicavam melhoria de salários e a 
instituição de uma jornada 'diária de trabalho de dez hciras_. pois 
elas em média trabalhavam doze e até quatorze horas dia. 

Apesar da brutalidade patronal, injustificada e sangrenta, só 
53 anos depois deste triste acontecimento; em 191 O, uma Confe
rência Internacional de Mulheres Socialistas, rea1izada em Cope
nhaguen, na Dinamarca, deCidiu propor em homenagem às vítimas 
do incêndio criminoSo; <j:i.ie o· olíó de m&ço pa~·sasse·a marcar, em 
todo o mundo, o Dia Internacional da Mulher. 

A partir~ portanto, de f9IO, cresceram os-movimentos-femi
ninos pela conquista de espaços e igualdade de tratamento. 

A mulher, no Brasil, só recentemente deixou de ser um fino 
ornamento social para ganhar, com todas as hÕfirãs, Um lugar mui
to destacado e importante nos setores produtivos do país. Livre de 
algumas das amarras que tolheram sua ação durante muitos sécu
los, ela se lançou, em princípio timidamente mas em seguida de 
forma mais arrojada, a grande conquista de um lugar mais destaca
do, fora das sombras das famosas e detestadas "prendas domésti
cas", de posiçõe-s mais claras e mais s6Ii~as que- foram sendo 
ocupadas graças à finneza e qualidade do trabalho demonstrado. 

Não se pode negar que em_bota ainda enfrente dificuldades 
conjunturais, a mulher brasileira, nos_ dias atuais, aparece numa 
clara posição de relevO em iodas as atiVIdadCs desenvolvidas no 
país. 

Agora, organizadas em entidades muito atuantes, como o 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a busca da unidade, 

desenvolvida pela mulher, é tão intensa e tão cuidadosamente ela
borada aparecendo, em conseqüência, como uma luta que acabou 
por extrapolar fronteiras e ganhou dimensões internacionais. 

Infelizmente, e se faz necessário lembrar isso, a concepção 
originada em parte da sociedade, que a importância do que as mu
lheres tem feito, das merecidas posições já --conqllistãdas, não te
nham tido o destaque que merecem, embora se reconheça que não 
é-ainda aquela que deveria ter alcançado. Nega-se à mulher, em 
muitos círculos e atividades, o natural e aguardado direito de 
igualdade. Incluindo-se, não como simples referência sociológica, 
mas siril comO um item de produtividade muito importante. A mu
lher merece, e tenho plena certeza de que não tardará a obter, ter 
seus direítos reconhecidos por toda a sociedade, pois eles, num 
mundo moderno como o atuai, devem ser absolutamente iguais. 
Não se admite, e protesto veementemente, _contra isso que à mu
lher seja negado, em muitos casos, a igualdade salarial com o ho 
m_ern .. E preciso que se estabeleça que a tarefas iguais correspon
dam__a salários igu<!is.__n_ão importando quem o produza, se o ho
mem Ol}- se a mu,her. Devemos nos empenhar, num movimento de 
profundidade, e realmente nacional, para se acabar, de vez por to
d~, com as difeJ:enças que em algumas circunstândás sej:>ar3.m hO-
mens_ e mulher~- ___ .- , , . _- .. 

É preciso Se-considerar ialriFém que.di<lnte' dÓ qua'dro mun
diaJ, no qual a mulher se insere num quadro de muito destaque 
profissional e cultural, ela de_ve continuar lutando pela conquista 
de espaços maiores e assegurar, em todas as circunstâncias, a mes
ma parcela de direitos e deveres que é atribuída ao homem pelo 
meio sOcial. À proporção que eJa se torna inã.is consciente de seus 
direitos é evidente qúe' a absorção social passa a ser maior. 

No Brasil, segundo algu_mas_fontes, a participaçãO da mu
lher no mercado de trabalho já é um pouco maior de que 40% de 
toda a força produtiva. Mas, em-razão disso, e o fato não pode ser 
ignorado, começaram a surgir_ os aparentes conflitos com os ho
mens em razão da disputa de posições práticas, gerando, inClusive, 
como uma das conseqüências desta cadeia de reação, o tãO discuti
do aumento de casos de assédio sexual. 

Todavia, e apesar dos progressos assinalªdos nos _P.ltimos 
tempos, não se pode negar que a situação da mulher brasileira, 
principalmente nos segmentos sociais de baixo poder aqUiSitivo, 
ainda está aquém do que deveria ser em termos de justiça sociaL 
As agressões sexuais, por exemplo, se sucedem numa escalada 
realmente preocupante e o melhor caminho para a solução do pro
blema é se estimular aS mulheres agredidas, seja a agressão de que 
espécie for, inclusive a sexual, para que não deixem, principal
mente agora que já Contamos com legislação específica, de denun
ciar _ seus ~gressores, sejam eles maridos, companheiros, 
namoiidos, ginecologistas ou simples passantes. 

Embora reconheça que a situação da mulher brasileira regis
trou alguns avanços importantes a partir da Constituição de I 988, · 
mas _ainda assil!l a sua luta por maiores direitos continua deSigual. 

Ao concluir, Sr~ Presidente e Srs. S-enadores, quero canela
mar as !llulheres de todo o Brasjl a se manterem coesas e prontas 
pifã através-do trabalho, da cultura, da perseverança, ajudarem o 
país _a formar, o mais 111.pidamente possível, uma sociedade mais 
solídáriã e mais hllmãiiã. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídío Portella)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Onofre Quinan. 

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB - GO. Pronuncia 6 se
guinte discurso.)- Sr._ Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste roti
neiro oito de março, que deveria se tornar festivo e ganhar mais 
expressividade, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. 
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Não há interesse nosso e não have_ri_a interesse de_ quem 
quer que seja de se apelar ao sentido demagógico, ao_ ser feita 
qualquer referência destacada a ele. Afinal, a projeção da mu
lher, nos dias que pa~sam, é verdade axiomática_e evidência notó
ria, porque ela própria, a mulher, se encarregou de se projetar 
universalmente, em todos os setores de atividades no mundo intei
ro, 

:Na verdade, se ·rccorrennos' à História, veremos a evidência 
da participação feminina nas páginas que compõem o livro· do 
tempo; pode não ter ganho projeção ampliada, mas se confirma 
em aconteciinentos que vêm se firmando. por SéCulos e ·séculos, 
ao long_o:da hist6r~a.\!n_i'(e.rs~. · · 

. Pifrie Curi_e _alcançou suc.e.Sso estrepitoso pela descoberta 
do rádiO; ri:Ias foi sua· ésposa, Marie Curie, que lhe proporcionou 
recurs~s lntelec't~;Iciis e iúetiVos para- ã 'grande cOnquista. 

. ~varenga PeixPtO foi riônie-âestacad_o _ _na Incon_fidêricia 
Mineira; para isso, não diSpensOu o ConcursO; pàr sinal enfátiCo, 
da sua esposa Bárbara Heliodora. 

tores ou ramos da vida hodiema, se firma e se apresenta como fa
tor de solidez e de incentivo, de ânimo e de edificação _da socieda
de geral, c_onquistando a grandeza e desenvolvfmento admirável 
do presente como alicerce do esplêndido futuro que nos aguarda. 

Assim, como testemunho do nosso apreço e admiração 
imorredora à Mulher _no _seu O ia Internacional, fazemos este pro
mmciamento respeitoso, desejando que a sua participação ao nos
so lado continue franca e decisiva, valorizando o nosso trabalho e 
engrandecendo a luta de todos os dias. 

Era o que eu tillha a dizer, Sr. Presidente._Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Presidência 

convoca sessão extraordinária, a reali.zar-se hoje às 13h5min, com 
a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-l-

OFíCIO N" S/25, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 3rt. 3" 
Giuseppc Gatibaldi, chamado o Herói de Dois Mundo.s, 

pela sua. a_tuaç~o revolucionária no Brasil e na Itália, teve seu da Resolução no 110, de 1993) 
nor;ne,elevaQ.o na ;:tcl~mação c no.·co,npeito dos se:us compa~iotas, Ofício n° S/25, de 1994, pelo qual o Governo do Estado de 
porque a seu lado, e com participação decisiv-a, fulgiu a estr~la de- São __ Paulo solicita autorização do Senado Federal para elevar os li-
safiante .-de Anita Gã.ribaldi. . . . . . _ __ _ _ mites de endividamento daquele Estado, para emissão e colocação 

. ,- r..;Jtiifos cà~os~ de-destaque da Mulher n6it"pOderíarrioS fazer no mercado de Letras Financeiras do Tes_ourQ - LFT.P. (Depen
çlesfilar, nçstc. lige"ífo' ~- d~spretensioso pronuncíainento. Foi uma dendo de P8!écer da CO~o de ~ssuntos Econõ:roic_os) 
mulher, M.ada Mad.alena, quem Pririteiro se- aVistou com Jesus, O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portela)- Está encerrada a 
após o evento glorioso da Ressurreição. E assin-1, com alegria e, sessão. 
em certos cas_os até Com emoção, fazemos regTsi:rO do nos~Q apre
ço aç el,elnênt~. r~~niri~ q~e·, iló lãr~ como m"ãe!- esposa, irmã ou 
filha, l).Os,campÇJ~ aqerto~ ,da aiiVida4e comurô; ~em quaiSciuer_~e-

(Levanta-se a sessão às 13 horas 4 min,u.tos.) 

. Ata da 11 a Sessão, em 9 de março de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRrA-
Presidência do Sr. Lucídio Portel/a 

ÀS 13 HORAS E 5 MINUTOS. ACHAM,SE PRESENTES . SobaproteçãodeDeus,iniciamosnossóstrabalhos. 
OS SRS. SENADORES: O Sr. I" Secretário procederá à leitura do Exi>ediente. 

Affonso Camargo - Albano Franc() _- Alfredo Campos - ~lido o seguinte 
Aluízio Bezerra- Álvaro Pach~co- Aureo Mello- Bello Parga --
Beni V eras- Carlos De'Carli- Chagas Rodrigues- Cid Saboia de 
Carvalho- Darcy Ribeiro-_ Dãr'iO Péreira-:- DirceU Carneiro- Di- _ 
valdo Suruagy 7 .EQuar_do Suplicy- Elcio Álvares- Epitácio Cafe-
teira - Esperídião Amin - Eva Blay - Flª-viano Melo - Francisco 
Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson CaJilª-ta- Gilberto 
Miranda Henrique Almeida - Humberto L_uc_ena - Hydekel Frei
tas - Iram Saraiva_- Irapuan Costa Júnior --Jarbas Passarinho
João Cahnon- João França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Jo
saphat Marinho- José Fogaça- José_ Paulo Bisol- José Richa
Júlio Cainpos- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Juvêncio Dias 
-Lavoisier Maia- Levy Dias- Lourerpberg NuneS :({pcha- Leu

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
De agradedmeiuo de comunicações: 
N"' 116~a 118, de 1994 (n"S 187, 188 e 190/94, na origem), 

de 8 do corrente, referente às matéii:as ConStantes das Mensagens 
CN_n° 37, SM n°s 42 e 45, de 1994, respectivamente. 

O SR PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O Expediente 
lido vai à pllblícação. · --

rival Baptista- Lu_cídio Portella_-_Luiz_ Alberto Olivejra- Magno tário. 
Bacelar- Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda- Marco Maciel-
MáriO Covas- Marluce Pinto- Mã~~o BeDeYid~s- Meira Filho-

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

É lido_ o_ seguinte --

Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wede-
kin - Ney Maranhão- Ney Suassuna- Odacii. Sp<!-fe~ - Onofre 
Quinan - Pedro Simon- Pedr_o Teix.eiia- :RãChid Sal~anhã Derzi 
- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan TitO:_:- Ruy Bacelãr -
Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A lista de pre
sença acusa ·a comparecimento de 71 Srs. Senadores. Havendo nú-_ 
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

REQUERIMENTO N" 123, DE 1994 ~ - ~ c 

Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno 
e de acordo com _is, _tra-dições da Casa, as seguintes homenagens 
pelo falecimento do- Dr: José Mofa_es, ex-GovernadOr e ex-Presi
dente da Assembléia Legislativa do Espírito Santo. 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b). representação nos funerais; 
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c) apresentação de condolências à família e ao Estado _do 
Espírito Sarito. 

Sala daS Sessões, ~de março de 1.994. - Gerson Cam.ata. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -~Esse requeri~ 

mente depende de votação, em cujo encaminhamento poderão faw 
zer uso da palavra os Srs. Senadores que o~ desejarem. (Pausa.) 

Não havendo quem queira se pronunciar, passa-se à vota-
ção. 

Os Srs. Senadores que o aprovanl~~pern13.rieçaln sentados. 
(Pausa.) ~ ~ ~ 

Aprovado. 
Será cumprida a deliber~ção do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Sobre a mesa. 

comunicação que Será lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasilia, 3 de março de 1994 
Senhor Presidente: 
Nos termos do art.· 39, a~ do Regúrtentci Inteffio, 'cOmunico a 

Vossa Excelência-·que deverei ausentar-me do País no período de 
I 7 de março· a 5 de abril do corrente ano, para participãr da 91 a 

.Conferêricfa Jinerfladamentar, a ser realizada em Paris, França. 
GratO pela atenção; subsdrevo-me, 

Atel:tCiosamente - Senador J utahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (LuCídio Portella) :_ 6 ~expÓdiente 
vai à publicaÇão. · · 

~o~~e. a ~~sa. requerimento que sel-á lido peio Sr. ·1 ". s·ecTe
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 124, DE 1994 
Ofício n" 1194 Brasília; 8 de niarçó dil994 · · 

OfíCio no 1194 . . . 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Relator da Comissão SenãtoriãrTemporá

ria, criada através do Requerimento n" 513, de 1993~SF, para "Ela~ 
borar um programa decenal de salvação tlo Nordeste", Solicito a 
Vossa Excelência, tonfonne disposto na alínea a, parágr~o 1 ", do 
art. 76, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a prorroga
ção por mais 180 (Cento e oitenta) dias do prazo concedido a este 
órgão técnico. · ·- -

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelên
cia, protestos de estima e distinta consideração. - Senador Darcy 
Ribeiro, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella) - Aprovado o re~ 
querimento, fica prorrogado por mais 180 dias o prazo da Comis-
são. -- -

Sobre a mesa, requerimentos que serão lid9s pelo Sr. I" Se-
cretário. · 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 125, DE 1994 
Requeremos urgência, nos tel1Íl.Os &f art. 336;· b, do Regi

mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n" 13, de 1994 (n" 
3.254/89·, na Casa de origem}, que regula a profissão de corretor 
de seguros, de capitalização e .de previdência privada, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, 9 de março de 1994 ... - Mauro Benevides 
-Marco Maciel- Mário Covas- Magno Bãcelar. 

REQUERIMENTO N" 126, DE 1994 
Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais. artigo n" 336, alínea c, do Regi
mento Interno do Senado Federal~ requ_eremos a·Vossa Excelência 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara- fLC_q"_92, de 1993 
(PL ii o 2 . .989/92, na Casa de origem), que· autoriza a reversão ao 
Município de Fl.orianópolis, Estado de Santa Catãrína, do terreno 
que menciona. · 

Sala das Sessões, 9 de março de.l994.- Esperiilião Amin 
--Mauro Benevides- Jonas Pinheiro- ~;tfW.o Bacelar- Mar~ 
co Maciel. · · - -· 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esses requeri~ 
mentes _serão votados após a· Ordem do Dia, na fonna do disposto 
do art. 340, II, do Regimento Interno. ~ ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, o OfíCio n" 1 .. 046, de 9 do 
corrente, encaminhando, nos termos da Resolução n" 11, de 1994, 
pare.cer relativo ao· pedido de emissão de Letras Fininceiiãs-do Te-
sõutO tlo MuriiCígío de São Pat.ilo ~- LFTsP, cujoS recursOs serão 
destiD.ados à liquidação do 5" oitavo de precatórios.judiciais pen" 
dentes, de responsabilidade daquele Município, bem como do seu 
respectivo complemento. 

- O ·expediente será· despachado à COmiSsão de ASsuntos 
Econômicos para ser anexado ao processado do Ofício n" S/29, de 

~ 1994. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Presidência 

recebeu Mensagem n" 119, de 1994 (N" 192/94, na origem), de 8 
do corrente, Pela qual o senhor Presidente da República, nos terM 
mos do art. 52,· iri.cíSo V, da Constituição, s<>_lj_cita. autorização para 
coritrãiar opemÇao de crédito externo a ser celebrada _entre a Repú
blica ~ederatiV'á do Brasil e a·Japan Internàdonal Cooperation 
Agency (JICA), no valor de sete bilhões e cento e cinqUenta e 
quatro milhões de ienes, para finanCiar O tei-Ceiro ·Prograina Nipo
Brasileiro para. O Desenv~lvime!J.tO dos Cerrados (PRODECER 
ffi}, a ser executado nos Estados do Maranhão e Tocantins. 

A matéria Será despachada à COmissão de _Assun~os _Econô
mico·s. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotado o 
te_mpo d~stúiã~õ ~o Expe~enteA 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

OFíCii:ú,i• 8125, DE 1994 
(Incluído_ em Ordem do _Dia nos termos do art. 3° da 

Resolução n" 110, de 1993) 

_üfldo n" Sf25, de 199( pelo quaí o Governo ~o 
~ Estado de São Paulo solicita autorização do Senado Fe~ 

dera! para elevar os limites de endividamento daqueJe 
Estado, para emissão e colocação no mercado de Letras 
FinaiJ.Ceiras do TesOúro- LFfP. (Dependendo de pare
cer da Corrússão de Assuntos Econõnúcos) 

. - Nos termos do art. 5" da Resolução n" 110. de 1993, desig
no o Senador Gilberto Miranda para proferir parecer, em substitui

- ção à Comissão de Assuntos Et=onõmicos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Para emi~ 

tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem a esta Comissão 
de Assuntos Econômicos o Oficio "S" n° 25/94, do Senhor Gover
nador do Estado de São Paulo, no qual é solicitada autorização 
desta Casa para emissão 4~ Lçtras Financeiras do Teso_uro do Esta
do de São Paulo, cuja receita servirá à rolagem dos títulos venci
veis no I" semestre deste ano .. 
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A solicitação sob exame deve ser examinada à luz da Reso
lução no li, promulgada em 31-1-94, em meio à trarnitaçào do 
Ofício "S" n'=' 25/94. Em função da entrada em vigor da referida 
Norma, o Banco Central do Brasil emitiu_novo·Pacec..er (Parecer 
DEDIP/DIARE-94/270, de 21-2-94), analisando o pleito do Esta
do de São Paulo, que apresenta as -seguintes condiçõ_es: 

a} quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucio
nal no 3, deduzida a parcela a ser definida pelo Senado Federal; 

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

- LFT, criadas pelo Decreto Lei n• 2.367, de 25-11-87; 
d) prazo: de 1 a 120-meses; -
e) valor nominal: CR$ 1,00 
f) características dos títulOS a serem substituídos: 

Títulõ · Ven'cimento Quantidade 
521825 15-3-94 1M.ooo.ooo 
521825 15-6-94 344.862.572 

448.862.572 
g) previsãO de colocação e vencimento dos títulos a .se-

relll e~itidos; · · · · 

ColOcáção ·Vencimento Título Ddata-Ba.se . 
15-3-94 15-3'99 ~521826 15-3'94 
15-6-94 15-6,99 521826 15-6-94 

h) forma de colQca,ção: através de ofertas p-úblicas, nos ter
mos da RCsolu_çãci n° 565, de 20-9-79, deste BanCo Central; 

i) autorização legislativa: Lei n• 5.684, de 28-5-87; De
creto n" 29.526, de 18-1-89; Decreto n" 30.261, de 16-8-89, e Re-
solução SF-61, de 30-12-91. ' · 

A instrução do processo encontra-se conipÚ!tã, dde cons
tar;ado tod? a do~um~ntaçãp e?Ugida pelo arts. 2°, 13 e 15 da Reso-
lução n~ 11194. --- -

O parecer do Banco Central' do Brasil, emitido em função 
do disposto no item IV do art. 2° e' "item VIII do art. 13, da Resolu
ção já reft.!rida, çpnclui pelo enquadra!lle"Q.to_ do pleito C ~!i questão 
nos limiteS estabelecidos na norma do Seiútd.o Federal. 

O mesmo Parecer esclarece ainda que, no ·caso da rolagem 
solicitada pelo Senhor Governador do Estado de São Paulo, não 
foi possível realizar a apuração do limite_ de 9% da Receita LíqUida 
Real, conforme dispOsição do art. ·27 a Resolução n° 11194, uma 
vez que os Estados e Instituições responsáveis' pelas informações, 
não forneceram a tempo os dados solicitados, além do que poucos 
Estados assinaram o acordo previsto na Lei n° 8.7_27/93, ao cum
primeiitõ do qual serve o cálCulo do limite aciiri.ar-eft!iido. 

Com base no § 6° do art. 15 da Res.olução n° 11194 cabe, 
portanto, ao Senado Federal estabelecer o percentual de rolagem 
dos papéis, considerando, inclusive, que a proximidade de venci
mento de parte dos títulos (15-3-94), recomenda uma definfÇão ur-
gente._ _

0 
_ _ __ 

A solicitação erit an-állse e11;1bÕfii.-se f~Ça ri~- ~~O ti cio da rola
gero de 90% _{fa ~lívida V~J!~Íy_~l no 1~ _s~m~~tre qe 1994, é em tudo 
semelhante aos pleitos de outros Estados, que recentemente obti
veram autorização do Senado Federal, para giro de 91% de suas 
obrigações, com vencimento no·meSmo período. 

Assim, entendo cabível conceder ao Go_verrio do Estado de 
São Paulo idêntico ·pei"ceritual, considerando não apenas a adequa
da uniformização das autorizações mas, também, os termos do pa
recer do Banco Centrà1, no qual se demonstra a dilatação do perfil 
de vencimeritos da dívfda mobiliária do Estado, a partir da rola
gero solicitada. 

Manifesto-me, po-rtarito, favoráVél ao acolhimento do pedi
do do Senhor GoVeiTúidor do Estado de São PaUlo contido no Ofí-

_cio "S" 25!94, riO sentido da emissão de LFI'P destinadas à rola
gero da dívida mobiliária do Estado, vencível no lo semestre de 
1994, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃ-O N" 36, DE 1994 

Autoriza a ·emissão de Letras Financeiras do Tesouro .do Es
tado de São Paulo- LFTP, destiriadas à rolagem de 91% (noventa 
e um por cento) da dívida mobiliária_do Estado, vencíyel_no pri-
meiro semestre de 1994. -

O Senado Federal resolve: - . . . -· . . -· . - ... 

_ Art. 1 o É o Estado de São Paulo autorizado, nos- termos da 
Resolução n° 11/94, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tad? de São Paulo-:- LFTP, desti!l#4_a? ~,rÇ)lag~m de~}% (n~venta 
e um por cento) de sua dívida mobiliáriavencível_no primeiro se-
mestre de 1994. . - , 

Art: 2° A emissão, oi-a ati.toriZ:ida, deverá se r~alizar- sob as 
seguinte~ condições: 

3) quantidade: a ser definida na data de resgate_ eloS" tí:tulQ& 
a serem Substituídos, atualizados nos termos do,§ 6°, do art. 15, da 
Resolução n° 11/94, deduzida a parcela de 9% (nove porcento); 

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

- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.367, de 25-11-87; 
d) prazo: de 1 a 120 meses; · · 
e) valor nominal: CRS 1,00 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Título Ven~imento_ _ Quantidade 
'521825 15-3-94 104,000.000 
521825 15-6-94 344.862.572 

448.862.572 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a ~.; 

rem emitidos: 
Colocação Vencimento Título DatawBase 
15-3-94 15-3-99 521826 l5c:Jc94 
15-6-94 15-6-99 521826 15-6-94 

h) forma de colocação: através .de ofertas públicas,· nos ter
mos daReso1ução n° 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n° 5..684, de 28-5-87; De
creto n" 29.52ô, de 18.01.89; Decreto n" 30.261, de 16-8-89, e Re
solução SF-61, de 30-12-91. 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exêrcida no prazo 
máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data de pu
blicação desta Resolução. _ _ 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O -parecer con
clui p_ela apresentação dO Projeto -de Resolução no 36, de 1994, que 
autonza a _emiss_ão de Letras Financeiras do Tesouro dO Estado de 
São Paulo, destinada a rolagem de 91 % da dívida imobiliária do 
Estado vencidas no primeiro semestre de 1994. 

A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discussão 
poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

-O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a 
palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portelhi)- Cóiicedollpala-
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. _ . __ . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo apenas in
dagar ao Sr._ Relator se essa proposta que foi apreseritada ·e aceita 
por S. Exa está dentro dos parâmetros estabelecidos entre Uõião, 
Estados e Municípios para rolagem da dívida. 
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O Sr. Gilberto Miranda- Esclareço ao Oobre Senador J~
tahy Mag~hães que está dentro dos 9% que já foram aprovados 
pela ComissãO de Economia e pelo Senado Federal da rolagem de 
dívidas dos Estados. 

O SR JUTAil:Y MAGALiiÃES -À ffiinlia pergunta não 
é aperias se eStá sendo feito de acordo com pre_cedentes do Senado, 
mas se _está sendo feito dentro daquele acordo que foi estabelecido. 

O Sr. Gilberto Miranda- Dentro daquele projeto que nós 
aprovamos de rolagem no primeiro ano de 9%, no -segundo ano de 
I I% e assim sucessivamente. - ' 

O SR.JUTAHYMAGALHÃES- Sendo assim, não tenho 
nada a opor. 

o SR. PRESIDENTE (Lticídio Portella) - Continua em 
díséussão. (Páusa.) · · · · · · · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação.· 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemiãriecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. A matéria vai à COiilissãO Dlietõ~a para _a reda

ção final. 
Sobre a mesa,--re~ação flnal que s_erá li~a pelo Sr. 1° Secre

tário. 

É lida a seguinte 

PARECER N" 74, DE 1994 . 

(Da Comissão Diretora) 

. Redação final do Projeto de Resolução no 36, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fii:tal do PÍ'ojeto 
de Resolução n° 36, de 1994, que autoriza a emissão de Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFfSP, destinadas 
à rolagem de 91% da dívida do Estado, vencível no primeiro Se
mestre de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de março de_ 1994. -
Humberto Lucena, Presidente - Levy Dias, Relator_- Nelson 
Wedekin, Lucídio Portella. · 

ANEXO AO PARECER N" 74, DE 1994 

Redação final do Projeto de Resolução no 36, 
de 1994. 

Faço saber que o Senado Federal aproVOu, e eU, Presidente, 
nos termos do art. 48, item 28; do Regimeilto Interno, promulgo a 
seguinte - -

RESOLUÇÃO W, DE 1994 

Autoriza a emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado.de São Paulo- LFTSP, destina
das à rolagem de 91% da dívida mobiliária do Esta
do, vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Estado de São Paulo autorizado, nos termos da 

Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo, destinadas à rola
gem de 91% de sua dívida mobiliária, Vencível no primeiro 
semestre de 1994~ 

Art. zoA emissão deverá ser re:lHZ-ada nas segUinteS -COlidi-
ções: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem_ substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resolução n<~ ll, de 1994, deduzida a parcela de 9%; -
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b) modaliàade:-nominativa-transferi'vel~ · 
c) rendimento: igual ao das Letras Finar; .. eiras do Tesouro 

- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376, de '2 ' d~ novembro de 
!987; 

d) prazo: de um a cento e vinte meses; 
e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 
t) características dos títulos a serem substituídos: 

Título ·veócimento Quantidade 
521825 15-3-94 104.000.000 
521825 15-6-94 344.862.572 
TOTAL 448.862.572 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 
Colocação Vencimento Título Data-Base 
15-3-94 15:3.99 · 521826 15-3-94-
15-6-94 15-6-99 521826 15-6-94 

h) fOrma de colocaÇão: atravéS de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução no 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Central do Brasil; -

i) autorização legislativa: Lei n° 5.684, de 28 de maio de 
1987; Decreto n° 29.526, ·de 18 d.e janeiro de 1989; Decreto n° 
30.26!, de 16 de agosto de 1989, e Resolução SF-61, de 30 de de
zembro de 1991, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Pau-
lo. -

Art. 3° A presente aut~rização d~~erá_.ser exercida no prazo 
má.XiinO de duzentos e setenta dias, contados da data de publicação 
desta Resolução. 

O SR PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em discussão a 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada defini

tivamente aprovada independentemente de votação, nos termos do 
art. 7° da Resolução n° 110, de 1993. 

O prOjeto Vai à próimllgação 
O SR PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Esgotada a ma-

téria coristante da -Ordem do Dia. -
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n<~ 125, lido 

no Expediente, de _urgência,- para o Projeto de Lei da Câmara n° 13 
de 1994. 

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

tados. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que _se refere figurará 

na- Oidem do Dia da segunda sessão ordinária, subseqdüente nos 
termos do art. 345,_ll, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luctdio Portella)- Passa-se à apre
ciação do Requerimento n° 126, lido no Expediente, de urgência, 
para o Projeto de Lei da Câmara n".92, de 1993 ... 

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

tados. (Pausa) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda Sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 345, II, do Regimento Interno. 

0 SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a presente sessão designando para a 
próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 
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(Em regime de urgência, no~ __ termqs·do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) _ _ _ __ __ __ . . 

DisCUSsão, em turno único, do Projeto de DecretÇl Legl~latt
vo no 48, de 1993, (n° 264/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Edl_l-cação.) _ 

2 

PROJETO DE LElDA CÂMARA W 92, DE 1993 
(Em regime de_ urgência, nos tennos do art. 33P, '~b", do Re

gimento Interno) 
Discussão, em_tumo único, do Projeto de Lei aa:_Çãiiútia no 

92, de t 993 (n° 2:gs-9792, na Casa de origem), que aUtOriza a re
versão ao Municfpi6-âe Florianópolis, Estado de Santa Catarina, 
do terreno que menciona. (Dependendo de pare~er da ComiSsão de 
Constituiçüo, Justiça e Cidadania) 

3 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 13, DE 1994 
(Em regime de urgência, nOs ten.n-õs-do art. 336, ''b", do Re

gimento Interno) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 

13, de 1994 (n° 3.254/89, na Casa de origem), que regula a profis
são de corretor de seguros, de capitalização e de previdência priVa
da, e da outras providência.;;. (Dependendo de parecer da C~ missão 
de Assuntos Sociais) - --- -

4 

PROJETODSLEI DA CÂMARA W 167, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 5~ .da Resolu-

çãon0ll0,del993) ~ ~ ~ 

Discussão, cm turno único, Jo Projeto de Lei da Câmara n° 
167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa-de origem), _que cria cargos do_ 
Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2" Região, e dá 
outras providêndãS, tendo parecer favorável, proferido em Plená
rio, Relator: Senador Francisco Rollemberg, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça, Cidadania. 

(Dependendo de parecer_ da Comissão de AsSuntos Econô-
micos) - -- - --

5 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 38, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nõs-termõS do ãrt. 3° áa Resolu-
çã<>n•IIO, de 1993) ~- ~ .. -

Díscus-~·;ao, em tUrno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo no 38, de 1993 (n• 270/93, na Câmara do~Deputados), que 
aprova os textos das Resoluções D0 S 267 (E-V),-268 (XII) da Con
ferência Geral do Organismo para a Proscrição das Armas Nuclea
res na América Latina e no Cãribe (Opanal), que -alteram, 
respectivamente, a denominação legal do Tratado para a Proscri
ção das Armas Nucleares na América Latina e o parágrafo 2° de 
seu artigo 25, bem como _o_ _texto emendad_o do referido Tratado. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Está encerrada a 
sessão 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 10 minutos.) 

A TOS DO PRESIDENTE 

ATO W 89, de 1994 

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

regimental e regulamentar, em 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 cm vista o que consta do Pro
cesso n° 0871192~3, resolve alterar o Ato desta Presídência no 
67/94, publicado no DCN, Seção II, de 18-2-94, para considerar o 
servidor NEIL LOPES CAMARGO, matrícula 0754, Técnico de 
Indústria Gráfica Legislativa, Nível II, Classe Especial, Padrão 
IV /M23, do Quadro de Pessoaldo Centro Gráfico do Senado Fe
deral - CEGRAF, aposentado nos termos do artigo 40, inciso I~I. 
alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, com
binado com o artigo 186, inciso III, alfnea a, da Lei n~_8.112, de 
ll de dezembro de 1990, e artigos 1°, da Resolução-SF n° 59, de 
1991, e 36, incisos I e III,§ 4°, da Resolução-SF n° 51, de 1993. 

Senado Federal, 7 de março de 1994. - Humberto Lucena, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO N" 90, DE 1994 

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

regimental e reguJ~mentar, em confqrmidade 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 Pro
cesso n° 0097/94-2, resolve aposentar, voluntariamente, com pro
ventos proporcionaiS ao tempo de serviço, JOÃO ROCHA 
CAVALCANTE, matrícula 0504, Técnico de Indústria Gráfica 
Legislativa, Nível li. Classe Especial, Padrão N&f23, do Quadro 
de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos 
t~rmos do ~igo 40, inciso III, alínea c, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso III. 
alínea c, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 7 de março de 1994. -Humberto Lucena, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N" 91, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

regimental e_ regulamentllf. de conformidade cqm a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em yista o qu~ ç.onsta do Pro
cesso n° 003029/94-B, resolve aposentar, voluntariamente, JO
MAR JOSÉ RAMOS, Analista Legislativo, Área de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, 
alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, com
binado com os artigos 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei no 
8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2°, __ 37; e 41, da 
Resolução (SFl ~~_42, __ de 1993, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço, observado o dispostO no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de março de 1994.- Senador :Humberto 
Lucena, Presidente-. 

ATO DO PRESIDENTE W 92, DE 1994 
o Pres"icterite do senado Federal~ no uso da sua comP-etênCia 

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° 002362194-5, resolve aposenta-r; voluntariamente, o servi-
-dor ARLINDO ~ ALMEIDA, Técnico~ Legislativo, Área de 
Instalações, Equipamentos, OCup"ãção e Ambi"entaçãO de Espaço 
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FísicO e Serviços Gerais, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos tennos do artigo 40, inciso m, alfnea 
a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos· I 86, inciso ID, alínea a; e 67, da Lei n° Kl12, de 
1990, bem assim com os artigos 34, § 2•, 37; e 41, da Resolução 
(SF) 0° 42, de 1993, com proventos integrais, observado o dispas~ 
to no artigo 37, inciso XI, ~ Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de março de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 93, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

regimental e regulamentar, de confonnidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretorà 
0° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso 0° 002.633/94-9, resolve aposentar, voluntariamente, a servi
dora MARIA ONEZIA DA SILVA, Técnico Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão_ 30~ _!}Q 
Quadro de Pessoal do Sen~.do Fede_ral, nos tennos do artigo 40, in
ciso ill, alínea a, da Constituição da Repúblic-a Fed-!rativa -doBra
sil, combinado com os artigos 186, inciso m_, alínea a, 193, e 67, 
da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § z•; e 37, 
da Resolução (SF) n° 42, de 1993, com proventos integrais~ Obser
vado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de março de 1993. - Senedor Humberto 
Lucena,. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 94, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua cumpetência 

regimental e regulamentar, de conformidade _çom __ a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 3, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 002807/94-7, resolve aposentar, voluntariamente, o servi
dor ELIR SIMEÃO, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico 
ao Processo Legislativo, Nível m, Padrão 45, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos tennos do artigo 40, inciso lU, alínea 
a, da Constituição da República Federativa dO Brasil, combinado 
com os artigos 186, inciso m. alínea a, 193, e 67, da Lei 0° 8.1 12, 
de 1990, bem assim com os artigos 34, § z•, e 37, da Resolução 
(SF) n° 42, de 1993, com proventos iõie-grais, observado o dispos
to no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de março de 1994.- Senador Hnmberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 95, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua co!npetência 

regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe fof 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° 002768/94-1, resolve aposentar, voluntariamente, MA
RIA DE QUADALUPE COSTATEIXEIRA, Asessor Legislativo, 
Área de Assessoramento Legislativo, Nível ID, Padrão 45, do 
Quadro de Pessoal do Senado Fede_ral, nos tennos do artigo 40, in
ciso ill, alínea c, da Constituição da República Federativa do Bra
sil, combinado com os artigos 186, inciso UI, alínea c, e 67, da Lei 
n• 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2•, 37, e 38, da 
Resolução (SF) no 42, de r993, com proventos prOpdi'cionaiS ao 
tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciSO XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de março de 1994. - Senaclor Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 96, 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 outorgadii pelo Ato da Comissão Diretora 
no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso D0 003.214/94-0, resolve aposentar, voluntariamente, FÁTI
MA REGINA DE ARAÚJO FREITAS, Analis!a Legislativo, Área 
de Apoio Técnico ao Processo_ Legislativo, Nível fi, Padrão 45, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, 
inciso ill, alínea c, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea c. e 67, da 
Lei n• s.Jl2, dei990, bem assim com os artigos 34, § z·, 37, e 41, 
da Resolução (SF) n° 42, de 1993, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de março de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 97, 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° 002569/94-9, resolve aposentar, voluntariamente. JOSÉ 
RIBAMAR DE ANDRADE, Técnico Legislativo, Área de Apoio 
Técnico-AdministratiVO, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos tennos do artigo 40, inciso Ill, alínea 
c, da ConstitUição da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 186, inciso m, alínea c, 193; e 67, da Lei n• 8.112, 
de 1990~~ béln assim com os artigos 34; § 2°, e 37, da Re&o1ução 
(SF) no 42, de rg93~- corii proventos- proporcionais ao tempO de 
serviÇo, observado o disposto no artigo 37, indso XI, da Constitui-
ção Federal. . 

·· -Senado Federal, 8 de miirço de 1994.- Senador Humberto 
Luce~ Pr~side_nt~. 

ATO DO PRESIDENTE N" 98, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de cõi:lfornlidãde com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada peJo Ato da Comissão Diretora 
D0 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 002912/94~5, resolve aposentar. voluntariamente, LÍDI
CE BOTELHO VIANNA, Analista Legislativo, Área de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Nível Ill, Padrão 45, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos tennos do artigo 40, inciso m, 
alínea, c, da ConstitUiÇão da República Federativa do Brasil, com
binado com os artigos 126, iriciso III, alínea c, e 67, da Lei n° 
8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § z•; 37, e 41, da 
Resolução (SF) n° 42, de 1993, com proventos prOporcionais-ao 
tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de março de 1994. - Senador Hnmberto 
Lucena, Presidente 

ATO DO PRESIDENTE N" 99, 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 ConiiSsão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso no 002588/94-3, resolve aposentar, voluntariainente. ANTO
NIA ALEXANDRE DE SÁ, Técnico Legislativo, Área de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Nível ll, Padrão 30, do Quadro 
de Pess-oal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso lli, 
alínea d, da Constituição da República Federativa do Brasil, com
binado com os artigos 186, inciso ill, alínea d, e 67, da Lei no 
8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 1.•, 37, e 41, da 
Resolução (SF); n° 42, de 1993, com Proventos proporciOnais ao 
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tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37. inciso Xl, da 
ConstituiçãciFederal. · -

Senado Federal, 8 de março de 1994._ - Senador Humberto 
Lucena, Presidente~ 

ATO DO PRESIDENTE N" 100, DE 1994 
o Presidente do SeriadO -Federal, rio USo da sUa éomPetêllcià 

regimental e regulamentar, de conformidade com a delegaç~o d~ 
competência qUe lhe foi outorgada pe.lo Ato da Comissão Diretora 
no ~ de 4 de abril de 1973, e tendo· em vista o que constã dó ~ro:
cesso no 002464/94-2, resolve aposeõ.tar, ·vOiuntariainente, o servi
dor JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS, -Técniêô COiiSfativo, Área 
de Polícia, Segurança e Transporte;Níve1 ll, Padrão 30, do Qurictro· 
de Pessoal do Senado Federal,_ nos termOS 9-o ariig~ 40,_i_nc_iso rn:, 
al_ínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, com
binado com os artigOs 186, jnçiso .m. alínea a; 67; e 250, da Lei n° 
8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2", e 37. da Reso
lução (SF) .n° 42, de 1993, co.m proventos integrais, obs.ervado o 
disposto no artigo 37, inciso Xl, da Constituíção Federal. 

Senado Federal, 8 de março de 1994. -'-SeJ1adorHumberto 
Lucena, Presidente. 

ATODOPRESIDJ;;NTEN"10i, DE 1994-
o Presidente do senidO Fedei-ai~ no USo da sua competência 

regimental e regulamentar, d~. cOntOroudad.e=-com a d_~legaç.ão, de 
competência qUe lhe foi outoigadi pCI.O AtO da Comis.Sã~. Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973,é tehdo _em viSta o que coriSta do Pro
cesso no 002925/94-0,. res-Olve áp0seniar;-4'0h.+ntarialnente,. DE
MERV ALDO JOSÉ DE SOUZÀ, Técnico Legislátivo, Área de 
Apoio Técnicõ aO Pfocess6-LegiSJat1VO,-Nível II. Padrã,o 30_._.do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos ·!ermos do artrgo 40, ·{o
ciso lli, alínea a, da ConstituiÇão dá ReiJi:íbliCa Fectêfâclva doBra
sil. combinado com··os··artigos 186, inciso m. al(n&i"a; f93, e'67, 
da Lei n• 8.1f2, de 1990, bem assím com iis aitig6s 34, § 2", e 37, 
da Resolução (SF) n° 42, de 1993~ com proventos proporciOnais ao 
tempo de serviço, observado o dispo~to no artigo 37,_ incisº-XI. da 
Co:O.stituição Federal. 

Senado Federal, 8 de março de 1994. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N"102, DE 1994- -

t~vo, Área. de Çomunjcação Social, Eventos e Contatos, EspeciaH
dade Comunicação Social, Nível lU, Padrão 45, da função Comis
siopada, FC-8, de Diretora da Sub~ecretaria de Edições Técnicas, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Sen"ado Federai; 9 de março de 1994.- Senador Humberto 
Luceria, Presidente. 

__ ATO DO PRESIDENTE N"104, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo artigo 6°, § 2°, da Resolução n° 42, de 1993, 
resolve designar WILMA COSTA FE.RREIRA. Analista Legislati
vo, Át&í"de Comunicação Social, Eventos e Contatos, Especialida
de de COmunicação Social, Nível III, Padrão 45, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, para exercer a função comissionada. 
símbolo FC-9, de Diretora da Secretaria de Documentação e Infor-
mação -

' Senado Federal, 9 de março de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente 

ATO DO PRESIDENTE N"105, DE 1994 

O Pre..c;idente. do Senado Federal, no uso de suas atribuições, 
em conformidade com a delegação de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1973. de acordO 
com a Resolução do Senado Federal n° 42, de 1993, e .com o Ato 
da Comissão Diretora no 53, de 1993, Resolve nomear ADEMAR 

.NOME pt){A) SERVIJ)OR(A) 

ELAINE RJCEVICH BASTOS DE OLIVEIRA 
ÇARI,OS ALBERTO ÇIE ALMEIDA 
FLÁVIO ANTONIO DA SILVA MA TIOS 
MARILENA CHIARELLI 

MATRiCULA MtD~ nNAL 

04.632 
04.637 
04.638 
04.647 

188 
188 , .. 
188 

. . - . . 

FERREIRA GOMES para o cargo de Técnico Le~slatfvo- Nlvel 
II, Área de Apóio Técnico-Administrativo, Especialidade de Dati
lografia, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em 
virtUde de aprovação em·conct.IrSO público, homologado pelo Ato 
do Presidente n° 448, de 1993, publicado no Diário Oficial da 
União; Seção I, de 10 de_ setembro de 1993. 

Seuado Federal, 9 de março de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente 

o Presidente dci senado Fedefat, nõ~UsO~da sua compet~ncia 
regimental e regulame-ntar,_ de· corifornlidade com ~ delegação de 
c-ompetência que lhe- foí outorgada-petó Ato··a~ Çomissãõ Direiõf"a. 
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o gue consta do Pro- ATO DO DIRETOR-GERAL N" 24, DE 1994 
cesso n° 003.401194-4, resolve apoSentar, vofunta.riãmente, AL- . . . _ 
FREDO EUSTÁQUIO PINTO, Analista Legislativo, Área de O D1retor-Geral do Senado Fede~al, no uso da atnbu1çao 
Apoio Técnico aõ"PiócesSo LegislatiVO; Níve.I ~II. P.adrã~ 4$ .... Cl<ia. _que~~.': foi conferida pelo art. _7°, § 2° da Re~o1ução 0° 42. de 1993, 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, in- e.de acordo com o_que consta do Pr~ess~ n 0.03.399/94 ~· ~esol
ciso m, alínea c, da Constituição da República Federativa do Bra- ve exo~~rar L.INDEMBERG GUS:MAO do cargo em coiD.Issao, de 
sil, combinado com os artigos J86,lnCíso JIJ, alínea·c. e 67, da Lei Sec~t~o Parla~entar,_ do ~~adro ~e Pessoal_ do Se~ado Federal, 
n° 8.112, de 1990, bem assim com os artigos .34, § 2°; 37, e 41, da do Gabmete da Senadora Jurua Manse, a partu de 1 de março de 
Resolução (SF) n° 42, de 199.3, cóm prOVentOs prOporcionais ao 1994. 
tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Senado Federai~ 4 de março de 1994. - Manoel Vilela de 
Constituição Federal. Magalhães, Diretor-Geral 

Senado Federal, 8 de março de 1994. -Senador Humberto ATO DO DIRETOR;GERALN"-25, DE 1994 
Lucena, Presidente. 

ATO Db PRESIDENTE N"l03, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pb"Io -artigo 6°, § 2°, da Resolução n° 42, de 1993, 
resol v.e exonerar WILMA COSTA FERREIRA, Analista Legisla-

O Diretor-Cíeral do Senado Federal, no usõ da atribuiç-ão 
que lhe foi conferida pelo art. 1 O do Ato do Presidente n° 252, de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo n° 002.010/93, re
solve homologar, para fins d()_ disposto no artigo 20, da. Lei n° 
8.112, de I99õ, a iValiaÇão de desempenho dos seguintes servido
res em estágio probatório: 
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Senado Federal, 8 de março de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral do Senado Federal 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 26, 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" 003.568/94-6, resol
ve exonerar, a pedido, LOURIV AL ZAGONEL DOS SANTOS 
do _cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do SenadorJ_cisé Rícha, a 
partir de 3 de março de 1994. 

Senado Federal, 8 de março de 1994.- Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 27, 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. 1" Designar os gestores dos contratos _celebrados entre 
o Senado Federal e_as empresas abaixo relacionadas: 

- QUINFARlviA- Indústria e ComérCiOLtda.- Contrato 
n° 2, de 1994: aquisiçãO de equipamentos (um aspirador cirúrgico 
a vácuo, duas camas de recuperação, doís eletrocardiógrafos portá::. 
teis e um aparelho de banho de parafina) destinados à Subsecreta
ria de Assistência Médica e Social do Senado Federal - Titular: 
ISABEL c; S. CARDOSO (matrícula n' 3043); Substituto: ENY 
RAIMUNDA RAMIREZ (matrícula n' 3919). 

- ECAFIX-_Indústria e Comércio Ltda . ....:: C"Ontfai._o no 5, de 
1994: aquisiçãO -de equipamentos (um bistUri elétrico, quatro mo
nômetros para bala de oxigênio e um aparelho de ondas curtas) 

destinados à Subsecretaria de Assistência Médica e Social do Se
nado Federal - Titular: ISABEL C. S. CARDOSO {rnatifcula no 
3043); Substituto: ENY RAIMUNDA RAMIR (matrícula n° 3919) 

- TEB Tecnologia Eletrônica Brasileira Ltda. -Contrato no 
006, de 1994: aquisição de equipamento (um cardioversor) destin
to à Subsecretária de Assistência Médica e Social do Senado Fede
ral - Titular: !ABEL C. S. CARDOSO (matricula n' 3043); 
Substituto: ELOISA SALES CORREIA (matricula n' 3045).Art. 
2° Revogam-se as disposições em contrário. -

Art. 3~ Este Ato entra em vigor na data de sua pUblicação. 

Senado Federal 9 de março de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral 

PORTARIA N' 18/94 

Consolida o Quadro de Gratificações do IPC. 

O Presidente do Instituto de Previdência dos CongresSistas 
-IPC, no uso das atribuições que lhe confere a ResOlução n° 3/91 
do Conselho Deliberativo deste Instituto, aprovado em reunião de 
6 de junho de 1991, Resolve: . ·~ 

Art. 1° Fica consolidado o Quadro de Gratific3.ções dos ser
vidores requisitados para o IPC, com a_seguinte co~posição: 

MOdeFW....aiee Dencnoinaçio ~ 

" 
Dirct.or de SecretAriA r:xecutiva IPC-01 

" .A.•••••o:>: 
XPC-Õ2 

ro Diretor 4e Depart"""'nt.o lPC~02 

"' C@.h <!o;o seçio IPC-03 

" Auxiliar rêcn.ico 1i>c.:;ir' 

" 
A~iliar Mril!niatntiv" "C" -·· " 
AIIXilill\' A&linhtretiv" •a• IPC-O~ 

" 
AIIXiliu- A<boinhtrativo "A" l~C-06 

" 
Apoio 114rainhtrativo •a• lPc-07 

" 
llpOi" J.da.inht:>:ativo "A" IPc-08 

Art. 2"' Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em contráiio. 
Brasília, 8 de março de 1994. - Senador Wilson Martins, 

Presidente. 
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ANO XLIX - N• 27 TERÇA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, P1;esidentt!, nos termos do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 24, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar o limite fixado no art. 4°, II, da 
Resolução n• 11, de 1994, e a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado de Goiás- LFT-GO, destinadas ao giro de 91% de sua dívida mobiliária, vencí
vel no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Governo do Estado de Goiás autorizado, nos termos da Resolução n-· 11, de 1994, do Senado

Federal a elevar, temporariamente, o limite fixado no art. 4°, II, da citada Resolução, com_ Vistas a emitir Letras Fi
nanceiras âo Tesouro do Estado de Goiás- LFf-dO, destinadas ao giro de 91% de sua dívida mobiliária, vencível 
no primeiro semestre de 1994. -

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atuafizados nos termos 

do § 6° do art. 15 da Resolução n• 11, de 1994, deduzida a parcela de 9%; 
b) modalidade: nominativa-transfe?ível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 

25 de novembro de 1987; - ·· 
d) prazo: de até um mil quatrocentos e sessenta.e um dias; 
e) valor nominal: CR$ I ,00 (um cruzeiro real) 
I) características dos títulos a serem substituídos: 

Título 
651460 

Vencimento 
15-3-94 

Quantidade 
1.956.000.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos~ serem emitidos: 

Colocação 
15-3-94 

Vencimento 
15-3-98 

Título 
651461 

Data-Base 
15-3-94 

h) forma de colocação: por Intermédio de ofertas-públicas, nos-tennos da Resolução-n•-565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 
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i) autorizaç;il)legislativa: Lei n° 10.9()8, de,l,4 de julljo de,I989; e Lçi '!• I U)69, de !5 de dezembro de 1989. 
, ,Art~ 3° A autorização a que se refere o art. 1° deverá. ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta 

dias, contados a partir da data de publicação desta resolução. 
, . Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 10 de março de 1994.- Senador H"!"berto Lucena, Presidente. 
I I '· I< ·' • " • , , o •,, ,', •. • • '.' 

• · ' · Faço saber• que o Senado Federal aprovou,. e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos tel')l)QS do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte · · . • · , . · .• , , . , , . , ... , 

, . RESOI;UÇÃq No 25/DE i994 .. , " ' . " ' ' 
· · Autoriza á. i emissãQ âe- Letras Financeiras do· Tesouro do Estado de São Paulo -

LF'r-sJ>; déstinadás à rolageÍll de l)l% da dí~i!la .m9bi)iá)i~ do Es'lll~'?, vencível. no l;'rimeiro 
semestre de 1994. 

Q ,Sep~dó Jlel!~raj resolve: , , 

· · · · Art. 1 o É o Estado de São Paulo autorizado, nos termos· da Resoiução· n" II, de 1994, do Senado Federal, 
a emitir Letras Financcira~ ilo'tesoúio do Estado de Saà f>aulo1 âestinadas à rolagem dé 91% de sua 1ívida mobiliá-
ria, vencfvêl no prinieíro semestre de 1994. . , . 

Art. 2° A, emissão deverá se'r"realizad~ nas seguintes condições: . . . . . . . . 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos ~ serell) substit~ídos, atualizados ,nos termos 

do § 6~ do af\. J 5 da Rç~qlução no II, de 1994, deduzida a parcela de 9%i . . , , , , , , 
b) modalidade: nominativa-transferhcel; · · · · 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 2376, de 

25 de novembro de 1987; . , . . . . ' 
d) prazo: de um a cento e vinte mesés-; · · · · · · · · 
e) valor nominal: CR$1,00 (um eruzêiró real); ' · 
f) características dos títuloS a serem substituídos: 

Título 
521825 
521825 

Tot<ll 

Vencimento 
15-3-94 

. 
15-6-94' . · .. 

Quantidade 
I04.boo.óoo 
344.862572 
448' .. 862.572 

g) previsão de colocação e y~ncimento dos títulos a serem einitidos: 

Colocação 
15-3-94 
15-6-94 

Vencimento. 
15-3-99 "' 
15-6-99 

Títnlo 
521826 
521826. 

Data-Base 
. 15-3-94 
15-6-94 

. -·.- . ,· . ·~·-

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

i) autorização legislativa: Lei n" 5.684, de 28 de maio de 1987; DecretQ no 29.526, de 18 de janeiro de.' 
1989; Decreto no 30.261, de 16 de agosto de 1989'e.Resolução SF-61, de 30 de dezembro de 1991, da Secretaria da,. 
Fazenda do Estado de São Paulo. 
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''·'·'·'- . • • • . • . . . '>.''' ''. '''. 
--------~----~~------------------~~--"'··' Art.· 3° A presenie àUtOriZ;çãÕ d~Ve~á s~;-~~r~icta ·no prazO máXimo de du~e~tos e setenta dias, colltados 

da data de publicação desta resolução. 
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 10 de março de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente .. 

I I I' I - • - ' - ' , , , , . 

--------------------------------~----------------''----------------------------------------:-----~~ -<'' 

SUMÁRIO 

1 - ATA DA 12' SESSÃO, EM 14 DE MARÇO DE : - N" 44/94, de 7 do corrente, comunicando a apróvação 
1994 ao Projeto de Lei do Senado n° l40, de f992 (n° 4.IOii!i3, 'na-

1.1-AS:PR'lVRA,,. q_uela Casa), que qá_,noya redação_<'!QS_artigos 6°, ipçi$os.I.e U;. 
1.2 --.EXPEDIENTir >, ·:, ·• , . -, , .- ' • ~ , .. · • ~ • • .. • ' • • 159; caput e parágrafo I 0 ; 160• capote parágrafo·único~ 164, 
1.2.1- Mensagens do, Presidente da República caput; 169; e 181, caput, do Decreto-Lei n° 3.589, de 3 de ou
-N" 120,de 1994,comunícandosua·ausêncla'doPafsno' 'túbrode 1941-Côõig'odeProc'e:SSoPenal.' · · · · 

período de 10 a·13 do corrente, a fim de participar· das ceriffiô- - ·' . ~No. 46/94,:de 9 do corrente, comunicando a aprovação 
nias de posse do Presidente eleito do Chile, Eduardo Frei Ruiz- · do Projeto de Lei dp Senado no 34, de 1991 (n° 91 1/91, naquela 
Tagle, em Santiago, República do Chile. .Casa), que revoga ,os itens VI e VIII dp,art. 530 da Consolida-

- Ws 121 a 126 e 12~ .a. 1.3.4, de .1994 (n°s 196 )!,201, .. ção das Leis do Trab.alho. 
207 a 211 e 213/94, respectivamente, na origem), de agradeci- - N° 47/94, de 9 do corrente, comunicando que aquela 
mentos de comuhidt~ões.· · · · ' · · · . ~ , Casa decidiu pela rej€:ição do J>rojeto de Lei do Senado n° 396, 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a esco- de 1991 (n° 3.596/93, naquela·Casa), que estabelece norma 
lha de nomes indicados para cargo cujo provimento ,d.ep~Q.-. pfi.ra v~o por instrumentos na aviação civil e dá outras provi
de de sua prévia aquiescência: ' · · · · · dêntiaS, e não pela prejudicialidade, conforme Ofício PS-GSE 

- N" 127, de_ 1994 (n°. 205/94, na origem), referente a es-_ n° 37/94, anteriormente enCaminhado ao Senado Federal. 
colha do nome do Sr. Sé_rgio Mâ.tjipS Th?m~SOI)...:_F_l~r~i. N(nís~ : : ~ _ . , ~D~minha~d,9 A rev~sã9 dp Se pado autógrafo da se-
tro de Primeita1Clâ.sse da Carreira de Diplomata, para exercer a guinte matéria: ·- · · 
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia Sau- -Substitutivo da Câmara aO PI'ojetô de Lei do Senado no 
dita. 151, de 1993 (n° 4.373/93, naquela Casa), que dispõe sobre 

- N° 128, de I 994 (n° 206/94, na origem); referente à es- restabelecimento do pràzo _fixado petO art. 59 da 'Lei n° 7 .450, 
colha do nome do Sr. Carlos Eduardood_e Affon_s_eca Alves de .d_e 23, çl~ ,4ezembrp. de J985, p~ instjllação, modernização, 
Souza, Ministro de Primeir?- Clas.Se da ~eira dç DiPú>~â.ta; ampliação ou díve\Sjfic;ação de empreendimentos industriais _e 
para exercer a função de Effibaixador dQ Bra.sil_junto à Confe- agrícolas nas áreaS~~ atuação da SUDAM e SUDENE. 
deração Suíça. - ---- ·- -- ·- 1.2.4- Conlllnicações · · · ' · · ' : ' · 

1.2.2-Avisos de Ministros de Estado . :-:: D9 Senador !os~ Sarney,' de~aupência do País no perfo-
- N° 51/94, de 1 o do corrente, do Mirlis1ro -do Trabalho, do de 9 a 12 do corrente mês. · · ' • · · · " · · · ~ 

encaminhando informações sobre os QUeSitos constantes do Re- - Do Senador Albano Franco, de ausência dO Paí~ _no · 
querimento n° 1.406, de 1993, de autoria do Senador João Ro- período dê 13 a 16 C:lo cOrrente mêSA _ · 
cha. .1.2.5- Requerimentos 

- N" 253/94, de 3 do corrente, do Ministro da Fazenda, - N° 127, de 1994, de autoria do Senador·Affonso Ca::·_ 
encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Re- margo, sqlicitando_"'utorização para, participar da 91n Conferên
querimento n° 9, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos. cia Interparlamentar, a ser realizada em Paris no período de 2 I 

- N°s 494 e 495/94, de 8 do corrente, do Mini_Stro-Chef~ a 26 d~ março próximo. 
da Casa Civil da Presid_ência da República, encaminhando iil~ · · ..:. N° 128, de 'f994, de autoria- do Senador Francisco Rol
formações sobre os quesitos conStantes dos Requerimentos nos lemberg., solicitando. ~ejam considerados, como licença autori-
762, de 1993, do Senador Moisés Abrão, e 1.398, de 1993, do zaçl~. os ,dias 11 e- 14 de março do corrente ano. Votação 
Senador João Rocha. __ adiada por falta de quorum. 

1.2.3 - Ofícios do Primeiro Secretário da Câmara dos 1.2.6 - Ofícios 
Deputados - N°s 140 e 141. da Liderança do PSDB, no Senado Fe-

- N° 42/94, de 9 do corrente, comunicando a aprovação deral, de substituiçãO de membros em Coniissões Mistas. 
do Projeto de Lei do Senado n' 302, de 1980 (n' 8.422/86, na- 1.2.7- Requerimento 
quela Casa), que acreScenta dispositivos -a--consolidação das - N° 129, de _1994, de autoria- do Senador AntoniOMa-
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452; de 1° de riz, solicitando que· séja considerado, como licença para trata
maio de 1943. mento de saúde, o período de 13 a 28 de fevereiro do corrente 

- N" 43/94, de 9 do corrente, comunicando ao Senado ano.Aprovado. 
Federal a rejeição das emendas do Senado ao ProjetO de Lei da 1.~.8 -Discursos do Expediente 
Câmara n° 173/Çi3 (n° 1.864/89, naquela Casa), que dá nova re- SENADOR EDUARDO SUPL!CY, como Lider - Pre-
dação aos arts. 387 e 392 da Consolidação das Leis do Traba- sença do MinistrO Fernando Henrique Cardoso -e de economis
lho- CLT, altera os arts. 12 e 25 da Lei n° 8.212, de 24 de tas de renome em- reunião hoje da Comissão de Assuntos 
julho de 1991, e os arts. 39, 71, 73 e 106 da Lei n° 8.213, de 24 Econômicos do S~IJ_a_do, para debater o plano econômico do 
de julho de 1991, todos pertinentes à licença-maternidade. Governo, consubstanciado .na Medida Provisória n° 434/94. 
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SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder- Cen-
tenário de nascimento de Osvaldo Ãrãújo. __________ _ 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA:..: Importância do metrô 
de Bras!lia. -

SENADOR DIRCEU CARNEIRO -Considerações so
bre o programa do PSDB e a representação política em nos.so 
País. -

1.2.9- Comunicações dil Presidência 
-Edição, pelo Senhor Presidente daJ~.epública, d? M~: 

dida Provisória no 443/94, que altera o ·art, 2° da Lei no ~.352; 
de 28 de dezembro de 1991, com a redaç~o dada pela Lei n° 
8.736, de 29 de novembro de 199.3, e o art. 2" da Lei n• 8.736, 
de 1993, que dispõe sobre ãs :disponibiÚdaâes fiminàiras do 
Fundo de Amparo ao ·Trabalhador-FAT, e dá outras providên::
cias; designação da Comissão Mista e fixação de caJendário 
para a tramitação da matéria. · -

--Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória n° 444/94, que dá nova redação a dispositivos 
da Lei no "8.849, de 28 _d_c janeiro de 1994, que altera_ a legisla
ção do Imposto ~obre a Renda e Proventos.de Qualquer Nature
za, e dá outras providências; designação da Comissãó Mista e 
fixação de calendário pill-a a trãmiiação da matéria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, ·da Me
dida Provisória n° 445/94, que autori:Zi·O-Poder Exe_cutivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em _favor 
do Ministério da Integração Regional, crédito extraordinárío no 
valor de Cr$ 43.859.080.000~00, para os fins que especifiCa , e 
dá outras providências~ designação da Co!Jl!ssão Mjsta ~;fixa
ção de calendário para a tramitação da matéria. 

- Ediçãó, -pelo SénhOr Presidente 'da _República, da Me
dida Provisória no 446/94, que altera dispositivos das Leis n°s 
8.212 e 8.213, de 24 de julho de 199I, e dá outras providên
cias; desig.nação da Comissão Mista e fixação de calendário 
para a tramitação da matéria. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n° 48, de 1993 (n° 

264/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que reno
va a permissão da RÁDIO JORNAL DÓ BRASIL L IDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Vota
ção adiada por falta d~ quorum, após parecer de plenário 
favorável. 

Projeto de Lei da Câmara n• 92, de 1993 (n" 2.989/92, 
na Casa de origem), que autoriza a reversão ao Município de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, do terreno que men
ciona. Discussão encerrada, após parecer de plenário favorá
vel, ficando a sua votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 1994 (n" 3.254/89, 
na_ Casa de origem), que regula a profissão de corretor de segu
rOS, de capitalização e de previdência privada e dá outras provi
dências. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, alínea e, 
do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n• 167, de 1993 (n" 3.529/93, 
na Casa de ori_gem), que cria cargos do Grupo Processamento 
de Dados no Quadro Pem1anente de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2o Região, e dá outras provi
dênCias. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, alínea e , 
do Regimento Interno. 

J:'rojeto de Decreto Legislativo n° 38, de 1993 (n° 
270/93,_ nã. Câmara _dos Deputado:;), que aprova os textos das 
Resoluções n°s (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do Or
ganismo _para a Proscrição d_as Armas Nucleares na -América 
Latina e no Caril5e (OPANAL), que alteram, respectivamente, 
a denominação legal do Tratado para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América La,tin_a e O Parágr3fo 2° de seu artigo 25, 
bem como o texto emendado do referido Tratado. Retirado da 
pauta, nos termos do art. 175, alínea e, do Regimento Interno. 

+ .1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
Requerimento n° 127/94, lido no Expediente da presente 

sessão. Votação adiada por falta de quorum, após parecer da 
comissão competente. 

1.3.2 -_Discursos após a Ordem do Dia _ 
SENADOR V ALMIR CAMPELO ~ Defesa do mono

pólio estatal do Petróleo e. da Petrobrás. 
· , SENADOR AUREO MELLO - Apelo ao Ministro da 

Fazenda no sentido de que a redução das alíquotas de importa
ção não ponha em risco a sobrevivência da Zona Franca de 
Manaus. 

SENADOR ODACIR SOARES - Cresci.nlento do turis
mo no Brasil, conforme indicadores divulgados por "Conjuntu
ra Turística", publicação da AssociaçãO Brasileira de Agentes 
de Viagens (ABA V). 

SENADOR MARCO MACIEL- Dia do Bibliotecário. 
SENADOR JONAS PINHEIRO - Elogios à atuação do 

Sr. Luiz Alberto Mart_in_s de Oliveira à frente da TELEPAR, 
empresa do sistema TELEBRÁS. 

IA-ENCERRAMENTO 
2- A TOS DO PRESIDENTE 
-N"s 106a 1!8,de 1994 
- N" 265, de 1989 (apostila) 
3- ATO DO DIRETOR-GERAL 
- W 28, de !994 
4-ATADECOMISSÃO 
S- MESA DIRETORA 
6-LÍDERES E V!CE-LÍDERES DE PARTIDOS . . 

Ata da 123 Sessão, em 14 de março de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: . . 

Affonso Camargo- Alexandre-Costa_- Arúízio J?ezerra
Amir Lando - Carlos De~ Carli - Chagas Rodrigues - Eduardo Su-

plicy- Epitáci-o Cafeteira- j~fbas Passarinho- ioãÔ Rocha- Jo~ 
saphat Marinh() - J o~ é Richa - Magl).ç:t Bacelar - Marco Maciel -
Mauro Benev_ldes..:. Meira Filho- Nabor Júnior- Odacir Soares
Pedro Teixeira- Regina19o Duarte- Ronaldo Aragão. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 21 Srs. Senadores.. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr 1 o Secretário. 
É lido o seguinte ------

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
W 120, de 1994 (Ii' 194/94, na origem), de 9 do corrente, 

pela qual o Presidente da Rcptiblica comunica que se ausentará do 
País, no período de 1 O a 13 do corrente, a fim de participar das ce
rimônias de posse do Presidente eleito do Chile, Eduardo Freí Rui .. 
Tagle, em Santiago, Repúblicã do Chile. 

De agradecimento de comunicação: 
- W' 121 a 126, de 1994 (n'' 196 a 201/94, na origem), de 

9 do corrente, referentes às matérias constantes daS Mensagens 
SM n'' 49 a 54, de 1994. 

- N'> 129a!32, de 1994 (n's 207 a 210/94, na origem), de 
10 do corrente, referentes às matérias constantes __ das Mensagens 
CN n's38 a43 e44a50,de 1994, e SM n's47 e 59; de 1994, res-. 
pectivamcnte. 

De agradecimento de comunicações_:· 
- N"' 133 e 134, de 1994 (n°s 211 e 213/94, na origem), de 

I 1 do corrente, refercritcs às- rilatérias constantes das Nfensagens 
SM n°s 61 e 60, de 1994, respcctivàmente. 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha 
de nomes indicados para cargo cujo provimento depende de 
sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N° 127, DE 1994 
(MENSAGEM W21)5, NA ORIGE.\1) 

Senno~• Membn» do Sc:twlo Fedc..'11l. 

De oonfo:midado> CW!1 o an. 114, looso·vn, tl.l ConstiwiÇ.!ó FcdCfal. ~ com o 
ilispasro no an. 18, l.~clso J. c n~ans. '6 c 58, do RcguJ~mt<~IO aprovado pelo Dc~rciO n"93.32.1. 
de I' 00 outubro de 1986, no an. 39,mçlso 1..~ "l". e no art. 40 do N!~~o I aQ ~to-n•. 
9'9.578, Je 10 de OULubro de l9!f0.. subm~m l apre;ia;ruJ do! Vossu_ Ellcdenclas a =olha, que 
deSejo fazer, do Senhor SERGIO MARTINS THOMPSON-FLORE:;, Ministro de Pri:~eilll~. 
<1:1 C&m:irn de Diplomata. pua =xcretro =aq d.c E,rnpaixAdar do Brasil jwno ólO Reino da ~ia 
SoudiLI. 

Os mernos do Emi.la..wiOI' SERGIO MARTINS 'rnOMPsON·Fl..ÓRES. que me 
ind= a =olh~·lo para odosempcnho Jcosa clewdo. run.;ãa. con= da .,.,_,,,._iniormação d!J 
Mirusu!no du. Rcla<;Ocs E . .tetiorcs. 

Btllilia. l(l de !OIIt'ÇO de 1994. 

O• ·- -~~"'' _..., -- "'' """""".....__, •-"""_ ............. --·.~--........... ___ _ 
''""""'"""""'-"'''·,.·"''' ............ , ............ . '"''"''•'''""'"o",oboo«.<O,oo.....,l-..__,....,,.,.,-"'" .. .........., .. ..,,,..._.... _______ ,...,.,. 
=:. •:o -;:.,.,~-:.;:..,-; .. ~-:.;,::.._-;:";'"..; .. ~~a"::_!:_ 
;.:~:·: .:':..!'::.":!".;.-::.=.-·.- ............ ...._ .... _,.,_ 

o .................... & -.. .. ,_ .. _ .. -·--•-..o ,....,., .. - ......... '""· ,_._,.. .... - ... ,.._., ... --"'"<'" .. , .... _,....,,, ..... ,,_......, ·~ ...... ................................. , .. - . ....... --. 
a'-""'·""""''" .................................... __ 

[;1:ª:f".i.%.:7·~.fJ!:•i:'"~':,~'"'~::~ 
=<>, ""''' CAO, ""' ._.. •• ,.- >"'"-

Cônsl.ll Ue Tercoil:'a Classe, '27 Ue- teverelro de 1958. 
SQçundo s..crotál:'io, mcrecimentQ, ~-4 de outullro tle l9Gl.. 
Prlli!Oil:'O secret<lrio, lllCreci...,nto, JO da <'lll>ril <!!e 1969. 
conselheiro, merecinent.o, 30 tle ll!arc;o <).<! 1973. 
J.tinistro <le Segun<la. Classe, merecimento, 30 <le outub>:"o <le 1977. 
Ministro de Primeira cl.,s.se, /lle>:"eciJu&nt:o, :3 Ue junho <l" 1981. 

OfiC:lal~dio GabinCtC -dõ M.lnisi:-r-o de r:s-tãdo, 1967/6!1. 

· ~~~~~r G~a~o~~haroanto ê!é Plan9~ Na.;:lonoJ.iS Un .secretarl.a. 
Gel.'<ll, 1977 j70. 
Secretaria Especial da Assunto&: Politicas ~ E<;on6mico& <!a i.>:"ea 
Intetnaclonal Multilater!ll, 1979/SO-
chefe o,ie Gabinote o,io Mlnist.J::"o Je E~tado, aa4, 

Paris, Terceiro secretádo, 1960/61. 
Paris, s.>g=<lo s.:ocrotá>:"io, 1961/63. 
Mont:evid.:iu, C6nsulRMljunto, 1963/67. 
Montev:id4ou, Encll_J::"l;'egado, 1964 e_l~66 .• 
lfova Yo>:":k, ONU, Primeiro SeOJ::"etárlo, 1~69j7J, 
Nova York, Otltl, Conselb.eiro, 197~/7.6, 
Par is, Min.ist.ro-Conselhelro, 1970/79. 
Paris, Encarregào,io Uo Necoócios, 1978 e 1?79. 
Nova York, onu, Eml:J<lixador .>.ltet·no, !905/07. 
Argel.. Embaixador, 1933/92. · · · • 

cOmiSsão <le Estudos J::"elat:ivos ~ naveçaço5.o Mkea Internacional, 
19'53 [llle.Wro-ad:)unto), 
vn conqresso lntera>~ericnno de TudsrtKJ, J:on~oviu.:.u, 1958 
(JI!otlll>l:'O), 
XII S..SSilo da. 'Assembl<lia-G;;ral d..l.' OACI, San OiOlgo, 1!179 

~:~I~~Ões sobrl! o TranspOrte' ·A~ieó ·nrasil-Móx1Co; ·1~!!9' 
i~~~ita sobr.; A~ordo MreC --al-a-sÜ-RepOblica rederal da 
-Ale.,anha, Rio Ue_ Jancjro, 1959 (fl!embro), 
.À ..Uspoaição Ua "omieiva. do Presidehtê d.:> N'O.J<ico .,lOl visita. .:.C ' 

~i"~~fe;:~~ia Ue Pesos Q Yedi<laS, Pari~. 1960 {!Pembro)', 
Scssõ..., dli Asselilblé"ia-Geral oi<1 ONU, !lova York, 1968 e I 977 
(mellll>ro), 1978/87 (deleqaao). 
v Sess4o do Grupo- <lo;. T>:"abalho sôbre Lcqisla<;:4o 'Maritima. 
Internacional, Ulj'C;TR]\L, tfova York, l'i!7J ((\elegndo). 
III con:fcrência __ a,. ONU !!Obre Direito do Mar, lfova 'l'ork, 197!1 a 
1975 (delegn<lo), 1979/82 (subchefe), 1982 lChefc). -
.)'_unta <lo Direto~es da Ita.ipu Binacional, 1984 (~epresentante do 
I>!RE). .-

O Elnbaixaclor SERG:IO ~INS TIIOHPSON Fioro:S se 
encontra nesta <lata' no exercício de ·suas funções <le Embaixa<lor 
:hmt.o li .RepUblica AJ::gelina DOmocrática e Popula>:", 

(GILDA MARIA RAMOS GUIMAR}..ES) 
Chefe o,io ~pa•talll<'lnto ao Se>:"viço E:<-tOlriot' 

À Comissão de Relações ExteriorGs e Defesa Nacional 

MENSAGEM N' 128, DE 1994 
(Mensagem n• 20&, na origem) 

De eonformldadc çom o art. &4, inciso Vll, da ~li~çlo Fcdernl. c com o 
di.sposto no art. 18, inelsol, c no' aru. 56 e 58, (lo Regulamento aprovado pelo Decreto n' 93.325, 
de l" de outubro de 1986, no an. 39, inciso L al!nea "a", e no an. 40 do Anc~o I ao Dec:rtto n• 

99.578, de 10 de outubro de 1990, submc!O à apreciação de Vossas E;(ce~ncias a escolha. que 

desejo fazer, do Senhor CAIU.OS EDUARDO _OE AFFONSECA ALVES DE SOUZA. MinistrQ 

de Primeira C!IISSC, da Carreira de D!p!ornau. para exercer o cargo de -Embaixador do Br~l junw 
l Confederação Sufça. ' -,_ 

Os. mdrltos dQ Embailr.ador CARLOS EDUARDO DE AFFONSECA ALVES DE 

SOUZA, que me induzirllrri a esco!hMo pi\!l o desempenho dessa elcVllda fWI.;âO, eonswn da 

nnexa )nformaçto do Mwstéri,o du Relaçi!es E:.:ieriores . 
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........,........, .. _..,.,,,, .... ..,.... 
m::·.::~€(:.' .. :f,:; ~ .. =~"= i.!~l; ... .., ....... ~ 
"-"'•'""'·-•••••><do,.Ot<oool.,l ... ._..,.,,._.,..,,,,,., 

C6'\eu). ~ .. T<ll'cei~a Cl&uot, 01 ~o f .... er.Jro d• 1951• 
SeQW>d<> ::OcrQtAdu, ••t..ci>Minto, '21 ~ out.ull.J:o do 1961, 
Prl-Jto S..crotário, uncl11ento, ll da ~0U11bro de.l9M. 
con•..r~~iro, ••r<ocl•Witc>', 61 de jaulro a. a?J, 

:Ü~±:g~ ~: ~~~~Me~~:::~. ~:;~i=~~~- a~6 cl~ jj~~~0d~·l~:~~· 
" do Cll~f<t'd• clvldo da M~oc:hçio Lo.tino•"'-dcana 

,-GS/5~,' --
da clvb~o do. E:uro[l!> Oeldant.a_l, 1'167. 
Pu.,.port.a, 1974, -
Ew:opa•U, 197~1"· 

C..cana...,nto oJ. Co•WI.l<>açôiOa "DocUOianto,ç!o, 1~54/U• 
Cerbo011hl ~ Prul<Wncla da l!eptlt>lica, l9U/a?. 

aoqoU, 'rorcal<'<> S.cnt.llrio, 19SJ/51. 
lloqot.lll, Sequndo s•cn.Ur.i<>, l9Gl/6Z. 
~oU, Ellcarreqado da ~.....-óc!oa, U6o e lg6l. 
ll""noo o\Íi'<l&, soi)Undo Soct'at.llldo, 1962/G~. 
N•lróbl, En"'"rn'l•~ <!a rtaqócios, lg&ll, 
LiMbQa, rd,..Jro Socr,.U.do, 1968/72, 
Dlku, 
llel11r 
S.l11n a 1973. 
!lalqn 
l!l;ll><Ol 77/Uo 
llruul , 1971" .,·1979, 

). <ll•l>O•iç~o db Coal~lva ~ Preddo.nto da l'<>l:tU<,~&Í - vi•lt.a ao 
Br&&U, 1~57. 

~ ... ~'l'f.''":~~l:., I~~:,~;o~;~8 d•.=.,j~br• o c•o racUJ.co da . 
ri ~óntar..,cla cera! da o\ID., vJ.,.,,., U5a (!IOOibi."'), 
xn R<tunllo do coait.a dos ":U" da~. IIOqol:.ol,ulo r-•lno). 
I • II :;.,.•O..• Eoopocld• do cn:s, !llleno• o\ir.,., n63 

~r.:~l!ci~=~~l. Salonldad ... da poBae do Pr..,ld•nte da 
"r~onttn&, l96l (u!lbrc), 

In!:•rparlu*'ltar ~" 'l'~rl•..,, 

o bg"ion~l dQ Turi~..., <lo COlla sul 
(,...bro). 

d .. Pareu Contrat.ontu ~o 'l'ut.o<l<> 
~&~ r-IR!no). _ 
artes COllUat.nt .. .SO. 'I'Ut.oodo ~ 
r-abro), - : ---

... ~~~~~1~"':;~.,~~:fo~7Saá- Coldlllln.Lu 

de po11aa .dct sua I:l<colo\nch ;o Senbor PrGaidel)f@ ola RepoUJUca, 
General-dc•E><oir~ito E~nesto Ge.lse1,1g74 (~>~ftllbro). 
UI Reunillo dA eo.isdo MistA Bros.ll-ROaln~a, _B~aa.Ub., Ins 
{dele<;~•do). 
NGqociaç6ea <:OJo a CEE para 11. concluslo do AcordO; Bilater"'l de 
'l'6:<.teia, Bruxelas, 1977 (delegado). . 
Ne<;~oclaç6gs para a renovação <lo Acordo Multlribru, GGnabra, 
1!;177 (cbeh}. 
Negoclaçôes co10. a CEE pnrll 11. conclu~ de ac:o.ro.lo sobro o 
COlll6rcio de p>:'cdutos sidorll.-qic:os, 1979 (delegado). 
Kolollro <las coaitlva.s Pr•sidenci.,is, noa viaitas oLiclais quo o 
Presidonte Jos~ Sarnoy l:'eaUzou ao trrugud, Portugal, Cabo 
Verde, Argentina, ItliUn, e aos ESt.&doa Unido• da Jutérica, 
1985/BG. 

Or<l.eiO do Rio Br&nco, Gr4•Crll~· 
ord11111 do Mérito J.aronllutlc:o, Grande Oficial. 
Qrda• do Ko&rlto Naval, Grand• Otic:J.al. 
l!êrito -.:a. r-orçu Anoada$, Grande oticlal. 
Ordaa do Moirito Killtnr, Coaendador, Brasil. 
OrdQa do Intanta Do• Hell.!:'igu<O, Gr.ii-cruz, Portllqal. 
Ol"dall do Libartndor, cruz, Ar<;teil.tina. 
O~:delo de F>:"anchco d ruz, Vonazue1.~. 
Laql&o <1.111 Honra, Co 

Ot"do• da e:J~t;~~;l; OJ:dGOI da ~ 
ordwo da Mayo, O!ic al, a1 Hõrito, Ar<;tentinA· 
O:rdea de Kórlto, otlcial, KBlt.a. 
ord ... de Sll'n Cazolo•, Cava1aJro, Collllllbia, 
Kod•lha santo• Dwoont, ""'ro~liutica. 
Ko&>:"i~o ~&JIIandarõ, Madnha. 
Kodalha do.l'ecltlo;:.ador, Ex4itcito. 

O Em>abador C1o11I.0S EDUARDO Dl! AFJ'ONSSCA ALVES 011 
SOOZA so anc:ont.ra n.,..ta data no o><c.~clo llo auaa tunçõa& do 
E:abll.bca<l.or junto 11. ReJ>llbllea do Paragfol •• ~ 

J -', .LÍ><Akc)'-'_ !.<..; {MJ"- --

(G A MARIA RAMOS G'O.IlS) l 
Che!o do 1 portaa•nto do So:trvlço Exter>.orl 

À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional 

AVISOS DE MINISTROS DÉ ESTADO 
N° 51194, de 1° do corrente, __ do Min)stro- do Trabalho enca

minhando informações sobre os quesitos constantes do Requeri
mento n" 1.406, de 1993, de autoria do Senador João Rocha; 

· N" 253/94, de 3 do corren.te, do Mínis'tro da Fazenda enca~ 
minhando informações sobre os qUesitos_· collst~tes do Requeri
mento n° 9, de 1994, de aUtoria do Senador Júlio Campos; e 

N"' 494 e 495/94, de 8 do corrente, do Ministro-Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República, encaminhando informaçõ
es sobre os quesitos constantes d()s Requerimentos n"s 762, de 
1993, do Senador Moisés Abrão, e 1.39.8, del993, do Senador 
João Rocha. 

As informações serãõ e-ncãminhadas, em cópias 
aos tequeierttes. · ' - -- L -_ 

, Os RequérimentOs· vão ao A.r<)~iV~_? . 
OFICIOS DO PRIMEIRO SECRETARIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
N" 42/94, de 9 do corrente, ,.comu.nicando a aprovação do 

Projeto de Lei do Senado n" 302, de 1980 (n" 8.422/86, naquela 
Casa), de autoria do Senador Humberto Luc.ena, _que acrescenta 
dispOsitivOs· à ConSolidilÇão das Leis do Trãbálho, ap~ovada pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de 1 o de maio de 1943. 

(Projeto _enviado à sanção em 9-3-94) 
N" 43/94, de 9 do corrente, comunicando ao Senado Federal 

a rejeiÇãO das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 
173/93 _(_n~ 1.86_4/89,. naquela Casa), que dá nova redação aos arts. 
31Í7 e 392 da Çónsoiidação dás Leis de Trabalho - CLT, altera os 
arts. 12e 25 da Lei n" 8.212, de 24 de Julho"de)9'9!, e os arts. 39, 
71, 13 e!06 da Lei n" 8.213. !le 2~ de julho d~ 199!, todos perti
nentês à' Iicença:niaternidade. 

(Proje-to enviado à sanção -ein 9~3-94) 
N" 44/94, de 7 do corrCnte, comunicaD.dci a aprovação do 

Projeto de Lei do Senado n" 140, de 1992 ( n" 4.107/93, naquela 
Casa), de autoria do Senador Ronan Tito, que dá nova redação aos 
artigos 6°, inCisos I e II; r59; ca-put e§ IQ; 160, caput e Parágrafo 
único; li54~ caput; 169; e 181, caput, do Decreto-Lei n° 3.589, de 
3 de outubro de 1941 - Código_ de Processo PenaL _ 

(Projeto enviado à sanção em?-3-94) 
-.N° 46/94, de 9 do corrente, comunicando a aprovação do 

Projeto de Lei do Senado n" 34, de !99! (n" 91!/91, naquela 
Casa), de autoria do Senitdor Fernando Henrique Cardoso, _que re
voga os itens VI e VIII do art. 530 da CorisOHdáçaõ das Leis do 
Trabalho. ' 

(ProjetO eriviado à sanção em 9-3-94) 
N° 47/94, de 9 do corrente, comunican9-() _gue aquela Casa 

decidiu pela rejeição do Projeto de Lei do Sem1do nQ 396, de 1991 
(nQ 3.596/93, naquela Casa), de aUtoria do Senador Pedro Simon, 

_ que estabelece norma par.1 vôO por instrumentoS nã âviaÇãO civil e 
dá outr3;s providências, e não. J?ela prejudicial~ctaqe, Conforme Ofí
cio PS-GSE n° 37/94, anteriormente encaminhado ao Senad() Fe
deral. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da se~ 
guinte matéria: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 151, DE 1993 

(N" 4.373/93, naquela Casa) 
Dispõe sobre restabelecimento do prazo fixado 

pelo art. 59 da Lei n" 7 .450, de 23 de dezembro de 
1985, para instalação, modernização, ampliação ou 
diversificação de empreendimentos industriais e agrí~ 
colas nas áreas de atuação da SUDAM e SUDENE. 
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O Congresso ~<~:cional decreta: 
Art. 1 o Fica restàbelecido, a partir de 1 o de janeiro de 1994, 

vigorando até 31 de dezembro çl.o ano 2000, o prazo fixado pelo 
art. 59 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, para instala' 
ção, modernização, àmpliação oU- diVersificação- de- empreendi- . 
mentes industriafs e· agrícolaS, nas áreas- de -~atuação da_ 
Superintendência do Desenvolvímento da Amazônia -:..·süDAM e 
da .Superintendência· do Desenvolvimento do Nor.deste - SUDE
NE, para os efeitos previstos no·art. 13 da Lei n° 4.239, de 27 de 
junho de 1963, e no att. 23 âo Decreto-Lei 0° 756, de 11 de agosto _ 
de 1969, e alterações posteriores. - - - - - - -- , 

Art. 2" Ficam restabelecidos, a partir de 1 o ae Janeiro de 
1994, vigorando até o exercício financeiro d,o ano 2001, os in'cert
tivos fiscais previstbs úó art:·t4 da Lei n° 4.239, de 27 de junho de 
1963 e no art. 22 do Decreto-Lei n° 756. _de 11 de agosto de 1969, 
com alterações posteriores. · . . · · 

Art. 3° Esta lei entra em vigOr na data de sUa publicação. 
Art. 4° Revogam~se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Cohs.tituiçãõ~ Justiça e Cidada· 
nia.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente 
lido vai à publicação: _ _ : _ . -

Sobre a mesa, comunic.ações _que serão lidas_ pelo Sr .. 1° Se~ 
cretário. 

São lidas as seguintes 

Nos termos do art.~9 letrf!. "a" dp RegiffieritO lnte111:o do Se
nado Federal, comuriiCo a V. Exa que _me aUseotarefdo ~áís~nOS 
dias 9 a 12 do correme, a fim de at;ender ~~:mvite fo~Qlíido pelo. 
Presidente eleito do Chile, Sr. Eduardo_Frej Ruiz~Ta_gle, para: p-arti-
cipar das solenidades de tr!!nsmissão çle cargo Presidencial. · 

Sala das Sess_ões, 14 de m~rço de 1994. -Senador José 
Sarney. 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. EXa, nos termos do art. 39, alínea "a", do 

Regimento Interno do Senado Federal, que ausentar-me~ei Qo País 
para breve viagem ao exterior (Uruguai e Argeritina), no período 
de 13 a 16 do corrente mês de março.· 

Sala das Sessões, 9 de março de 1994, - SenadorAibano 
Franco. --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os expedien-
tes lidos vão à publicação. · .. ··-

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 127, DE 1994 
Tendo SidO convidado a participar da 91a·coriferência Inter

parlamentar, a ser realizada em Paris no período de 21 a 26_ de 
março próximo, solicito me seja concedida autori_zaçãõ para de
sempenhar essa missão, nos termos dos arts. 55, III, da Constitui
ção e 40, § 1°, "a", do Regimento Ir:iterno.-

Sala das Sessões, 1 O de março de 1994. - Senador Affonso 
C amargo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido será remetido à Comissão de Relações EXteriores e De
fesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, nos 
termos do § 3° do_ art. 40 Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre~ 
tário: 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•l28, DE 1994 
Requeiro seja cOnsiderada como licença autorizada nos ter~ 

mos do art. 13, parágrafo 1°, do Regimento Interno do Senado Fe~ 
deral, minha ausência de Brasília, nos dias 11 e 14 de março 
próximo, a fim de tratar, como Líder do Partido da Mobilização 
Nacional no Congresso Nacional, de assuntos políticos e adminis
trativos no Estado de Sergipe. 

Sala das SessOes, 10 de ii:iarçO de 1994.- Senador Francis
co Rollemberg. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A votação do 
requerimento fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
Of. 140/GLPSDB/94 

Brasi1ia, 9 de março de 1994 
Senhor Senador, 
Dírijo~me a VosSa ExcelêllCúi -para, nos tern).os regimentais, 

em face _da posse do Senador BENI VERAS na Secretaria de Pia~ 
nejamento, Orçamento e Coordenação,_ proceder a SlJa substituição 
pelo nobre Senador REGINALDO DUARTE, representando o 
Partido da Social Democracia Brasileira - PSOE, nas seguintes 
Comissões Permanefltes do SenãdO Federal: - -

Na qualidade de titular: 
-Comissão de Assuntos SociaiS · 
- Comissão de Assuntos Ecoriôirlicos 
Na qualidad~ de suplente: ' , 
- Comissão de Infra~estrutura 
- Comissão de Educaç~o _ 
Nã oportÚnidade, renov-o proiêitos de_elevadã_eStima ,edis~ 

tinia consideração.- Senadoi" Mário Covas, Líder do.PS_DB. 
· O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Serão feitas 

as substituições solicitAdas. 
Sobre a mesa, ofício qUe será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

~ !_i_dO ~o~ seguinte 

Of. 141/GLPSDB/94 
s~asília, 9 de ffiarçO de 1994 

Senhor Senador, 
Dirijo~Irie a Vossa EXcelência Pàra, nos termos regimentais, 

em face da posse do Senador BENI VERAS na Secretaria de Pia~ 
nejamento, Orçamento e Coordenação, proceder a sua substituição 
pelo nobre Senador REGINALDO DUARTE, representando o 
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, nas seguintes 
Comissões Temporárias do Senado Federal: 

Na qualidade de titular: - -- _ _ 
- CESF Destinada a Elaborar um Programa Decenal de Sal

vação do Nordeste 
Na qualidade de suplente: 
CPI- Destinada a Investígiu" a SituaÇão da Eva~ão ~iSçal no 

País 
Na oportunidade, renovo proteStos de elevada _estima a dis

tinta consideração.--:- Senador Mário Covas, Líder do PSDB. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Serão feitas 

as substituições solicitadas. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento_ que será lido pdo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 129, DE 1994 
Nos termos do art. 43, inciso I do Regimento Interno, re

queiro seja considerado de licença para tratamento de saúde, con~ 
forme atestado médico anexo, o período de 13 a 28 de fevereiro do 
corrente ano. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1994.- Antônio Mariz. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento está devidamente instruído_ com atestado 1:Õédico, previsto 
no art. 43, inciSo I, do RegimentO Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p-ermanecer sen~ 

tactos. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicita-

da. 
Passa-se à lista de oradores. 

O SR. EDUARDO SuPLICY·- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma comunicação, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem a 
palavra na forma regimentaL 

O SR. EDUARDO SOPLfCY (PT - SP. Como Líder. 
Parà uma comunícãçã:o. sem revisao dõ--õradQi-.)- Sr._ Presidente, 
Srs. Senadores, Gostaria de registrar a importância dO debate que 
se realizará hoje, na Comissão de Assuntos EcÕilôénicos, presidida 
pelo Senador João Rocha, com a presença do Ministro Fernando 
Henrique Cardoso, acompanhado do Assessor Especial para Políti
ca Econômka, 0-Ecoilómista Edmar Lisboa Sacha e do Diretor da 
Área Externa do Banco Central, Gustavo Fianco, além da partici
pação dos Professores Mário_ Henrique Simonsen, Maria da Con
ceiçãoTávares e Paulo Nogueira Batista Júnior. 

Discutir-se-á o Programa de Estabilização do Governo, a in
trodução da Unidade Real de Valor- URV, e _as diversas fases, 
tanto a de_ transição quanto a fase em que se pretende instituir a 
nova moeda, denominada Real, no Brasil. _ 

Os três economista~ convidados para debater com as autori
dades econôrnicas têm-se distinguido ao longo de suas Vidas; em 
especial, nos últimos meses, por seus estudos, em profundidade, 
sobre a reforma monetária. 

O Professor Mário Henrique Simonsen, por exemplo, em 
pelo menos três artigos publicados na revista Exame, desde de
zembro passado, vem advertindo que, conforme for introduzida a 
URV, ela poderá gerar uma situação de hiperin'flação no Brasil. 

Nesta última semana, o Professor Simonsen fez um paralelo 
entre a URV e Planos Económicos anteriores. Asseverou qUe algu
mas de suas preocupações foram contempladas, mas também apre
sentou problemas na forma de .introdução da nova moeda. 

O Professor Paulo Nogueira Batista Júnior há muito vem 
alertando para os riscos da _dolarização da economia brasileira. S. 
sa expôs como seria inadequado para a economia brasileira seguir 
o exemplo do Plano Cavallo, da Argenlina, oom a fixação do valor 
da nova moeda em dólar ou o da criação de um Conselho de Moe
da, nos moldes instituídos eln colónias e_ ex,...colônias inglesas, a 
exemplo do que ocorre em pafses de dimensões e características 
diferentes das do Brasil, como Hong Kong e Cingapura. 

A Professora Maria da Conceição Tavares tem chamado a 
atenção para alguns problemas da introdução da URV, em especial 
para os -relativos ao endividamento interno público, à subida ex
traordinária das taxas de juros, no sentido de atrair recursos finan
ceiros do exterior para aumentar as reservas je divisas do Brasil, 
com a contrapartida de lançar títulos prometendo taxas de juros no 
mercado. Estes, por sua vez, acabam sinalizando às empresas pro
cedimentos ou expectativas que as induzem a aumentar sobrema
neira os seus preços-e cOlocam em xeque, portanto, o objetivo de 
combate à inflação. A Professora Maria da Conceição Tavares 
acompanhou_ de perto a elaboração e a execução do Plano Cruza
do, como é o çaso do Professor Paulo Nogueira Batista Júnior, por 
ter sido ele um dos assessores para assuntos da 9-ívida externa do 
Ministro Dilson Funaro. 

Assistir ao debate Será obviamente uma oportunidade muita 
rica para os Senadores e Deputados interessados nessa matéria. 

Também gostaria de registrar a importância de o Ministro 
Fernando Henrique Cardoso, na reunião da_ última sexta-feira, ter 
aceitado a proposição do Deputado Gonzaga Mota de incluir, no 
projeto de conversão da Medida Provisória, que a partir de 1° de 
janeiro- de 1995 será instituído no Brasil o Programa de Garantia 
de Renda Mínima, programa esse que ainda poderá ser aperfeiçoa
do na Câmara dos Deputados, uma vez que, aprovado no Senado, 
aqui está tramitando com parecer favorá~el. __ _ 

Agora, com o sinal verde do -Governo Federal, poderemos 
examinar de perto as suas conseqüências, prever eventuais proble
mas, e, com a sua introdução gradual, o Programa poderá ser, com 
o tempo, aperfeiçoado.Mas por que é tão importante essa decisão? 
Para sinalizar, pelo menos num prazo razoavelmente curto, que es
tão o Congresso Nacional e o Executivo interessados não apenas 
na estabilizaÇão da moeda, mas também na erradicação da miséria 
o quanto antes no Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra para uma breve_comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex" tem a 
palavra, na forma regimental. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Para uma 
breve comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,comemora
se, na próxima quinta-feira, em Fortaleza, o primeiro centenário de 
nascimento do saudoso intelectual e pesquisador Oswaldo Araújq, 
que pertenceu ao Instituto do Ceará, uma d3s- inais importantes 
institUições cultuiafs de mü1ha terra, e a outras entidades de reno
me na área dos estudos históriCOs e_antropológicos do País. 

Nascido na cidade de lpu, a 17 de março de 1894, foi sem-
pre, ern todos os momentos_ de sua vida, um- Cidadão exemplar, 
guiado por um espírito benemérito e empreendedor e uma vontade 
inquebrantável de_ prestar serviços ao povo cearense. 

Após trabalhos no comércio, seguindo a tradição paterna, 
resolveu tent~, na Capital do Estado, novos horizontes para a sua 
vida, possuidor que era de pendores literári~s ~e de· uma grande pai
xão pelas coisas do -passado. Já trazia; então, muito ~em iniciada, a 
coleção de primeiroS números de periódicos brasileiros de todas as 
procedêncías, chegando a reunir mais de sete mil exemplares, no 
maior acervo no gênero em todo o Pais. · 

Famosa tornou-se a coleção de Oswaldq Afcúijo, continuada 
por sua ilustrada família e contando, hoje, com dez mil títulos, o 
que constitui admirável obra de paciência e de inVestigação histó
rica. E ninguém pode, hoje em dia, escrever sobre jornais e revis
tas do Brasil, em seu número inicial, sem fazer referência a esse 
trabalho perseverante e sério. _ 

Em Forta]eza, onde desfrutei de sua valiQsa amizade, foi 
Secretário Executivo -do InstitUto de Antropologia-da Universidade 
Federal do Ceará, sob a orieritação do gi-a-nde mestre Thomaz 
Pompeu Sobrinho, exercendo depois idênticas funções no Instituto 
do Ceará, posto em que permaneceu até sua morte. Publicou traba
lhos de natureza histórica e literária nos jornais de Fortaleza, tendo 
siâo o restaurador da hemeroteca da Associação Cearense de Im
prensa, a cujo Conselho Superior pertenceu. 

Generoso e fraterno, humanitário e simples, deixou, no iti
nerário de sua fecunda existência, um rastro de bondade e de amor 
ao próximO. SãO seus filhos: o padre Dr. José Lourenço de Aragão 
Araújo, professor da PUC de São Paulo e da Universidade de San
tos; o engenheiro José Amaury de Araújo, professor da Universi
dade Federal do Ceará; o médico José Raimundo Araújo, 
professor da Universidade da Bahia; o geólogo José Oswaldo Fi:. 
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lho, professor da Universidade de Brasília; a Dr' Maria Estrela de 
Araújo Fernandes, professora da Universidade do _Ceará; Maria 
Olinda Araújo Magalhães, professora e supervisora do Colégio das 
Dorotéias, em Fortaleza; e a engenheira Maria Zita Timbó Araújo, 
do quadro técnico do PNOCS. Uma progênie-ilustre, sem dúvida, 
da qual se orgulharia. por certo, qualquer chefe de _família, no Bra
sil. 

Reverenciando a sua figura fmpar, relembro-o na luta que 
empreendeu em favor das entidades culturais do Ceará, a que ser
viu com modelar dedicação, e em seus escritos marcados por um 
profundo telurismo na defesa dos interesses maiores de sua terra e 
de sua gente. 

Por isso mesmo, o -centenário de José Oswaldo de Araújo 
está sendo comemorado esta semana com todo_ .o esplendor, por 
tudo o que ele reprcscntou_em sua vida, como símbolo de fidelida
de à-; tradições, à fé, à,cultura e ao progresso do Ceará. 

Ao curvar-me, respeitoso, diante de. s_ua memória, presto
lhe, em nome da Bancada do Ceará J;lesta Cas~ Qossa mais como
vida homenagem, extensiva aos seus descendentes, que têm sabido 
honrar e enaltecer se_u nome e sua obn,l._ 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro T eix~i;ra. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, gostaria de dar aqui o meu testemunho sobre_ uma ob~a 
da maior importânCia para a popuiação de Brasília. É o nosso me
trô de superfície, um empreendimento_ feito totalmente com equi
pamentos e mão-de-:o!xa nacionais. Por essa razão, e também por 
ter sido realizado_no momento certo,_antes da necessiçlad_e de desa
propriações, o metrô de Brasflia está custando apenas 17 milhões 
de dólares o quilõmetro, enquanto o do Rio de Janeiro custou 130 
milhões de dólares o quilômetro, e o de São Paulo, no trecho da 
Avenida Paulista, custou 270 milhões de _dólares .o quilômetro. 

Ontem, em pleno domingo, atendendo a um convite do Go
vernador Joaquim Roriz e do seu Secretário de .Obras, o engenhei
ro José Rolx:rto Arruda, participei de _uma viagem-teste do metrô, 
num trecho de sete quilômetros. Foi u_m sucesso absoluto e, como 
eu, tenho certeza de que as outras_ pessoas que ontem se utilizaram 
do mesmo, ainda que experimentalmente, o aprovaram. É um sis
tema rápido, confortável e seguro, que não deixará nada a dever 
aos outros metrôs do mundo. Para reforçar este a,rgumento, gosta
ria de lembrar as_ recentes declarações. do nosso tricampeão mun
dial de Fórmula Um, Nelson Piquet, que disse ser o metrô de 
Brasília algo realmente de primeiro mundo. 

O Sr. Mauro Beneyides- V. Ex11 me permite um aparte, 
Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muito prazer, nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Pedro Teixeira,
V. Ex• sabe que, pela realização dessa obra, o Governador Joa
quim Roriz~ aqUi e a:Ji, recebe crfticas infundadas, injustas, desca
bidas e despropositadas. E hoje V. Ex11 vem à tribuna do Se..nado 
Federal para realçar a relevância desse empreendimento, que, no 
meu entender, vai consagrar definitivamente a éxttaordinária obra 
administrativa leVaâa a efeito pelo Governador Joaquim Domin
gos Roriz. Sabe V. Exa que me identifiquei com esta cidade, na 
qual resido há c_erca de 20 anos, tendo, inclusive, o privilégio de 
ostentar a condição de cidadão brasiliense por uma lei que, apro
vada pela Câmara Legislativa, representou para mim a outorga de 
uma láurea de_ extraordinária significação para toda a minha vida 
pública. Por isso, sintO-me- no dever de intervir no discurso de V. 

Ex• para também expressar o meu regozijo por essa i'nichitiva- e, 
sobretudo, levar a V. Ex11

- que traz o assunto a debate no Senado 
Federal - e, sobretudo. ao Governador Joaquim Roriz, a manifes
tação dos meus aplausos pela coragem, pelo empenho do Chefe do 
ExecUtivo brasiliense na concretização do metrô de .arasíl~a., S~ V. 
Ex" examinar, verá que a Capital da República se antecipou, e 
muito,_ a todo::; aQueles parâmetros concebidos por Lúcio Costa e 
por Oscar Niemeyer, fazendo com que o seu crescimento demo-_. 
gráfico ultrapassasse, antes do ano 2.000, em três vezes o projeta
do. O Governador Jgaquim Roriz teve uma visão -de estadista, 
antecipal).do-se aos problemas de transporte viário com ~que Brasí
lia fatalmente seria alcançada nos PtóX.imos anos. É uma iniciativa 
de largo porte que comprometeu alguns recursos; é verdade, mas 
sobretudo vai garantir ao povo braSiliêtise um metrô de superfície 
em condições de proporcion~ mais projeção à nossa cidade e mais 
bem-estar aos seus habitantes- num d,os a~pectos ma~s importantes, 
que é o do transporte. Portanto, as minhas congratulações_a V. Exa 
e, por ~el! intermédio, aQ Governador Joaquim Domingos Roriz, a 
quem se tem feito tanta injuStiça aO IOUgo da sua vida pública, mas 
estou absolutamente _certo que seu~ome haverá de pairar acima de 
ú.ldõ marcando·u-n1a âdffiinistração_.das ITuiis Prosperas, das mais· 
fecundas. das mais promissoras na Capital da República. 

O SR- PEDRO TEIXEIRA- Nobre Senador Mauro Bene
vides, Líder do PMDB nesta Casa, folgo muito em receber um 
aparte desse jaez, porque é um aparte que nasce sobretudo pelara
cionalidade, 

V. Ex11
, na verdade, teceu considerações e fez digressões 

que deságuam naquele princípio de responsabilidade de todos os 
pronunciamentos que V. Exa faz, sejam por inteiro ou parcialmen
te, sobretudo quando diz que o Governador do Distrito Federal 
tem sido injustiçado por esta obra. 
- --- - -É verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores. E por mais triste 

e absurdo que seja, há certos ranços, certas elites- não todas- que 
se revoltam com o fato de um Governador não ter criado um muro 
em· torno da Capital da República, impedindo que o povo mais 
humilde, mais necessitado, mais sofrido, sem encontrar em suas 
regiões de origem o trabalho, a residência, um pedaço de chão 
para viver, tivesse que se deslocar nos atropelos naturais e viesse 
para a Capital de todos os brasileiros, que não pertence a Joaquim 
Roriz, que não pertence a nós, Deputados ou Senadores, ou àque
les mais afortunados - graças a Deus - e que têm medo hoje de o 
pobre passar nos seus jardins mais rapidamente do que outrora, 
porque tem um transporte célere. Há uma preocupação também 
dessa mão-de-obra nesse universo de desemprego, que ensejaria 
uma questão de insegurança. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tivemos uma circuns
tância, tivelnos uma conjuntura: Brasília extrapolou das pranchetas 
de Oscar Niemeyer; Brasília extrapolou da grandeza de um projeto 
de Plano Piloto, e aquilo que era para ser uma cidade de quinhen
tos mil veio para dois milhões de habitantes. Aqui agasalham-se 

-peSs-oas que vêm lá do noss_o Ceará, do nosso Piauí, que, aliás, é 
uma das maiores colônias do Distrito Federal. Então, nós, como 
somos brasileiros e também viemos de outros rincões, chegamos 
aqui, ti vemos esse desafio e encontramos um Governador respon
sável, mas também pressionado pela conjuntura de uma miséria 
que sacrifica toda uma população desvalida deste País, que não 
deixou que essa população ficasse debaixo das porites. 

Por ser um homem também racional - como o é o nobre 
aparteante -, o nobre Governador não permitiu que, no nosso Pla
no Pi1oto, houvesse s_equer uma favela. No Plano Piloto de Brasí
lia, não existe uma favela, não existem amontoados humanos, 
porque essas pessoa~ foram deslocadas para outros pontos, onde 
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puderam ser pelo menos os sonhadores de um futuro, sonhando 
com seu próprio terreno. V. Ex.as precisam ver a alegria, a felicida
de e a cidadania desse povo num terreno de 3x4m! 

Sini, compete-nos agora·o·outro ân-güiO d3. hiStó~ia: o-desen
volvimento da região, já qüe Brasília não fQi çriada para ser uma 
cidade, uma capital de chaminés e de grandes indústrias. Temos 
que_ ter a nossa inteligência~ o·OOS's6-desc3)~0 paia ·a·ízer_ que da-
qui para frente vamos fazer inverter esse metrô, que 9ão virá s'o~ 
mente_ para o Plano PilólÕ, mas apertará ilas áreas limítrofes da 
cidade, no cha~ado Ento~o, o~de dará ~- t?!'?:~es brasileiros, que 
n~q §~O filhos dí;! Brasília, maS filhos ~o ~fasi,l, condições de não 
terem que voltar para suas origens. · -~-, · , -- · · 

Na verdade, houve fracasso nessas origens, talvé~ devido ·ao 
plano de Governo- se é que .existem planos de Govep1_ot lerilbran~ 
do a crítiCa c-onstante do nobre Senador Josaphat Maiinho de que 
não existem planos. Esse pessoal realmente teve que correr desor
denadamente para a Capitaf da Repúbliq, onde um Gov~r:_fio : f9i 
sensível para dizer que existiam ac.; cirCunStâncias,--_eXlstíã ·"uma 
conjuntura. 

E aí se pergilnta: e o cUstO- tlnanceifõ disso tudo? 
Sr. Presidente, vou mostrã.f-ilas ànáiises: o cusio foi Iri.fimo 

para os·cofrcs públicos federais'; não sacrificaffios Sequer um Esta
do da Federação; apenas agasalhamos todos aqueles pobres, hu
mildes e desvalidos, como eu disse, que se ·deslocaram das suas 
origens por falta de emprego, por falta de "elementos que os fixas
sem ali, o que não é culpa do Governo do Distrito Federal. Se al
guém tem culpa, devo_ dizer que ela recai sobre outros governos 
que não deram condições para que o homem ficasse na sua ori-
gem. 

Não creio que o nordestino, que aqui predomina, ti v esse 
saído do chão que tanto ama numa a ventura insensata~ é a aventura 
do desespero, da se_ca que _jamais combateram como deveriam 
fazê-lo, da qual desviaram recursos que deveii.am ter sido apliqt
dos, o que transformou esse povo em nômadeS, e fez deste um Go
verno que simboliza o Brasil inteiro, pOiS·B~a'_síli<i, i-lã Ven:Iade, é a 
cidadania da Nação, porque lo solo de todos os brasileiros. 

Daqui o Governo nãO mandou de vOJtã. os caffiiiili.ões dos 
desesperançados, daqui não se mandaram de volta os bóias-frias; 
aqui se procurou, pelo menos, deixar essas péssoas permanecerem 
até que todos nós, com a nossa responsabilidade, e não-só do Go
verno do Distrito Federal, pudéssemos resolver os problemas deS
ses brasileiros que não nasceram neste chãO, que nasceram ·no 
Piauí do nobre Presidente, que nasceram na Bahia do nobre Sena-
dor Josaphat Marinho, e que vieram para_ cá. , , · 

Nós, que aqui administramos e trabalhamos, queremos ape
nas deixar claro que o problema existe, e não -ç tão fácil de ser so
lucionado, como diz o nobre Senador Ronan Ti~9· S. Ex3 .disse que 
a prancheta era de 500 mil habitantes e que desfiguraram a capit?l 
na sua administração no sentido lato de que· ela deveria ser feita. 
Sim, foi superado não por Joaquim Roriz, m<:\S pela fOrça doBra
sil; foi superado pela marcha do Centro-Oçste, por_ esse Mato 
Grosso próspero que aqui era o tra"ffii_jOiim dóS_ brasileiios que para 
ali mergulharam e hoje enriquecem o Brásil_e o mundo. 

Sr. Presidente, é muito fácil dizer que um governo foi insen
sível, inconseqücnte, quando o nobre Governador, sim, segurou, 
adminiStrOu, enfrentou o problema, enquanto tantos piratearam pe
las varandas de Pilatos, ficaram insensíveis enquanto o Governa
dor do Distrito Federal preferiu ser Cirírieu ·e ajudar a cairegar a 
cruz desses nossos irmãos mais sofridos. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Exame permite um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Coai muito prazer, nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Quando cheguei, V. Ex"' já fala
va, por isso mesmo e por me serem estranhos, não entrarei no exa
me dos problemas da administração do Distrito Federal, que V. 
EX:a bem os conhece. Quero, porém, louvar a orientação do seu 
discurso na defesa do Governo de caráter social e humano, que 
está faltando ao Brasil. EstamOs nos muito preOcupando ora com a 
arrecadação, ora com a limitação de despesa, ora coin construções 
grandiosas e estamos esque_cendo _o povo. Agora mesmo, no plano 
que se desenvolve, o Governo fala em URV, fala em transforma
ção do cruzeiro em real e em tantas outras espécies numéricas. 
Mas o Governo nã.o estã; rio plano federal, cuidando do homem, 
do que sofre, sobretudO do cidadão carente. Ao colJ.trário, com o 
3núncio do Plano, os preços dispararam no cü"njunto de todos os 
Produtos. Eu mesmo posso antecipar a V. -Ex"- que um remédio 
como, por exemplo, o Antak. 150, que, no mês de janeiro, custava 
pouco mais de mil cruzeiros reais, passa, agora, a custar seis mil 
cnize"i:rõ-s·reã.is. O-GOVerno ameaça os qlígop6líos e os comercian
tes qUe estão aumeniando os preços, mas não adota providências 
efeti v as. O arsenal de leis está em mãos do GoVerno, o mecanismo 
da administração é do GOverno; por que o Governo não age, ao in
vés de ameaçar? V. Exa faz muito bem em cuidar dos que preci
sam, porque é destes que depende, em grande parte, o crescimento 
do País. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA --Nobre Senador Josaphat 
Marinho, sensibiliza-me um aparte desse porte, por ser expressivo 
e também por mergulhar na essência da probkmática atual, O ho
mem, que é o centro de tudo. Na verdade, o atual Governo pouco 
cuida do homem. E V. Exa diss~,,em rápidas pinceladas, que o Go
verno tenta emoldurar uma iealidade com pressões, com ameaças, 
mas sem coloCar o dedo na ferida. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todas as vezes em que um 
Governo acorre em favor do menor, em favor daquele menos aga
salhado pelo Poder Público,_ sempre existem· as críticas de uma 
certa parcela de privilegiados, alguns até privilegiados merecida
mente. 

Aqui em Brasília, a preocupação é a seguinte: "Existindo o 
metrô, es.se povo irá fazer piqueniques nos jardins das nossas sú
perquadras". Ouço as pessoas fazendo esse comentário, como se, 
ultrapassada essa fase inicial, não tivéssemos de correr ao encontro_ 
de unia ocupação digna, decente e nobre para esses _que já têm um 
teto, pelo menos, e hoje não pagam aluguel de fundo de quintal. 

Não somos responsáveis, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por 
esse povo que se deslocou para cá, mas procuramos dar a eles cer
ta decência e dignidade e, por certo, cuidaremos do que virá a se
guir. 

Vou mostrar que o sacrifício dã União não fOi nenhum pelo 
valor que aplicou numa obra de metrô, cujo preÇo por quilômetro 
é o mais barato de todo o mundo. 

Por tudo isso, foi com muita emoção que participei da via
gem-teste de ontem. Não tenho mais dúvidas de que o metrô de 
Brasília é uma obra irreversível e fundamental para a cidade. O 
Governador Joaquim Roriz conseguiu levar o empreendimento a 
bom termo, mesmo com todas as intempéries dos últimos anos, 
quando o Brasil passou por um impeachment do Presidente da 
República, duas CPI de grande vulto, teve seis MinistrOs da Fa-
zenda, seis Ministros dos Transportes e uma inflação em tomo de 
170 míl por cento. 

Os repasses da União para o metrô de Brasília, que já não 
eram muitos, foram reduzídos sensivelmente. Quando, em 1991. o 
Conselho Monetário Nacional aprovou a obra, a previsão era -de 
que a União entraria com 25.%_dos recursos necessários. NO entan~ 
to, até agora sua participação-foi de apenas 13%. Mesmo assim, 
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com trabalho e criatividade, o metrô de Brasflia começa a rodar 
experimentalmente no próximo dia 27, quando serão inaugurados 
seus primeiros 20 quilômetros, saindo de Samambaia, passando 
porTaguatinga Sul, Águas Claras, Guará e chegando à estação_ em 
frente ao Parkshopping. - - · · ·· 

Os outros 20_qui1ômetros do metrô, o Governador já prome~ 
teu conclui-los até o final do ano. Não temos dúvidas de que con
seguirá, porque é um obstinado a serviço de uma causa social_. 
Joaquim Roriz conseguiu fazer 20 qi.iilômetros de metrô em menos 
de dois anos e meio, enquanto São Paulo construiu_4_Q quilômetros 
de linha em vinte anos e o Rio de Janeiro fez também 20 quilôme
troseml8anos. . __ ·'· ... -, 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o metrô de 
Brasília é um suce.ss,_o. Em todÇJ.s a,s. pesquisas de_ opinião o metrô 
sempre teve aprovação superior a 80%. E um apoio incontestável 
que só nos anima_ a conti_nuar incentivando essa obra, que, n~ss~ 
período de sua cons_ttução, gerou mais de mil empregos em Brasí
lia e outros milhares. em Estados _corn_o _São Paulo, Paraná, Bahla~ -
Rio de Janeiro e _Minas Gerais, onde estão sendo fabricados os 
equipamentos que c_omporão o metrô brasiliense. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Mui~o obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ruy_:Sacelar. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -:- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, desejo trazer à reflexão do Senado Federal um assunto 
que tem ocupado espaços sigilific'àtiVos-~na·üriprenSa brasileira e 
diz respeito muito particularmente -ao meli Partido, o PSDB, na 
proclamada pretensão de aliança com o PFL. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil tem tido uma difi
cul iade históricá ém -- constriiTr-··partlaos- polítiCos duradouros. 
Quando isso é alcançado pela prática, de algum modo, intervençõ
es abruptas decorrentes de golpes de estado, ifiterferências nas 
questões instituciOnais da organiZaç1'io da sociedade acabam inter
rompendo projetes de partidos, que, depois de algumas décadas, 
acabam desaparecendo. · 

Talvez o BrãS:il seja bastante singular nesse aspecto, já que, 
se visitarmos os países da América Latina mais próximos da nossa 
fronteira, em qua-se· todOS encorittateiTIOS ·tradições consolidadas na 
questão partidária, na organização política. Lamentavelmente, no 
Brasil isso tem sido uma tarefa difícil. 

No entanto, no último período autoritáiio. que -seT!liCiOri em 
1964, a sociedade civil organizou-se em inúmeros segmentos· e 
combateu esse regime autoritário corii todas as armas. _Mi_Qha gera
ção combateu ó autoritarismo com 1uâo o que esteve ao Seu alcan
ce: guerrilha. terrorismo. luta política, greves, com tudo o que era 
possível. E venceu. --

Após esse período, formaram-se algumas forças políticas 
bem conhecidas. Foi o período do bipartidarismo. EVídentemente 
que todas as correntes políticas que se opunham aO regime autori
tário estivera:rri em torriõ âo MDB e, durante todo esse período, ar
ticularam, criaram o espaço apropriado para a organização 
política, para o- eStabelecimento da luta político-eleitoral e. com 
i:;so, contribuíram significativamenTe para a hist6ria do País. Evi
dentemente que isso se deu numa circunstância artificial, já que 
dois ·partiàos· não conseguiriam êxpres:s-af toda a diversidade, todas 
as correntes do pensamento políticO do País ou todos o.s .segmenfos 
da sociedade. Mas, enfim, cumpriram o_seu papel. 

Uma vez __ encerrado esse período e alcançado o Estado de 
Direito. a organização política do nosso País te~e grande exp~n-

são. Diria ·at~ exagerada, porcjue foi de um _extremo a _outro. Nem 
um nem outro me parecem normais. A existência âe roais d-e qua
renta partidos constitui um certo exagero, mas somente dois parti
dos, por outro lado, significa o outro extreino. 

Nessas circUnstâncias, as princiPaiS correntes do Pais acaba
ram tendo as suas definições e, com isso, deram os pririleitos pas
sos para essa organização tão irilporfanfe pará ·a ·deinóCracia, que 
Sãõ oS partidos políticos. Entre os váriâs partidos que surgiram, 
optei pelo PSDB. Deixei o PMDB, em que havia militado no pe
ríodo anterior, entendendo-o corno uma frente, e, uma vez alcança
do o Estado de Direito_ e a li_berdadéda organização_ política; por 
identidade já alcançada dentro da pfópria oposição no pãssad6, 
aliei-me aos companheiros que elaboraram, pensaram, formaram o 
PSDB. 

Ali encontrei a: possíbilidade de- conStruir Um pa-rtido políti
co_ que ajudasse os brasileiros a resgatar o papel político, impor
tante nutna sociedade. Entretanto,-nãó o julgo tão importante como 
algUns colegas do Senado, que lhe atribuem uma responsabilidade, 
a meu ver, bem acima da sua condição de representação política. 

O pacto mais forte da sociedade não é o político .. Este é ape
n_as _um~ parcela. O pacto mais forte está na base da sociedade e é 
expresso, é materializado pelos sistemas produtivos, pelas relações 
de consumo, pelas relações de trabalho e por um conjl!nto imenso 
de outras relações sociais e humanas que definem um pactO muito 
mais forte do que o pacto políticO_ da representação. 

Não Julgo, pOrtanto, a atividade política, niõrriiente aquela 
ao encargo dos partidos políticos, a mais relevante, a mais impor
tante, que poderia ser responsabilizada por enorme qualltidade de 
questões ou situações que hoje testemunhamos. Não acredito que 
sejamos capazes de tamanha responsabilidade, mas devemos ter, 
evidentemente, a da representação política. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto do PSDB busca, 
sobretudo, alcançará social democracia no Brasil. Esse é um siste
ma político que, -dando grande ênfase aos aspectos educacionais, 
tecnológicos e sociais, obteve sucesso em outros países. De todas 
as experiências politiCas do mundo, essa foi a mais bem-sucedida 
e uma das mais antigas também. 

Nesse sentido, não desejando, em hlpóte..c:;e _alguma, trans
plantar a experiência de outros povos, de outras culturas, de outras 
épocas, queremos construir a social democracia brasileira, de acor
do com o nosso fe~ti_o, isto é, confor_ine a cultura, ~ história do 
povo brasileiro. 

Entendemos que é absolutamente fundamental buscarmos 
uma post1.1:ra politica que prime pela ética, pelos--Vãlores morais, 
pela fidelidade às idéias que defendemos, pela fidelidade aos elei
tores e aos segmentos da sociedade que pretendemos representar. 
Uso o plural porque o PSDB é um partido pluralista; não é mono
classista. Portanto, procura interpretar e representar um conjunto 
de interesses da sociedade. 

Penso que poderíamos contribuir para a organização do 
pensamento político· brasileiro e, assim, resgatar o prestígio da 
classe política, cuja honra tem sido tão enxovalhada nos últimos 
tempos - creio que, inclusive, com muita irresponsabilidade por 
parte daqueles que assacam injustamente contra a representação 
política do nosso País no Congresso Nacional. 

É evidente que somos iguaizinhos à sociedade. Quem qui
ser-s-aber eemo-é-o seu-C--ong-res-se-N-acional--deve- olhar-se no espe
lhO: ele tem a mesma cara. A representação política brasileira aqui 
- repito - é igualzinha à sociedade. Não consigo ver díferenças. 
De modo que os defeito~ da sociedade são aqui também reproduzi
dos. 
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Sr. Presidente, esse caminho que o PSDB pretende buscar, 
numa identidade histórica de corrente de pensamento político no 
nosso País, pressupõe um comportamento muito cauteloso. Não é 
por outro motivo que temos muito cuidado com nossas fichas par
tidárias. Não buscamos adesão em massa para noss·o-Pãrtido; bus
camos adesões, mas com cuidado, sempre tendo em vista a 
qualidade c a coerência. Porém, não posso negar que uma vez oU 
outra falhamos também nesse aspecto. Afinal, para sermos repre
sentativos, essas exceções acabam confirmri.nd() o perfil maior da 
sociedade brasileira. Como pluralistas, uma ou outra Vez, sempre 
acabamos admitindo que isso ocorra, mas mesmo assim insistimOs 
na busca constante de qualidade. 

Por outro lado, temos uma postura quanto à utilização dos 
cargos públicos, que é a de nunca nos locupletarmos com os car
gos públicos, jamãis iriisturar·o interesse público com o Particular, 
privado, ou de um segmento qualquer. 

Essa busca não é fácil, pois sabemos que, às vezes, precisa
mos renunciar a certos atalhos no caminho político para -preservar
mos essa identidade, essa diretriz. Mas não somos isentos da 
tentação. Lembro que, em tempos passados, ainda que sob a Presi
dência de Fernando Collor, o PSDB foi instado ao extremo, a par
tir do Palácio do Planalto, pela equipe do Presidente Conor, para 
uma aliança ou para um apoiamento formal, com participaçao dos 
tucanos em miniStéi'tos. -

Avaliamos as circunstâncias do convite, _o próprio Governo 
Collor como um todo; debatemos neSte p-lenário, inclusive, e re_cu~ 
sarnas. O PSDB não aceitou o conVite do Presidente C_ollor para 
participar Oe seU Governo. por julgá-lO completamente distante 
das- diretrizcs do caminho histófico i.Ji.ie esiãvá buscando. Eu flii 
um dos que, neste plenário,- pronunciou-se e, contUndentemente, 
combateu a idéia, que afinal foi adotadã pelo Pàri:ido, ·eviden ~
mente ao lado de tantos outros que a combateram. 

Expresso esse ponto de vista, Si:'. Presídente, Srs~ Senadores, 
não para menosprezar os con:víles·receôldOSil.em para nos omitir 
da responsabilidade posta a partir desses convites. Essa é .uma pos
tura no sentido da construção coerente dos c~inhos políticos da 
nossa Pátria querida. 

Não é possível que corifundam os eleitores a tal ponto que 
não possam, diante da campanha eleitoral, saber quem é quem. 
São tão contraditórias as alianças e enienhõSã.S as formas_ da políti
ca que os eleitores não consegueiti dis(:ernir quaiS as correntes que 
se apresentam. 

Essa preocupação é maior do que uma simples observação, 
e vejam a dificuldude._Vou aq11i emitir um conceito pessoal: Pela 
ccnvívência política ao longo da história, qesde o nasCimento da 
Arena, do PDS, daquela organização política d9_tempo autoritário, 
tenho para mim como sendo uma agremiaç_ão.-que acomoda o con
junto das cabeças conservadoras do Brasil. E uin partido conserva
dor, no meu conceito. No entanto, quando pergunto para alguém 
de um outro país, ou que não está bc:m atento, qual partido consi
dera o mais conservador do Brasil, ·natU.raliiieõte há uma surpresa, 
pois o partido mais conservador do Brasil chama~Se Partido Pro
gressista Renovador. 

Ora, com essa fOrma de identifiCa-r os ·partidos, buscandO de 
tal modo, ao que me parece, negar a sua própria condição, não há 
possibilidade de eleitor algum compreender eSse processo. Mas, 
como eu disse, não é um enfoque pessoal. às exemplos são mui
tos. 

Eu diria que o Partido Trabaiiliiia Bnisilei!ó~ que em quãl~ 
quer lugar pudesse se identificar como o partid() dos trabalhadores, 
aqui no Brasil não o é; está mUito maiS para-ó partido dás empre
sários do que para o partido dos trabalhadores. 

São essas coisas complicadas que o eleitor brasileiro tem 
que erifrentar nas dei~ões. É preciso ser muito criativo, muito inte
ligente, para não cair no canto dos Joões Alves, ou outras coisas 
maiS desta natureza. 

_ _ De modo que, na tentativa de se buscar um referencial mais 
objetivo, mais tranqifi1o e mãíS COncreto - elemento iinportante 
para a organização política e Para a orgãOízação do Pensamento 
das pessoas-. estamos bus_çando a construção do Partido da Social 
Democracia, que tem o seu conteúdo doutrinário expresso pela sua 
sigla_, pelo seu nome e pela sua identidade. E, com isso, resgatar 
esse referencial, que devia ser tão clafo mas que em nosso País é 
tão difuso e confuso. 

A imprensa tem-se ocupado, nesses últimos dias. em rela~ 
ção às alianças e à questão sucessória,, cqm uma aliança do PSDB 
com o PFL. Eu já procurei descrever sucintamente o que o PSDB 
pretende. Arriscar-me-ia a dizer algumas coisas também sobre o 
PFL, ressalvando que falaria de uin PFL que c"onheço melhor, que 
é o de Santa Catarina. 

Pois bemt Quando da sucessão do .Presidellte_Figueiredo, ti
vemos de enfrentar alianças complicadas do ponto de vista ideoló
gicO, Irias até certo modo compreensivo - porque estávamos ali 
diante de valores maiores cta Pátria, da sociedade e da política-, 

. naquele momento~ estávamos -lufãt1d0 _Iiela liberdade, pela demo
cracia, valores muito superiores às questões partidárias e de inte
resse· de segmentos da sociedade. 

Digamos que diante de valores superiores da Pátria, concor
damos que -cOntrãditórios êstab~leêessem alianças para resgatar o 
be.m maior: a liberdade c a democracia. E, aí, creio que, diante dos 
interesses máximos da sociedade e do País, todos nós nos curva
mos. Entretanto, quando não -eStãO em jog9 os valores maiores do 
País, tais como a liberdade e a democracia, não se justificam, de 
fonna alguma, alianças incoerentes_ com partidOS que não têm 
identidade dotitrii1áría e postura política coerent.e. 

Neste sentido, quero dizer que o PFL foi formado a partir 
de grande parte dos participantes do antigo PDS - Arena, bem 
mais atrás-, e o PSDB foi formado na sua maioria por integrantes 
originários do MDB, mais antigamente e, depois, PMDB, mais re
Centemente. PortantO. origeM cbmpletamente diferenciadas. Uns 
apOiavam o regime autoritário, que nomeava, cas-sava, torturava, 
arrebentava e mutilava as instituições do País; enquanto outros lu
tavam contra tudo isso. É tudo muito recente para que se possa es
quecer. 

Entendo que uma aliança do PFL com_o PSDB_ não combi
na. Eu diria da àperiência vivida em Santa Catarina. Como é que 
se formou o PFL? O então Ministro da Educação, Jorge Bomhau
sen, ao vi§itar o Estado e desloca-r-se pelos Municípios de Santa 
Catarina,_ ficOu conhecido e Proclamado como o "homem da mala 
preti", porque era com i mala dos recursos públicos do Ministérío 
da Educação que ele chegava aos Municípios e, barganhando a 
construção de escolas, ginásios de esportes e obras públicas, liga
das àquele Ministério, arrecadava filiados nas fiChas, principal~ 
mente Prefeitos, Vereadores e lideranças políticas. 

Não quero falar como único testemunho disso. Santa Catari
na tem muitos testemunhos e aqui, no Senado, também os tem. 
Conheci, bem como outros, o Sr. Jorge Bornhausen como o "Mala 
Preta" na construção do PFL a troco de favores dos cofres públi
cos. 

Nes-te s~ntido, Começarq. as profundas diferençris. T<_tl p-ostu
ra política é iil.compatível Com o PSDB. Não_ penso que seja neces~ 
sát_io, neste momento_ da História do Brasil, em que estamos 
vivenciando profunda liberdade democrática, ainda que numa de-_ 
mocracia incipiente, razermos alíanças contraditórias deste modo. 
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Desta maneira, oponho-me contundentemente. Podemos, 
inclusive, identificarmo-nos c-om alguma candidatura, com muito 
mais possibilidade, evidentemente, de ir ao segundo turno; primei
ro turno, dincilmente. Eu gostaria -de dizer que, até nisso, não e 
muito fácil, porque a corrente liberal, se adotada, se aplicada nos 
seus termos mais extremados, inviabilizaria o Brasil como NaçãQ. 
O Brasil é um País_.d_e profundos desníveis regionais; de uma so
ciedade injusta pela suas diferenças; de grupos econômicos p-ode
rosos. que exploram esse mercado ingênuo; ao se aplicarem as 
concepções liberais de liberdade total de mercado, sem a regulação 
do Poder PúblicO, __ ªçabai~JU9S nurna guerra civil, porque não co
nheço nenhum ganancioso que tenha aberto mãp _da sua ganânciã 
por amor a pátria alguma. 

De modo que, mesmo numa circunstância muito especial, 
ainda eu diria que não é fácil fazer-se uma composição do Partido 
da Social Democracia com uma çom.n.te liberal. Há pouco,_ainda 
aqui no debate_ desta sessão, eu ouvia a reclamação de um dos nos
sos Colegas em relação às políticas sociais do Governo, rec laman
do particularmente contra os empresários, que levantaram, que 
subiram preços, que já estão eScondendo mercadorias. Já con~tata~ 
mos, aqui cm Brasília, neste final de semana, que trigo não existe_, 
que algumas farinhas já não estão mais no mercado~_atacadis.t_a_~ 
outros produtos estão faltando._ 

Ora, o Governo não fez absOlutamente J.lad"a_que colocasse 
riscos, em nenhuma hipótese, ao empresariado, às relações-cOmer~ 
ciais, ao abastecimento ou a qU.alqtler coisa dessa natureza; o Go
verno só fez uma coisa neste Plano: garantiu o poder aquisitivo 
dos salários. No ~ntanto, é o suficiente para qUe já comecem as es
peculações do empresariado, do mau empresariado- espero seja a 
minoria, mas a minoria, às vezes·, detém a maior fatia do mercado 
-, que já se apresenta desse modo. 

As concepções liberais aplicadas num mercado perverso 
desse, imaginemos em que iriam resultar? Nem o controle total d_a 
economia, que é coisa do passado, riem a -liberd<i.de iota1 dã-eCorio
mia que, no meu pontO de vista, -é cõisá para nunca, principalmen
te no atual estágio que estamos atravessando nó Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tal propósito de alianças que 
se está tentando propor não tem sustentação político-ideológica 
para acontecer; por outro lado, creio que se insere mais ilo rol dos 
desserviços à sociedade, no rol de confundi-la, do que ajudá-la a 
sair dessa situação difidLemque se encontra .. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me-v. Exfl um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senridor DirCeU Carnei-

ro, respeito inteiramente a sua posição em contraditar a hipótese de 
uma aliança do_ seu Par:tido com o PFL. É_ um problema de sua 
convicção política e filosófica. Não entrarei também na apreciaÇão 
de sua..<> divergências com o PFL lia política de Sri_nta Catarina. Não 
farei sequer a defesa do_ Presidente Jorge Bomhauscn, do PFL. 
Devo, entretanto, dizer-lhe que a este respeito, por certo, o Sena
dor Jorge Bornhausen, se julgar prudente, encaminhará a resposta 
devida a V. Exn, por intermédio de quem, nesta Casa, fala oficial
mente pelo PFL, que é o Senador Marco Maciel. Eu, entretanto, 
considero o Presidente Bornhausen um homem digno. O que_ não 
posso aceitar é a colocação genérica de V. Ex a, de que o seu Parti
do não pode aliar-se ao PFL para o problema da sucessão presi
dencial pela natureza das divergências que Separam os dois 
partidos, ou pela origem dos que integram um e outro.-·De mim, 
por exemplo, devo dizer a V. Exn que combati o regime militar do 
primeiro ao últinio_diá; quando muitos silenciaram, eu corria os 
riscos de. falar. Do Go\~erno da Revolução participaram, foram so
lidários muitos eteri1ei1tos qUe hoje integram o Partido de V. Exn .. 

Quanto ao aspecto ideológico, V. Ex11 não poderá negar que no seu 
Pilrtido há também conservadores, c conservadores de grande por
te, altos representantes do poder capitalista, que passam bastante 
longe do que V. Exa chama, com muita propriedade, a social de
mocracia. Mas a verdade é que em todos os partidos há esses ele
mentos conservadores e progressistas; há os que participaram do 
Governo Militai -e os- que nãO pãrt:icipáram. -Integro o PFL, digo 
francamente, talveZ, por não ter a legenda mafs adequada às mi
nhas idéias: sou uin socialista-d~inocrata, mas já sei_o que repre
sentam determinadas legendas de esquerda no Brasil, que multas 
vezes servem aos propósitos de outros partidos. Mas, no PFL, o 
que hoje desejamOs - ainda ontem ó disse numa eritrevista e diSSe
muito bem o Governador Antônio Carlos Magalhães - é o trata
mento com respeito e igualdade. Esse é o ponto que desejamos sa
lientado, porque não há partidos constituídos apenas de santos. 
Nenhum. Nem mesmo o PSDB, e V. Ex" mesmo já disse que o seu 
Partido tem erros. Imagine V. Ex"- que mesmo no Governo do Sr. 
Fernando Collor, se o-PSDB recusou formalmente dele participar, 
dele participou uma eminente figura; e no primeiro plano do Go~ 
verno, o Sr. Hélio Jaguaribe, como Secretário de Ciência e Tecno
logia. Não importa que o Partido tenha dito que ele participaria em -
caráter pessoal. Participou e continua membro do PSDB:QUanto 
às cabeças conservadoras a que V. Exn se referiu, elas existem em 
todos os partidos - creio que até no PT, creio que até no antigo 
Partido Comunista. De sorte que não se pode generalizar a idéia de 
que essas alianças não podem ocorrer porque serão alianças incoe: 
rentes. É possível que o sejam, mas o são pela falta de orientação 
programática de quase todos os partidos, pela falta_de_fid_elidade ri
gorosa dos partidos às suas linhas idc_ológicas. De sorte que não se 
pode falar em desserviço à sociedade porque haja a possibilidade 
de uma aliança do PSDB com o PFL. V. Ex_n_ pode defender, do 
seu·ponto de vista, a inconv_eniênçia dessa aliança, mas não h:j. por 
que estabelecer diferença rígida entre os partidos, porque, pela 
composição heterogênea de todos ~ mas_ rigorosamente_ todos, do 
PT a qualquer dos outros -, um não pode falar muito do outro, 
porque nenhum deles obedece rigorosamente à linha programática. 
No momento em que V. ExH sustenta a impof.sibilidade dessa 
aliança, quem a _defende e a recomenda é o presidente do Partido 
de V. Ex"-. Veja, portanto, que lhe faço ponde_r:ações absolutamente 
impessoais, para salientar que, enquanto não tivermos uma estrutu
ra partidária adequada, não há por que acusar outros partidos de 
grande incoerência. A incoerênCia é generalizada. Se há homens 
conservadores e progressistas, os há em todos os partidos. É o que 
ocorre, e temos que aceitar esta realidade e tratarmos o assunto 
com a conveniência devida, para que não se faça generalização in
compatíVel com a verdade. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Senador Josaphat Mari, 
nho, quero cumpriinentá-lo pela sua participação rteste debate e 
agradecer-lhe pelo fato de trazer discordâncias inteligentes e bem 
postas. É isso que aperfeiçoa o debate_ político. Uma simples con
cordância-não é "tãO_ enriquecedora quanto uma discordância. 

Dentro destã visão que V. Ex" traz e em grande conta çons
tata, porque é uma realidade, eu diria que temos buscado, nessa 
trajetória, exatamente diminuir,~ reduzir, minimizar essas incon
gruências da vida partidária brasileira, por entendermos que seria 
melhor para o BraSil que tivéssemos partidos máis bem definidos, 
correntes política-s- mais identificadas com seus compromissos, 
com si.Iá ideologià~ a tal ponto de se saber, quando se elege deter
minada corrente política, que programa, que compromissos esta
riam pautados para aquela ·administração pública. Isto, 
lamentavelmente, não ocorre. 
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Eu situo e caracterizo a questão do desServiçO mais nesSe 
sentido, Senador Josaphat Marinho, pois avalio que a maior contri
buição que nossos partidos poderiam dar à sociedade seria exata
mente a sua fidelidade às suas idéias, às suas posturas, aos seus 
compromissos, porque, de outra forma, quando posturas políticas 
diferentes no trato da coisa pública comparecem no mesmo palan
que, lado a lado, o eleitor fica confuso; não poderá decidir melhor 
numa situação em que os partidos políticos não lhe facilitam a es
colha. 

Diante deste quadro, re-conheço a situação partidária brasi
leira ainda incipiente nesta quadrã política ein' QUe estamos tentan
do buscar a construção de partidos mais aut?nticos com seus 
compromissos. 

Eu diria que as constatações que V. Ex a fâz em relação a al
gumas figuras de porte mais conservador dentrQ do PSDB - aliás, 
de grande porte, como se referiu V. Ex a -, eu também tenho colo
cado restrições ao ingresso dessas figuras.~ É não temos reitó IStO 
apenas do ponto de vista formal; fazemos oficialmente. Estamos 
com um--questionamento do ingresso na ficha dõ PSDB do Sena
dor Albano Franco, nosso colega aqui na Casa, Exatarilente para 
buscar essa trilha de coerência, para ajudai-a construir um Partido 
que seja sobretudo um resgate da postura política, do compromis
so político dos partidos braSileiros. Por isso rião vejõ possibilidade 
de estabelecermos uma aliança com um partido que tem uma con
cepção liberal inaplicável para o Brasil e outro que tem uma pro
posta plenamente compatível e apropriada, no nosso ponto de 
vista, com a questão brasileira. _,. - -

É nesse sentido -que quero_ 4eixar e~te registro bem claro. 
Quero combater, com todas as forças que tiyer, essa aliança espú
ria do PFL com o PSDB. Ela não tem sentido para a construção 
democrática-do Brasil. Ela pode ter sentido a interesses menores, 
que não os da Pátria. Portanto, diante de interesses menores, quero 
defender a coerência e a continuidade desta luta de construção-de 
um Partido ético, com compromisso moral e sobretudo fiel ao seu 
pensamento, aos seus compromissos e aos seus eleitores. 

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

Durante o discurso do Sr. Dirceu Carneiro, o· SI-. 
Chagas Rodrigues } 0 Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Dirceu CarrieirO, á·Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupilda pelo Sr. Chagas Rodrigues, r 
Vice-Presidente. - -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES: 
Aureo Mello - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Esperi

dião Amin - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique 
Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena- João Calmon -
Jonas Pinheiro - Jônice Tristão -José Sã.mey - Raimundo Lira
V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória no 443, de 4 
de março de 1994, que altera o art. 2° da Lei n° 8.352, de 28 de de
zembro de I99f, com a iedação dada pela Lei n• 8.736, de 29 de 
novembro de 1993, e o art. 2° da Lei n° 8.736 de 1993, que dispõe 
sobre as disponibilidades financeiras do Fundé)de Amparo ao Tra
balhador- F A T, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideianças, e nos teimas 
do § 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fi' C a assim constituída 
a Comissão Mista incumbida de emítir parecer sobre a matéria: 

TituJares 

iosé Fogaça 
Antônio Mariz 

Raimundo Lira 

Carlos D'Carli 

Mário Covas 

José Paulo Bisol 

Eduardo Suplicy 

Titulares 

Rubem Medina 
Eraldo Tinoco 

Merval Pimenta 

OttoCunha 

Maurilio Ferreira Lima 

Augusto Carvalho 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB. 

Mansueto de Lavor 
Wilson Martins 

PFL 
Alexandre Costa 

PPR 
Esperidião Amin 

PSDB 
José Richa 

· PSB 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

_ Adauto Pereira 
José Falcão 

PMDB 
\V andaReis 

. PPR 
Cleonâncio Fonseca 

PSDB 
Aparicio Carvalho 

PPS 
- Sérgio Arouca 

PV 
Sidney de Miguel Eduardo Jorge 

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

Dia 14/03/94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 15/03/94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 12/03/94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 22/03/94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 06/04/94- Praio no· Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE .(Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 444, de 5 
de março de 1994, que dá nova redação a dispositivos da Lei n° 
8.849, de 28 de janeiro de 1994, que altera a legislação do Imposto 
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, e dá outras pro
vidências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
do § 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim Constituída 
a Comissão Mista inCumbida de emitii Parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Ronan Tito 
Gilberto Miranda 

Hugo Napoleão 

Esperidião Amin 

José Richa 

.Ãureo Mello--

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Gerson Carri3ta 
Onofre _Quinan 

PFL 
João Rocha ' 

PPR 
Jarbas Passarinho 

PSDB 
Eva Blay 

PRN 
Ney Maranhão 
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PDT Maun1io Ferreira Lima Clóvis-Assis 
Lavoisier Maia Nelson Wedekin 

Titulares 

Eraldo Tinoco 
Gilson Machado 

Luís Roberto Ponte 

Francisco Dornelles 

Sérgio Gaudenzi 

Regina Gordilho 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

José Ulisses de Oliveira 
Hilário Coimbra 

PMDB 
José Belato 

PPR 
José Maria Eymael 

PSDB 
José Aníbal 

PRONA 

PP 
Raul Belém Benedito Domingos 

De acordo com a Resolução n° I, de 1989-CN, fica eStabe-
lecido o seguinte calendário p-ara a tramitação da matéria: - -

Dia 14/03/94 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 15/03/94 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 12/03/94- Prazo pal-a recebimento de emendas. Prazo 

para a ComiSsãõ- Mista emitir o parecer SObre a admissibilidade; 
Até 22/03194- Prazo firial da Comissão Mista; 
Até 06/04/94- Prazo no_ CoQgresSo Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória TI0 445, dé 05 _ 
de março 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 extraordinárió" - ~o valor de 
CR$43.859.080.000,00, para os fins que especifica, e .dá outras 
providências. 

De acordo com as indic;ações das Lideranças, e nos termos 
do § 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim constitufda 
a Comissão Mista incumbida de _emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

DiVã.Ido Suruagy 
Cid Sab6ia de Carvalho 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

ManSU.eto de LaVor 
Garibaldi Alves Filho 

PFL 
Lourival BaptiSta· · · OdaCir Sdifês 

PDT 
Luiz Salomão Carlos Lupi 

-PT 
Alcides Modesto Jaques Wagner 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendáriO para a trarilitação da matéria: 

-Dia 14/03/94 - Designação da Co.missão Mista; 
Dia 15/03/94- Instalação da Comissão Mista~ 
Até 12/03/94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade~ 
Até 22/03/94 - Prazo final da Comissão _Mista; · 
Até 06/04/94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 446, de 9 
de março de 1994, que altera dispositivos das Leis n°S 8_.212 e 
8.213, de 24 dejuL'10 de 1991, e.dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitii" parecer_S:obre a ma
téria: 

Titulares 

Ronan Tito 
Mansueto de Lavor 

Raimundo Lira 

Epitacio Cafeteira 

Eva Blay 

José Paulo Bísol 

Eduardo Suplicy 

Titulares 

- César Bandeira 
· Luiz Moreira 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

PPR 

AmirLando 
RuyBacelar 

João Rocha 

LOuremOerg Nunes Rocha 
PSDB 

· Dirceu Carneiro 
PSB 

PT 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

- --

Gilson Maçhado 
Everaldo de Oliveira 

PMDÍl 
PPR Rita Camata Maurici Mariano 

Louremberg Nunes Rocha Lucídio Portella 

Almir Gabriel 

João França 

José Eduardo 

Titulares 

Everaldo de Oliveira 
Jorge Khoury 

Zuca Moreira 

Paulo Mandarino 

PSDB 
Jutahy Magalhães 

PP 
Pedro Telx.ei!ã 

PTB 
Jonas Pinheiro 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

Mauro Sampaio 
PPR 

Fernando Freire 
PSDB 

PPR 
Célia Mendes -João ROdolfo 

PSDB 
Geraldo Alckmin ,Filho Elias Murad _ 

PRN 
Paulo Octávio Euclides Mello 

PL 
Jorres Santos Neves Diogo Nomura 

De acordo com a Resoluçã
1
Q no 1, de 1989-CN._ fica estabe-

lecido o seguinte.c;:Llendário para a tramitação da matéria: 
Dia 14/03/94 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 15/03/94 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 15/03/94- Prazo para recebimento de_emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o-parecer sobre a admissibilidade; 
Até 25/03/94- Prazo final da .Comissão Mista; 

Até 09/04/94- Prazo no Congresso Nacional. 
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O SR. PRESIDENTE (Ch•gas Rodrigues) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item I 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1993 

(Em regime de urgência, nOs termos do art. 375, 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264[93._na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a pennissão da 
Rádio Jornal do Brasil Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulãda na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rlo de Janeiro. (Dependen-
do de parecer da Coniissão de Educiição.) · · 

' 
O presente ·projeto de decreto- fegislativo recebeu, no dia 29 

de novembro próximo passado_; parecer favoráv_el do Senador Au
reo Mello, Relator designado. cm substituição à Comissão de Edu~ 
cação. 

Na mesma data, a matéria foi discutida, não sendo votada 
por falta de quorum, fato que se repetiu em sessões posteriores. 

Na sessão de 13 de dezembro ã Prcsidêndà.'deferiu solicita
ção do Senador Jutahy Magalhães quanto à complementação de 
documentos necessários à tramitação da proposição. 

Cumpridas as diligências requeridas, a Presidência determi~ 
nou a inclusão na Ordem do Dia da sessão de.hqj~, ein fase devo~ 
tação, do ProjehJ _de Decreto Le&l.Sliltivo n'r-4:3., d~ 1993, e·solicíta 
do nobre Senador Aureo Mello o seu pronunciamento sobre a ma~ 
téria. -- ·- " --

0 SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para proferir pare
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Chega ao nosso exame, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48. de1993 (n° 264, de 1993, na Câmara dos Depu
tados), que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rá
dio JornaJ do Brasil Ltda .. pt1ra explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade do RiO de Janeiro, E$~_ 
tacto do Rio de Janeiro". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 326. dé f992,o en~ 
tão Presidente _da República submeteu ao Congresso Nacional o 
referido ato de renovação de permissão de exploração de canal de 
rádio em frcqüência modulada, nos tennos do .art. 49, incisO XII, 
combinado com o§ ]0 do art. 223, da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária da Rádio Jornal do 
Brasil Ltda.: 

- MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO BRIT0-
15.689.277 cotas 

- LEDA MARINA DO NASCIMENTO BRITO -
93.915.717 cotas 

TOTAL- !09.604.994 cotas 
O presente Projeto foi examinado pela Coll_lis~~o de Ciência 

e Tecnologia, Comunicação c Informática da Câmara dos Deputa
dos. tendo rt!1::t:bido parecer favorável de seu relator, Deputado 
Ângelo Magalhães, e aprovação unânime- daquela Comissão. Na 
Comissão de ConstituiçãO C Justiça e de Ifedação daquela Casa, o 
Projeto foi consideradO jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa. 

Já no Senado, cste\~C o Projeto na Comissão de EdUcação, à 
disposição dos Srs. Senadores para recebimento __ de emenda"i, no 
prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos. 

2. VOTO DO RELATOR 
Diante da regularid<J.dc dos procedimentos e do testemunho 

ministerial de que a Rádio Jornal do Brasil Ltda. atende a todos 
os requisitos técnicos e legais par<> a renovação da permissão, opí
namos pela aprovação do ato, na fonna do presente Projetõ de De~ 
creto Legislativo. 

A proposição ora cm exame e em apreciação, 
oriunda do pedido de permissão da Rádio J ornai do 
Brasil Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono~ 
ra em freqüência modulada, na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, já teve cumpridas as exigên~ 
cias a que se refere a Resolução do Senado n° 39, de 
1992, arguída pelo eminente Senador Jutahy Magalhães 
como imprescindível à tramitação da solicitação naCo~ 
missão de Educação desta Casa. 

E digo isso porque os senhores dirigentes da Rádio Jornal 
do Brasil Ltda. se apressaram em atender a diligência solicitada 
em meu parecer proferido naquela Comissão, para que fossem cs~ 
clarecidas as exigências da citadaResoluçilo n°39, de 1992. 

A Coffiissão de Educação recebeu documento firmado pelo 
Sr. Manoel Francisco do Nascimento Brito e por D. Leda Marina 
do Nascimento Brito esclarecendo que, em cumprimento ao dis~ 
posto na Resolução no 39, de 1_992, do Senado F_cderal, atendendo 
à exigência feita pela -Relataria de então nos autos do processo de 
renovação da permissão para exploração de serviços de radiodifu~ 
são sonora em freqüência modulada, era juntado por eles, diretores 
e administradores da emissora, o atestado de que não participam 
da direção de outra concessionária ou pcrmissionáriá do mesmo 
tipo de serviço de radiodifusão instalada no Rio de Janeiro, ou em 
município contíguo, e, em decorrência, requeiendo o regular pros~ 
seguimei1to do processo. -

O documento diz textualmente: 

a) A entidade não possui autorização para ex pio~ 
rar o mesmo tipo de serviço, no município onde se pre~ 
tende instalar a estação, e que não estará excedendo os 
limites fixados no artigo .12 do Dccreto~Lei n° 236, de 
28 de fevereiro de 1967; 

b) Nenhum sócio integra quadro societáriu de en~ 
tidade detentora de outorga para executar o mesmo tipO 
de serviço de radiodifusão, no município onde se preten~ 
de instalar a estação, nem de outras empresas de radiodi~ 
fusão, em municípios diversos, em excesso aos limites 
fixados no artigo 12 do Decreto~ Lei n° 236, de 28 de fe
vereiro de 1967. 

Diante disso, Sr. Presidente, não vejo empecilho que possa 
obstaculizar o ·atendimento da renovação que pretende a Rádio 
Jornal do Brasil Ltda. É claro que essa<; asseverações são perfci~ 
tamente constatáveis em quaisquer diligências que se façam mis
ter. De modo que votamos c opinamos pela concessão do 
requerido, na forma da lei. 

À 

~o parecer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AU
REO MELLO EM SEU PARECER: 

Comissão de Educação do Senado Federal 
Exm0 Sr. Dr. Pres_idente 
Senador Valmir Campelo 
A/C da Secretária· da Comissão de Educação do Senado Federal 
Sr' Mônica Aguiar Inocente 
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Em cumprimento ao disposto na Resolução no 39 de 1992, 
do Senado Federal, atendendo a exigência feita por V. Ex" nos au
tos do processo de renovação da permissão para exploração de ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modulada. requeremoS 
a V. Exn ajuntada para a inclusa Declaraçã.o firmada pelos signatá
rios da presente - diretores e administradores da emissora - ates
tando que não participamos da dircção de outra concessionária ou 
pcrmissionária-do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, instala
da no mesmo município ou em municípiO contíguo,- requerendo, 
em decorrência, o regular prosseguimento do presente processo. 

Aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada esti
ma e consideração. 

Atenciosamente, l\tlanoel Francisco do Nasciro_ento Brito, 
- Leda Marina do Nascimento Brito. 

DECLARAÇÃO 

Os abaixo assinados, dirigentes responsáveis pela Rádio 
Jornal do Brasil Ltda. com sede na cidade do Rio de Janeiro, Es
tado do Rio de Janeiro, declaram que: 

a) A entidade não possui autorização para explorar o mes
mo tipo de serviço,- no município onde se pretende instalar a esta
ção e que não estará e·xcedendo os li"rilitc~Cfixados no art. 12 do 
Decreto Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967; 

b) Nenhum sóciO-mtegra-qUaâro societário tle entidade de
tentora de autorga para executar o mesmo tipo -de serviço de radio
difusão, no município onde se pretende instalar a estação, nem de 
ouLras empresas de radi_odifus_ão, em municípios diversos, em ex
cesso aos limites fix.ridos no artigo 12 do Decreto Lei n° 236, -de 28 
de fevereiro de 1967. 

Rio de janeiro, 1° de março de 1994.- Manoel Francis_co 
do Nascimento Brito- Leda Marina do Nascil;nento Brito. 

Na sessão de segunda-feira, dia 13 de dezembro último, o 
Senhor Senador Jutahy Magalhães argüiu o cumprimento, pela 
Comissão de Educação, das exigêil.das- conStantes da Resolução n° 
39, de 1992, quanto aos projetos de decreto kgíSlatiV6- atinentes 
aos atas de outorga, concessão e renovação de concessão, permis
são e autorização para execução de serviço de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens. 

Conquanto estej<fni õs Projetas de Decreto -Le_gislativo n°5 

41 a 50, e 52, em regime de urgência consti"tuciõrial, tendo sido ne
les constatada falhade instrução, a presidência refira as-materias da 
Ordem do Dia, nos te:nnos do art. 175, alínea "e", do Regimento 
Interno. 

Os Projetas retomam à Comissão de Educaçã.o, para as ur
gentes providências requeridas para o pleno cumprimento do dis
posto na citada resolução. 

Tão logo complementada a indispensável instrução, retoma
rão sua tramitação conforme o disposto na Constituição Federal, 
art. 223, § 1°-

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacio
nal, nos termos do art. 223. da COnstituição- Federal, dos atos de 
outorga e renovação de concessão, penni!'isão ou autorização para 
execução de serviço de radiodifusão sonÕia e de sons e imagenS 
editados pc:lo Poder ExecutiVo, deve seguir nesta Casa dó Legísla
tivo às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução do 
Senado n° 39, de 1992. Referida norma interna elenca uma série 
de informações e eXIgências a Serem curripridás pela entidade pre
tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações c que de
vem instruir o processo submetido à análise da Comissão de 
Educação desta Casa. -No entanto, até a presente data, o exame da _ 
documentação que acompanha os Projetas de Decretos Legislati
vos que chegam para apreciação no Senado Federal evidencia a 

inexistência de documentos e/ou informações legalmente exigidos 
nos termos da Resolução supra mencionada. 

Em vista do exposto consideramos urgente e inadiável que 
a Comissão de Educação faça cumprir a norma própria que dispõe 
sobre a matéria, obtendo junto ao Ministério das Comunicações 
e/ou da entidade em questão as informações e os documentos exi
gidos, ficãndo sobrestadas as tramitaçõeS dos processos respecti
vos até que sejam atendidas as-disposições da Resolução no 39, de 
1992. . . . 

- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Ouvido o Re· 
lator, a votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O' SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)..: Item 2: 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 9Z, DE 1993 

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

Discussão, em tUrno úriíCo,· do Projeto de Lei da 
Cârriará n° 92, de 1993 (no 2.989/92, na Casa de -ori
gem). que autoriza a reversão ao MunicíPiO de Florianó
polis, Estado de Santa Catarina, do terreno que 
menciona. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania). 

Nos termos do art. soda Resolução no 110, de I 993, desig
no o nobre Senador Esperidião Amin para proferir o parecer em 
substituição à Co!_llissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR- SC. Para proferir pa· 
recer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, A 
proposição em exame, origiriâria do Poder Executivo,_ na forma da 
Mensagem n° 206/92, pretende seja concedida autorização legisla
tiva para qrie o Poder Executivo pfomóva a-reverSãO ao Município 
de Florian6po1is, Estado de Santa Catarina, do terreno com a área 
de 9.626,50 m2 (nove mil, seiscentos e vinte e seis metrOs e cin
qüenta decímetros quadrados), situado na Rua Felipe Schmidt, na
quele Município, doado à União Federal pela Lei Municipal n° 
2192, de 27 de dezembro de 1984, e pelo Decreto Municipal n° 12, 
de 4 de fevereiro de 1987, bem como pelo Contrato de Doação, la
vi'ado em 19 de dezeml;tro de 1988, às fls. 39-v a 38-y, no livro n° 
4- TemiaS DiversoS e _Esçri_tu_ras-:- da Delegacia do Património da 
União, no Estado de Santa Catarina, e registrado sob o n° I, matrí
cula n° 26.345 do Cartório de 1 o Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Florianópolis, em 14 de fevereiro de 1989. 

Ocorre que o imóvel, que foi IncorpOrado ao patrimônio da 
União, de,stinando-s~. à época, à edificação da sede dos órgãos do 
Ministério da Fazenda em Florianópolis, não tem hoje, conforme 
dá conta a ExposiçãO-de Motivos n°- 143, do Sr. Ministro de Esta
do ~terino do _extinto Ministéri()_da Econorriia, Fazenda e Planeja
mento, Luiz Antônio Andrade Gonçalves, previsão de 
aproveitamento com a finalidade que motivara a sua doação pela 
municipalidade. _ 

E: que, naquela oportl!nidade, havia- óbiCeS tegísll:!tivos, re
presentados por Post-uras mUnicipais, a que a União edificasse a 
sede de seus órgãos fazendários em terreno próprio, óbices, no en
tanto, superados por legislação municipal permissiva, supervenien
te à transferência do domínio do_l;>em público in casu. 

Não subsistem, pois, no entender do Poder Executivo, con
soante consta da Exposição de Mo_tLvos retromencionada, que 
acompanha a Mensagem n° 206. de 1992, do Sr. Presidente da Re
pública, razões para a permanência do referido imóvel sob o domí
nio ·da União, pelo que sua reversão ao patrirrlônio--munlcipal é 



!194 Terça-feira 15 DIÁRIO Do CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1994 

apresentado como o melhor caminho para um aproveitamento 
mais útil dessa propriedade pública. 

Aprovada, em decisão terminativa, pela Corilissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, da Câmara dos Deputados, em 4-
11-1992 e, não tendo sido opostos os teetirSos regimentaiS 
cabíveis contra tal decisão, mereceu a proposição aprovação unâ
nime, em sua redação final, naquela Casa do Congresso Nacional, 
em 14A-1993, sendo enviada à revisão do Senado Federal_em 5-5-: 
!993, através do PS-GSE N' 167793. · 

A matéria ora examinada versa matéria da competência pri
vativa da União, cabelldo sua disciplina ao Congresso Nacional, 
nos termos do art. 48, V, da Constituição Federal. 

Assim, é a lei a espéCie normativa adeqi.Jâda à veiculação do 
assunto. 

Nada impede também o encetamento legislativo da matéria _ 
pelo Presidente da República, ex vi do art. 61 da Lei Maior. 

Além disso, a proposição obedece à bOa técnica legislativa, 
vazado em linguagem correta. 

Quanto ao mérito~ parece ser de toda conveniência e oportu
nidade a reversão que se quer fazer do bem público federal de que 
se trata para ·o domínio municipal, já que cessaram as causas de 
sua incorporação ao patrimôniô _áa úriíão; na qoa1idade de bem 
público especial afetado a um fim específico, j~ que· não mais so
frerá a afetação que justificou sua transferência do Município de 
Fiorianópolis para o domínio da União, comO se depree"nde da Ex
posição de Motivos que acompanha _a Mensagem Presidencial n° 
206/92, que encaminhou a matéria à apreciação_congressual. 

Assim, o traspasse do terreno em epígrafe ao controle rpu~i
cipal, através de lei federal autoi-i:ZaíiVa, se nos ã.fiiura como aso
lução mais acertadÇt com vistas ao seu· apróv~itamento __ m~is 
racional e mais conforme ao inten!sse públiCo_ dQ MuniCíPIO' de' 
Florianópolis, razão pela qual rioSSQ voto é pela,apfovação do,Prç
jeto de Lei da Câmara n° 92, de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. · · _ -- .-_ 

A Presidência esClarece ao Plenário que poderão s-er ofere-
cidas emendas à proposição durante a discussão. , , .. 

Em discussão o-projeto, em turno úOico. (Pa,usa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encentf a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidên
cia, nos termos dó a"rt. 175, e, do Regimeri.to Intern.o_, retira o~ itens 
3, 4 e 5 da pauta de hoje. 

São os seguintes os Hins retirados de pauta: 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' ü; DE 1994. 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
336, 11 b", do Regimento Interno). _ _ __ 

DiscusSão, em turno único, ·cto !'!qjeto de Lei da 
Câmara n' 13, de 1994 (n' 3.254/89, pa Casa de ori
gem), que regula a profissão de correto!_' de s_eguros, de 
capitalização e de previdência Privada, e dá outras provi
dências. (Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Sociais). 

-4-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N' 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 5° 
da Resolução n' I 10, de 1993). 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 167, de 1993 (n' 3529793, na Casa de ori-

gem), que cria cargos do Grupo Processamento de Da
dos no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2o Região, e dá outras 
providências, tendo Parecer favorável, proferido em Ple
nário. Relator: Senador Francisco Rollemberg, em subs_-:
tituição à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos). 

-5-

PROJETO DE DECRETO LEGIS):.ATJVO W 38, DE !993 

(Incluído em Orqe_m do Dia nos termos do art. 3° 
da Resolução n' 110, de 1993). 

· Discus"s'ão, em turno únicO, do Pr0j6to de Decreto 
Legislativo n° 38, de 1993 (n° 270/93, na Câmara dos 
Deputados), _que aprova os textos das ~esoluções n°s 
267 (E-V), 268 (Xll) da Conferência Geral do Organis
mo para a Proscrição das Armas Nucleares na América 
Latina e no Caribe (OPANÃL), que alteram, respectiva
mente, a cteiiC)ffiinação legal do Tratado para a Proscri
ção das Armas Nucleares na América Latina e o 
pacl2;rafo 2° de seu artigo 25, bem como o texto emen
dado do referido Tratado. (Dependendo de parecer da 
Comissão de_~elações Extt::r~ores e Defe~ Nacional). 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está esgotada 
a matéri"- constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n° 127/94, 
Iido no Expediente, de autoria do nobre Senador Affonso Camar
go. 

Solicito do- nobre Senador ESperidÍão Amih· õ ·parecer da 
ComisSão de· ReiáÇões· Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para emitir pare
cer)- S-r. PTesidente, Srs. Senadores, trata-se de proposição formu
lada pelo Senador_ Ruy _Bacelar que. designa os Senadores Ruy 
Bacelar, João Calmon, Jutaby Magalhães, Affonso Camargo e 
José Sarney para participarem, na _condição de integrantes, da de
legação brasileira na 9P Conferência,Ipterparlamentar, a realizar
se em Paris, nO perfodo de 21 a 26 de março próximo. 

O processo _está devidamente instruído, e o meu parecer é 
favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- 'o parecer é 
favorável. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 
-- Volta-se à lista de oradores. 

Coric6do a p.:ilaVrh ao nobre _Sena t V almir Cainpelo. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia o se-
. guinte- discurso.) - Sr. Presidente, .Srs, Senadores,. Um do_s assun

tos de maior repercussão ao longo da Revisão Constitucional e nos 
meses que a antecederam foi, sem dúvida, o da quebra dos mono
pólios estatais do petróleo e das telecomunicações . .O tema vem 
sendo debatido nos meios de comunicação social com muita emo
ção e pouca racionalidade, sem falar nas matérias tendenciosas ou 
claramente distorcidas. 

Muitos são os falsos argumentos dos que lutam pela derru
bada dos monopólios. Ora alegam que as empresas estatais desses 
setores arrancam muito dinheiro do Governo, ora tentam provar 
que são ineficientes. SãO argumentos falsos, __ é clar~. O verdadeiro 
motivo que impulsiona os privativistas é, na verdade, econômico: 
O petróleo, por exemplo, é hoje uma indústria que gira no mundo 
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todo um fluxo de cerca de 1 trilhão de dólares por ano. As teleco
municações não fiCam- Omito airás. GaÍlâncía, portanto, é o que 
move os partidários do fim dos monopólio~ ~ta_t~s. 

Quero, hoje, aqui, concentrar-me na defesa do monopólio 
do petróleo. Essa não é apenas, como muitos querem fazer crer, 
uma disputa econômica. É bem mais do que isso. Trala:-se, no fun
do, de uma questão estratégica, que diZ respeitO à segurança nacio
nal. 

O mundo divide-se atua1mente - no que concerne ao_ uso, 
exploração e distribuição de petróleo - em dois grandes blocos. De 
um lado, estão os monopólios estatais, entre os quais destaca-se o 
Brasil, úníco país sem g'ranctci" reséiVàs e_StratégicaS: de óleo que 
dita sua política de abastecimento com total autonomia. Do outro 
lado, estão as chamadas "sete irmãs", grandes companhias priva~ 
das, de capital norte-americano em sua maioria, que fixam as fe~ 
gras do jogo _às nações que não consegui~ ~sta~elecer fortes 
empresas nacionais no setor. Não há meio termo. Neste ramo da 
economia, ou os pãíses· ditam suas próprias regras ou são dominá~ 
do.s pelas "sete irmãs". 

Isso nunca é dito nos debates sobre a quebra ou não do mo~ 
nopólio, mas a verdade é que uma nação ou tem monopólio, ou é 
comandada pelas empresas privadas, que ditam seus preços, mani
pulam seus estoques e podem, se o quiserem, _estrangular a econo~ 
mia de um país. 

Por quase Um sécriiO; ãs- Sete hmãS-mandaram e. desmanda
ram no abastecimento mundial de petróleo. Seu objetivo foi sem
pre o do lucro, quanto mais alto e mais iriledi~tõ melhor. :Oaí, é 
claro, jamais terem-se preocupado com os países que exploravam, 
fossem eles produtores, como as nações áráOeS--;ToSs-eiDeles ape
nas consumidõres, como era o caso do Brasil. 

Em nosso País, conseguimos reverter a situação após a se~ 
gunda Guerra Mundial, com a magnífica campanha "O Petróleo é_ 
Nosso". Em nível mundial, a situação só seria àlteiãdi_cciffi are
volta dos países árabes que, nos anos 70, ctiaraiil sua·s Cônípanhias 
estatais, reduziram a produção e elevaram o preço do óleo. 

Vejamos o que fizeram, durante o seu impérió céritenário; 
as empresas privadas de -petróleo. Elas baseavam sua atividade 
num tripé: primeiro, produziam petróleo nos pa"íses c_ol_ll as maio
res reservas, de forma ajustamc;:nJ~ pagar o :mínimo peló barril; se~· 
gundo, refinavam o óleo em seus países de Origem, ou em outros 
pontos estratégicos, a fim de poderem agregar altÕ. valor ao produ
to; por fim, distribuíam os derivados pelo mun!=fo todo. Essa estra~ 
tégia não difere da política das grandes mUiiinacionai~ de outros 
setores que buscam matérias-primas nas nações pobres,_ levam-nas 
às suas bases pãta industrialização e depois revendem o produto 
acabado com grande lucro. 

A atuação das empresas privadas no -Brasil, antes da insti
tuição do monoPólio, não foi menOs nefasta. "Embofâ a·_àtÍvidade 
petrolífera estivesse totalmente aberta até f93"8-em nosSo PaíS, não 
houve aqui qualquer investimerlto de recllri:Os i:ta pesquisa ou no 
refino do petróleo. Interessava a essas empresas apenas a distribui~ 
ção de derivados, a parte mais lucrativa do negócio. 

Se não se tivesse criado o monopólio, a situação brasjJeira, 
no que se refere a combustíveis, -seriã dramátícã.~ O moi1op6lio do 
petróleo foi um dos principais fatores no creScimentO ela economia 
brasileira nos últimos quarenta anos, crescimento ess_e_ que foi ex
plosivo nos anos 70. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil é hoje o único país 
em desenvolvimento que, embora não possuindo grandes reservas 
de petróleo, tem uma indústria petrolífera de padrão internacional. 
A PETROBRÁS é a décima quinta empresa mundial do setor, su
perada apenas por grandes companhias estatais dos maiores produ~ 

tores mundiaís e por algumas das s~te irmãs .. Em_I992, a PETRO
BRÁS foi indicada por uma revista especializada do setor como a 
que mais cresceu entre as 50 maiores empresas d~ ra~o no mun~ 
do. Recentemente, foi agradada com .-o pr:êp:J.io máximo em tecno
logia flor ser a companhia que· mais se destacou na produção de 
petróleo em mar profundo. 

Nos _quarenta anos de funcionamento da empresa, a produ~ 
ção brasileira de petróleo saltou de apenas 2. 700 _barris _por dia 
para os atuais -710 mil barris, ou seja, teve .im cresCimento cte 26 
mil por cento! 

Nesse mesmo período, a nossa estatal descobriu cerca de 
11,5 bilhões de barris em novas reservas, um aumento da ordem 
de 550 vezes, enquanto as reservas mundiais conhCcidas ãvança
ram apenas 8, 5 vezes. Só em 1992, as reservas naci0-:J.ais aumen
taram 19% enquanto as dos Estados Unidos baixaram em 3%. Há 
quem diga que o trabalho deletério das grandes companhias priva~ 
das já se faz sentir naquele_ paíc;, onde a ex_í?loração ao longo d~ 
muito tempo foí feita de fonTia intensa, desordenada e destrutiva, 
sem nenhum cuidado com o meio. ambiente nem.c.om_os.interesses 
estratégicos nacionais. . 

, O crescimento das reservas brasileiras deu-se, em grande 
parte, pela descoberta de óleo na p!atafonna _co_ntinental. Até 1970. 
não havia tecnologia para prospecÇão em profuitdidãdes superiores_ 
a 200 meti-os no- mar. A PETROJ~RÁS desenvolyeu-se vertigino~ 
sarii.<:iitte nesta 4t'ea e hoje-conSegtle explorar jazidas com profundi
dades superiores a mil metros na ric.a Bacia de Campos. 

Entre 1915 e 1988, como se-=sabc, vigoraram no Brasil os 
chamados contratos de risco, que. petmitirlãrh á eXpláiaçãó de pe· 
tróleo pelas empresas que descobrissem reservas em nosso País. 
Esquadrinhado 6 nosso Ii torai pelas multinacióriais~ ilada de signi-' 
fic~tiV6 foi enCOntrado. Acontet:e, porém, que, ihVestig~ndp- ás 
miSrrias -áreas, a"PETROBRÁS d$!~Ç_Obt:i~ ~inco CarD.pos CO!Jl sub~
taJ1Ciais reservas de gás e ófeO-n.a divisa litorânea entre o Paraná e 
S_anta Catarina. - · 

Pouca gente sabe que o custo ·do petróleo produzido na pla
taforma continf!ntal do Brasil é inferior ao custo do óleo obtido no 
Mar do Norte, na Inglaterra, em condições semelhantes. O custo 
de refino da PETROBRÁS é inferior ao dos Estados UnidoS, onde 
operam as multinacionais: eni:_tuanto ·o custo médio_ de_ r_efi_no _no 
Brasil é de apenas 2,01 dólares por barril, lá, é de 2,74_dólares-_: 

O que também nunca é_ dito com clareza no debate sobre o 
monopóJio do petróleo é que só uma empresa estatal pode atender 
aquelaS demandas nacionais que não seriam importante:s __ quaJ1dO _ 
olhadas pelo pfistna da iniciativa priVada, ou seja, p~lo lado do lU
cro. São _os chamados investimentos com retomo social. 

Vejamo_~J?(_)r exemplo, o caso do oleoduto:Camp_inas~Bra
sília, que repres~ntará uma econoinia de 35% para o País se consi
derados os gAstos atuais cOm transporte dos derivados por 
rodovias e ferrov:_ias. Em termos- êrnpresariais aperlas, o retorno se
ria da ordem cte' 12% e, portanto, menos interessci.nte. N"o entanto, a 
PETROBRÁS 'Inantém o projeto_. mesmo havendo outros que po
deriam resultar ein lucro mais irii6diato. 

Qualquer tipo de comparação que fize:i-móS -Será favorável à- -
estatal do petróleo do Brasil. As empresas privadas multinacionais, 
como é da sua natuieza,-buscam sempre resultados - o maior lucro 
no menor prazo possível, com menor investimento de recursos. 
Preocupam-se ~penas com seus il.ciOnistas e nunca ·com a ·coft~tiVi--
dade. 

1 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Brasil, vivemos hoje um 
período muito rico de nossa história. Estãrrios abandonando velhas 
práticas políticas e económicas em busca de clara inserção no 
mundo moderno. Esse processo é muito dinâinico e Permite que 
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cc11os aventureiros se aproveitem dessa ânsia ila6iõnal pela-mu~-
dança, pelo novo. 

E o caso do monopólio estatal do petróleo. Todos_ os dias, 
os aproveitadores tentam fazer crer que os monopólios são arcai~ 
cos, u1trapass:"!rl"" e que o moderno é a privatiiã.ção. 

Ora, ~ nacional por mudançaS -faz cOm que muitos 
brasileiros ouçarn t::ssa cantilena suspeita. Mas a verdade é que os 
monopólios estatais existerU no mundo todo"; "inclusive entre as na
ções mais desen-VOlvidas, e nada indica que venham a ser denuba
dns. 

Para encerrar, Sr. Presidente, Srs. Senadoies, gostaría de ali
nhar aqui algum~ das inverdades q_ue vêm se~do propagadas cOJl-
tra a PETROBRAS, a fim de refutá-las em seguida. _ 

A primeira é a_ de _que o Gove-!llo_ apli9a dinheiro- na PE
TROBRAS. Isso não é verdade! A PETROBRAS gera para o País, 
anualmente, uma receita de cerca de 4 bilhões de dólares em im
postos, taxas e contribuições. É importante saber que os investi
mentos da PETROBRÁS acumulados em 40 anos, no BraSil, 
somam 80 bilhões de dólares, representando mais do que foi in
vestido aqui por empresas estrangeiras em todos os §egmentos 
econômicos nacionáis. - - - · 

Outra: ·a gasolina produzída no Brasil é d3s mais caras do 
munúo. Tambéln não é verdade. O Uruguai e a Argentina, na 
América do Sul, e as nações mais ricas da EurOpíi-pagãin mais 
caro pela gasolina do que o Brasil. O custo·da-g3.s61lria-brasileira é 
puxado para cima pelos imp-ostos "que traz embutidos. 

Uma outra, a PETROBRÁS exporta gasolina a preços-mais 
baixos para o exterior. Não só a gasolina, todos os. produtos expor
tados saem mais baratos ·porquenão incluem frete, impostos, ta
xas, margem de revenda e outros·custos que teriam internamente. 

Afimmm _que a gasolina brasileira ~ de l:ü~fQUaiidã.de.- Ao 
contrário, a gasolina da PET~úBRÃS.ObedeCe -a- pãdrões interna
cionais e é exportada, inclusive, para os Estados Unidos. Des_de 
1989, a PETROBRÁS eliminou o chumbo tetfaetilã da gasÕIÍna, 
com a mistura do álcool anidro carburante, reduZindo a poluição, 
algo que nem mesmo os Estados Unidos e França conseguiram fa.:. 
zer. 

Outra, por ser estatal, a PETROBRÁS é iriefidêni~. Nuffia 
arividade não monopolizada como a distribuiçãO de deriv?dos, a 
BR Distribuidora, sua subsidiária, em aperi3.s 22 àhos de atu3ção, 
superou· todas as multinacionais e hoje domina: -36% do mercado 
nacional. Em dezenove edições do Prêmio Maiores e Melhores a 
BR Distribuidora ganhou em onze oportunidades. 

Finalmente, o argumento de que o Brasil deve seguir _o 
exemplo da Argentina que vei:ldeu sua estatal de petróleo. Aconte
ce que, depois da privatiZação; nenhuma nova reServa--foi desco
berta e o preço do combustível subiu 70% enl _um só ano, em 
termos reais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com esse breve pronuncia~ 
mento espero estar contribuindo para que_ o debate sobre o mono
pólio do petróleo seja feito cõm maior profundidade~ com mais 
racionalidade e menos emoção na Revisão COnStitucíOilal em cur
so. Não negamos a necessidade de adoção de medidas administra
tivas que venham a combater o mal que contamina todos 03_ 

setorcs públicos, que é, principalmente, a falta de uma política de 
recursos humanos voltada pra a produção, mas is_so não pode justi
ficar a extinção de uma empresa pública que é de furidamental iro~ 
portância para o desenvolvimento social do País. 

Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente. 

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

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seguin
te diScurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, As medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda com 
intenção de baixar os preços praticados pelos oligOpólios são elo
giáveis; entretanto, atingem de frente algumas indú::.trias estã.bde
cidas na Zona Franca de Manaus. A redução para 2% da alíquota 
de importação incidente sobre elerrodomésticos e eletroeletrônicos 
passa a se converter, de certa forma, em um golpe duro sobre essas 
indústrias. 

Essa decisão ministerial que, no meu· modo de entender, é 
bastante patriótica, adequada porquantO ·vem ao- enCOntro do obje
tivo da Zona Franca, isto é, baixar as quotas das alíquotas para que 
os produtos importados sejam vendidos a preços razoáveis. 

Entretanto, por uma circunstância alvissareira para nós do 
Amazonas, para as "indústrias lá instaladas, que estão em franca 
produção, em franca atividade, em franca produtividade, o fato de 
se aliviar o preço dos produtos importados através da redução radi
cal da alíquotas pode acarretar inclusive a diminuição de compra 
dos produtos da indústria amazonense. E, em fullção disso, pode 
haver demissões em massa de trabalhadores na capital do meu Es
tado. 

Toda medida que vise coibir e cercear a ação·malsã dos oli
gopólios é, em princípio, urna medida patriótica, qUe merece ser 
elogiada. Longe de mim, por exemplo, usar da palavra. neste ple
nário visando profligar o Ministério da Fazenda em virtude de sua 
deliberação de diminuir as alíquotas de_ importação. Porém, como 
se cria uma situação especial em que a indústria amazonense, já 
crescida, começa até_a se ressentir da importação barateada em de
corrência da diminuição das alíquotas, eu ponderaria, desta tribu
na, ao Ministério da Fazenda, que analisasse com o máximo 
cuidado a situação criada. 

Erri ManaUS, por exemplo, o jornal A CrítiCa, que é o de 
maior circulação em todo o Estado, apresenta um suelto dizendo 
que a medida se constituiu num tiro na Zona !'ranca de Manaus. 

Diz o referido jornal: 

... com_redução tão drástica, os produtos produzi
dos em Manaus perderão competitiVidade e mercado. 
Como conseqüênda,- é _bem possível que as indústrias 
yo~téin a demitir -em rpassa. Até as indústrias paulistas, 
que se poftafn como eternas rivaiS da Zona Franca, vão 
sentir um baque muito forte. Ê bom que a Baricada a'!l_a
zoriense·estude-mecanismos de defei? e as apresente ao 
Ministério da Fazenda antes que a Zona Franca sofra as 
conseqüências. 

Ora, Sr. Presidente, nós, da Bancada amazonense, temos 
todo o interesse na sobrevivêricia- d3. nossi Zona Franca, porque 
ela representa, também, a sobrevivência do próprio Amazonas. Te
nho dito sempre que a Zona Franca de Manaus, nos dias de hoje, 
está para nós, amazônidas e amazonenSes em especiãl, como o sur
to da borracha estava, outrora, para nossos co_nterrâneos. _Quando 
tenninou a fase árifea aa borra-Cha, -õ AffiaZOnãs n1ufCb0u, decli
nou, diminuiu e empobreceu de maneira bárbara e radicãl. Por isso 
essa ponderação que ·aqui faço é no sentido de que os senhores 
teóricos do Ministério da Fazenda analísem e encarem esse aspec
to de que a Zona Fraiica, em total expa-niião industrial, não venlla a 
sofrer em conseqüência déi. dhninuição da âiíquoia __ :-:- 2%- de im
portação para os produtos lá fabricados, principalmente os eletro
domésticos e os eletroeletrônicos. Que tal medida não cause 
prejuíz·o- àquela Zona Franca. · 

Entendo que as importações, hoje em dia, não preJudicam a 
expansão da indústria nacional, inclusive temoS como o exemplo a 
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importação de automóveis. Quando se facilitou a importação de 
carros, temeu-se a demi_ssão dG grande quantidade de_ tn:i)ialb.itdQ= 
res nessa área, o que, no entanto, não aconteceu. As importações 
estão aí, os carros estão sendo comprados e a indústria _nacional de 
veículos automotores continua próspera, continua em grande ativi
dade. Esse fato se_deve, sem dúvida, à __ e_xpansão populacional do 
País, ao aunlcnto das condições financeiras do povo e à própria Si
tuação económica do Brasil que, realmente, não é tão ruim quarito 
se julga, quanto se pensa e quanto se diz, mas que se revela cada 
vez mais semelhante à do chamado Primeiro Mundo. 

Portanto, que o Ministério da Fazenda _examine com aten
ção a diminUição das alíquotas, para que isso não venha a consti
tuir um tiro--im- Zona Franca de Manaus~ Como diZ- o rilritutiná A 
Critica. -

Muito obrigado, Sr. Pt·esidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Sena_dor Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL_- RO. Pronmici.a o se
guinte discur_so.) - Sr. Presidente, Sf!s e .Srs. S_enadorcs, Já. ~e. tor· 
nou proverbiãl, se não foklórÍco, o descompromísso nacioi-m1 com 
a precisão e com a atualização de nossos indicado_res estatísticos. 

No Brasil, trabalha-5e, de ordinário, com- dados def<J.sqdo~ _e, 
não raro, com estimatfvas de duvidosa confi_abilidade. . , . .-

É assim cortl"a educação, é assim com a saúde, é assim; sal
vo honrosíssimas exceçõ"es, com oS demais setores de nossa rea,li
dade sócio-económica e cultural. 

Daí, vivermos em estado de rclatjva e despreOcupada- desi'n
formação a respeito de tudo quanto possa representar a quantifica-
ção exata de_ nossa realidade. . .- . . . 

Se querem exemplos, indaguem aos "informados" qual o 
montante_ d~ nossa dívida ex tema. 

-Entre 110 a 120.bllhões de dólares,_ responderão, dando 
essa quebra de 10 bilhões_ de dólares, como se isso fosse _uma ba
gatela. 

Recorram, para mais um exemplo, a outro "informado" e in
daguem-n_o s_obre o total da população brasil~ira. 

-Deve andar na casa dosJ40 a 150 milhões, dirá ele, dei
xando patente, que _essa quebra de lO milhões -soma de 2 Uru
guais e um Paraguai- é Coisa de somerh~s! 

Esse reparo introdutório, vem a prop-ósito dos novos núme
ros do turiSmo nacional, di\•ulgados por Conjuntura Turística, 
interessante publicação bimestral da Associação Brasileira de 
Agências de Viagens (A.S.AY). 

Antes de dar a conhecer esses novos indicadores - colhidos 
em fontes__c_onfiáveh_~ convém relembrar o que O,'> mal-informados 
vinham prop<.~Iando sobre a importância eConômica do turiSmo no 
BrasiL 

Os mais otimistas estimavam em pouco mais de 9 bilhões 
de dólares o montante dos valores movimentados pelo turismo na
cional, com o emprego de I ,6 milhões de pessoas. 

Daí, o coro das lamentações em tomo desses baixos indicaR 
dores atribufdos ora à insuficlên-Ciá-OeJnfia=-estrutura do setor; ora 
à incorripe"tência das autoridades ligadas ao ramo, que ainda não se 
teriam convencido da importância dessa nova industria; ora, final
mente à falta de iniciativa do empresariado do ramo, tímido nos 
investimentos e pouco criativo na exploração de nossas "imensas" 
potenciali_d_ades, no âmbito do turisnio~ 

Essa a visão dos diletantes, contagiados pelo vírus 9-o pessi
mismo reinante, 

Ela contrasta flagrantemente com·osindicadores divulgados 
por Conjuntura Turística, segundo a qual a importância eConôR 

mica do Turism.ó no Brasil supera todas_ as avaLiações indu.sive a 
que poderiam imaghiar os empresários maxs-otimistas. 

Com efeito, em·suá edição de n° 10, que tivemos a satisfaR 
ção de manusear, essa indústria deverá movimentar nada menos 
que 45 bilhões de dólares, em 195.14, colocan_d9 o País entre os lO 
maiores me~:cados do mul).d,Q .. 

. E para- completar,_ mais esses indic--J.d_ores não. menos sur-
preendentes;. .. _ . , . . ._ 

- ofet1a de 6 milhões d~ .empregos no setor ou em áreas cor
relatas, o que envolv_erá 9,2% da popu_Jação economicamente atiM 
va_; 

- cres.cirpento de 13% i7ffi relação a 1993 (2,5 vezes o cres-
cimento da América Latina e o dobro da média mundial); 

-geração de 7,8% a 8% do PNB; 
- tota.liz:açã"o de 6,6_% dos gastos de consumo no Brasil; 
- arrecadação de 1 bil_hão de dólares de Imposto de Renda 

pago pelas pessoas físicas_empregadas no setor. 
·-~ -~ Ai está; pois a dupla-face de uma me&ma realidade setorial 
brasileira: a,face sombria 9,g-(Qrl)l_ada por amadores desinformadas, 
e a face 1uininosa, reccim)Josta: p~los bem-infoxmados. 

- E an-tes qu-e alguém lev3rite dúvidas_.s.oQrç a. confiabílidade 
dos números divulgados_ por Conjuntura Turística, receando, 
qu~m sabe,__que eleS tenham. sido arrarijadqs para retocar á_,face 
real do setor~ essa bem informgçl<J. publicação da Assocíação Brasi
leira de Viage-Tis apressa-Se-á desvendar a fonte onde foram reco
lhidos esses.-~indicadores. Nada mais nada menOs do que o 
Conselho Mundial de Viagens e Turismo. 

Para os qUe o desconhecem, trata-se de uma entidade criada 
em 1990 por pl-esicfentes e chaiilne::n de gqmQe_s _empresas ou gruM 
pos do setor. çqmo companhlG~s aéreas, redes hoteleiras e de cru
zeiros marítimos. 

É botn. !?Ublinhar que_'o, ley!lntamento d!!sses dados .c_.opsu
miu 3 meses.de_trabalho cl_e.~ma importante e conceituada empresa 
americana d~pesquisas econ.ôni.i~as. 

Sr. Pr~sidente, Srs. Se_naqores:. 
Dispensando maiores comentários em torno da ex-pressiVi

dad<: dos dados que acabo de difundir, quero, apenaS, voltar o foco 
de nossas at_1~çç;es para ess_e novo ntão que se r~-.:ela ~ão promis-
sor para a n_o~~a economia e~ ~ise. . . 

. Vale .~.P~na relembrar, .a.propósito, o que afirmou o Depu-
tado Gonzag_a Mota, em artigo, por sinal, publicado cm Conjuntu
ra Turística: 

"Entre os setores de grande potencialidade, destacamos hoje 
il:_ iudústria dD iturismo. Atividade económica que mais e melhor 
distribui a re:n4a, social e geograficamente, .e tem a vantagem de 
-ser um setor pl)-de a relação produtividade e erriprÇgo é direta e não 
inversa." 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguin
te dísctirso.Y~,;-,sr. Presidente, S~s-, e .sfs. senadores, eSTamos vi
vendo, em ~O;$Sos afazeres -parlamentares, um períOdo de intensa 
ati v idade. M;~\ findos os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito, que investigou aS -denúncias de Corrupção no Orça
mento, para-Q_s--quãiS os olho-s da Nação inteiia se-Voltaram perma
nentemente, embrenhamo-nos na diuturna tarefa de apreciação e 
votação das matérias atinenÚ$ à Revisão de nOssa Carta Magna, 
sem deixar de atender, contudo, à atividade legiferante ordinária, 
nem o trabalho precípuo das várias comissõe.s permanentes de que 
participamos. 
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Assoberbados, por que não dizer, quase s_oterrados por esse 
caudal de atribuições, para a maioria das quais somos requisitados 
a atuar sob regime de urgência e sempre sob a premência dos pra
zos e das limitações de tempo, estamos sempre na iminência de in
correr em omissões involuntárias, ao deixar passar, sem registro, 
algumas efémeride"s importantes ou algumas datas comemorativas. 

Para não permitir qUe isso ocorra, venho hoje à tribuna des
ta Casa para prestar minhas homeóagens a um profissional cujos 
serviços vêm alcançando uma relevância cada vez maior na atuali
dade. 

Refiro-me ao bibliotecário, Sr. Presidente, esse silencioso 
obreiro que, não obstante a quietude de seu mister, é capaz de pro
vocar verdadeiros estrondos, dado o impacto que seus préstirrios 
podem provocar nos quantos a ele recorrem. 

E faço, de pr6rit0,- tiina retificaçãO. Ao dizer que prestaria 
minhas homenagens ao bibliotecário, creiO ter cometiqo uma im
propriedade. Não são apenas minhas as homenagens, mas, com 
certeza, a de todos_ nós, pois não pode haver nesta Casa um parla
mentar que considere prescindível o. trabalho desse_ laborioso ser
vidor para amparar nossas demandas e solicitações._ Por isso, ouso 
atribuir à minha fala a voz de todos os Senadores, no justo preito 
que dedicamos ao- bibliotecáriO, no transcurso do dia que lhe é de
dicado, 12 de março. 

E digo ainda mais: na figura do bibliotecário desta Casa 
rendemos nossa-s loas a todos os profissionais das bibliotecas bra
sileiras, trabalhem eles em grandes complexos de ~azenamento 
de informações ou em pequeninas bibliotecas móveis, porque sua 
função, em qualquer dos _casos, é igualmente grandiosa, qual seja,_ 
estar a serviço dos que procuram a informação, disseminando-a 
por todos os espaços e meios possíveis. 

É fato que, vivendo em uma sociedade letrad.ã, somos todos 
igualmente vassalos dos veículos escritos, necess~ós__à nossª' so
brevivência e atualização como cidadãos partícipes dessa socieda: 
de. Isso quer dizer que a formação de leitores se coloca como uma 
responsabilidade do Estado. Saber ler, portanto, deveria ser o pri
meiro ritual de passagem- para o indivíduo começar a usufruir do 
estatuto da cidadania. O livrO deveria ser um objeto -tão presente 
na vida de qualquer de nossas crianças quanto o é o primeiro brin-
quedo ou o primeiro objeto Iúdko. · -- -

Sabemos, entretanto, que são poucos os que chegam ao le
tramento efetivo ou à alfabetizaçãO cabal. MuitOs, embora saibam 
escrever o próprio nome, permanecem incapacitãdO~ l?ara a teitu~ 
dos jornais do dia, para os informes do trabalho-, para as divulga
ções do sindicato. São tão párias da sociedade letrada· quanto o sãO 
os pobres da soci.!dade de consumo. 

Muitos educadores e filósofos vê_em o acesso ao material 
escrito como Uin instrumento de combate à ignorância e à ·aliena
ção; mais, como uina ferramenta, iuTI -escudo, uma arma mesmo 
contra a dominação e as imposições ideológicaS .. Q processo dã 
leitura é, na verdade, um instrumento civilizatório que integra o in
divíduo na corrente da hi:::tória, fazendo com <}Ue ete adquira uma 
compreensão da realidade por meio do acesso aos registras e docu
mentos veiculados pela escrita. Ê a melhor forma df:_ dar ao indiví
duo uma consciência crítica e reflexiVà~· capacitando-o inclusive 
como um ser político, no mais amplo [)eriiido cfa Palavra. 

O acesso ao mundo da escrita é facultado em primeiro lugar 
pela escola, instituição à qual cabe a prom:.:~·ã"n integral do indiví
duo no meio social. É nos bancos escolares que a maioria de nos
sas crianças e jovens vão se deparar pela primeira v-ez com o 
objeto livro. Nas bibliotecas das escolas, vão perceber que a busca 
do conhecimento é uma região ilimitada. No apoio que recebem 
dos professores e dos bibliotecários,-encontram a porta de entrada 

~o vasto mundo do saber, do qual seria. desejável_que nunca mais 
se_ apartassem. 

No entanto, sabemos quão largo é o fosso que separa nossas 
idealizações das condições concretas do acesso ao conhecimento e 
à informação. Enxergamos não só a penúria com-que são tratadas 
nossas bibliotecas, parcas de livros, de funcionários, de instalações 
adequadas, de funcionamento satisfatório, quanto o estado de inse
gurança com que o aluno, o jovem, o próprio adulto procuram os 
servi~os de uma bibliotec?-. 

É nesse particular que a função do bibliotecár:u:i assume re
levância. Ela não deve ser entendida como uma função que tem 
um fim em si mesma. A função do biblioteCário é uma função so
cial. É um serviço que acorre ao apelo duma necessidade, a neces
sidade de encontrar o caminho que lev-e ao -conheci.nlerito buscado, 
consoante os propósitos, as circunstânciaS e até ffiesniO aS limita
ções do requerente. 

EOganam-se, por isso, aqueles que acreditam ser um bçm 
bibliotecáriO o especialista em catalogã:ção de livros, .o grande co
nhecedor dos sistemas de classificação, _ou o que se intitula amante 
do_s livros. Claro que a competência técniCa contã mU:i~O para a boa 
formação do profissional. Mas ela não basta. O bibliotecário mo
demo deve a_gregar à sua formação a dimensão educativa de seu 
trabalho. Deve ele ser um guia_ intelectual do leitor, ~m mediador 
eficiente entre os anseios de q-uem buSca a infomiação e os meíos 
d~ suprir as necessidades do demandante. Em suma, quero dizer 
que mais do que os livros e dõcumentos, as técnicas e os sistemas, 
os catálogos e os processamentos eletrônicos, numa bibliOteca, o 
centro é o leitor. É a ele que deve servir o verdadeirO bibliOtecário, 
aquele que tem a real consciência da missão educativa que lhe 
cabe nas sociedades modernas. 

É PreCiso afastar da imagem do bibliotecáriO o· perfil de 
uma pessoa debruçada sobre livros arcaicos, a exan,iná-los com 
minuciosas lupas, sem nenhum apreço pelos usuários~ Também é 
preciso afastar do conceito de bibliotecário a figura de um grande 
expert em filigranas catalográficas. Ou ainda, de um poderoso 
guardador de livros impecavelmente enfileirados em prateleiras 
em constante estado de novos. Não é s_em razão que a literatura já 
forneceu vários estereótipos do mau bfbliotecário. Na obra A Re
volta dos Anjos, de Anatole France, publicado em 1914, há um 
personagem que Se compraz em afastar os leitores do& livros, por 
meio de um complicadíssimo sistema de classificação, só acessível 
aos iniciados e éspecialistas. 

O bibliotecário moderno deve fazer do documento um 
meio, e não um fim, e olhar o leitor como o verdadeiro objetivo da 
biblioteca. E vou além, deve ele estar comprometido com a trans
formação das bibliotecas em organismos dinamicamente integra
dOs ao desenvolvimento cultural, econômico, científico e 
tecnológico do País. 

- Esse mesmo pensamento professou-o com espel:Ial maestria 
o eminente professor de metafísica da Universidade de Madri, José 
Ortega Y Gasset, quando convidado a proferir a conferência de 
abertura do Segundo Congresso Internacional de Bibliotecas e Bi
bliografia, realizado em Madri, em maio de 1935. 

. -

Depois de traçar belíssimo retrospecto histórico sóbrc o sur
gimento do livro, Ortega Y Gasset se aprofunda na necessidade 
social da profissão de bibliotecário e ressalta como missão precí
pua desse profissional o serviço prestado ao homem que necessita 
ler. Atribui ao bibliotecário a metáfora de um filtro que, dirigido 
ao leitor, avalia a pertinência do_conteúdo do lívro, selecionando o 
que mais atenda aos seus interesses. Para e1e, urna idéia clara sobre 
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um problema é como um aparato maravilhoso que converte uma 
angustiosa dificuldade em folgada e ágil facilidade. _ 

É exatamente essa imagem que querô re·ter para fini:!Jizar
meu pronunciamento, Sr. residente. Necessitamos dos bibliotecá
rios sim. e necessitaremos caaa: vez mais, à medida em que virmos 
proliferar, com ·avassaladora abundância, a impressão de mais e 
mais livros e documentos escritos. Imersos nesse oceano infindá
vel de informação, o qual Ortega Y Gas_se_Lc_h_ega a ver como 11 re:
versão perigosa de um bem originalmente facilltidor- que _é_ o 
livro - , teremos de buscar no apoio seguro dos bibliotecários a 
ajuda para vencermos a travessia revoltos_a_ da ignorância ao co
nhecimento. 

Quanto mais a humanidade acumular" o Sãber e desenv9l yer 
a ciência e" a tecnologia, mais preclsaie":rftós' nos atua"üzãr e, -para 
tanto, mais neCesSitaremOs dos serviços prestihlosos do bibliáiec-á
rio. 

Desejo exteriorizar, para finalizar este pronunciamento ém 
homenagem ao Dia do Bibliotecário, o -quão prazerciso foi para 
mim tratar" desse assunto. No meio de embate~ tão duros com que 
temos nos defrontado, este discurso aponta para uma pausa amena,· 
na qual temos a oportunidade de reverenciar um profisSional a to-
dos nós tão íníprescindível, tão caro e tão merecedor de nossos 
preitos de gratidão. 

Era o que tinha a diief, Sr. Presidente. Muito obrigadC!! 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra al) nobre Senador Jonas Píúht!iro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadore$, em m;iq_ -~ 
tantas preocupações nas quais estamoS imersos. lodos nós, nes_fa 
fase de tamanhas visSicitudes por que passa a nação brasileira, 
creio, mesmo diante de tudo isso, ser oportuno trazei ao registro 
desta Casa, como preito de reconhecimento e louvor__, ·o trabalho 
realizado por um ex-integrante de nossa Bancada à frente de um 
dos setores estratégicos para o desenvolvimento não só de seu Es-, _ 
tado, o Paraná, como" para tOdo o País. 

Refiro-me à atuação de Luiz Alberto Martins de. Oliveira na 
TELEP AR, a Empresa de Telecomunicações do Paraná, uina-das 
operadorasdosistemaTELEBRÁS. __ T---- -- _ , ·• '· .~. ,.,.,. .. -

Todos recordamos os treze meses cm que Luiz Alberto este~ 
ve aqui conosco, em período tão conturbado do Congresso Nacio
nal e de toda a nação brasileira. De quando ele aqui chegava para 
ocupar a vaga aberta com a condução do Senador José Eduardo ao 
Ministério da Indústria e do Comércio. 

De todos, acredito, Luiz Alberto granjeou o respeito pela 
postura com que se conduziu nas várias cOmissões, especialmente 
nos trabalhos da CPJ_do Orçamento _que mobilizou as atenções de 
todo o País, na expectativa de ver até que ponto estava decidido o 
Congresso Nacional a expor a suas entranha.s e extirpar os tUmores 
que o corroíam. - -

Referi-me no início, às preo-cupações- que envolvem a todos 
nós quanto aos destinos do País. Em nenhum outro momento da 
história brasileira se colocou tão enJaticamente em xeque o exerCí
cio da função pública, no confronto entre os Jl1(_ldelos público e 
privado de gestão e em que contorno_s_ deve se cingir a atuação go-
vernamental. -

Cabe a nós, nesta quadra de revisão do ordenamento jurídi
co-institucional, como representantes do povo, na Câmara, e das 
Unidades Federadas, no Senado, canalizarmos as aspirações da so
ciedade nacional, com toda a gama de cc.nf1ito de interesses e de 
conteúdo ideológico. __ 

Seja um ou outro o modelo erigido para o· Estado brasileiro, 
a sua readequação demandará__tempo de que não se dispõe. 

Cumpre às estatais, neste interregno, buscar a: maximização 
do resultado de sua atuação,_ porque o povo brasileiro precisa de 
resposta imediata aos seus anseios e necessidades. 

A lucidez de Luiz Alherto apreendeu com clareza essa cir
cunstância. No c_urto período em que está_ dirigindo a TELEPAR, 
com o concurso de uma di_retpria alt::)meme técnka, tem consegui-
do resultados expressivos. · - · 

Com o respaldo da projeção que alcançou com sua atuação 
no Senado, pode desenvolver negociações junto-à TELEBRÁS e 
ao Ministério das Comunicações que resultaram na substancial 
mudança no perfil da dfvida da empresa. Não necessitando recor
rer ao mercado financeiro pari Saldar comprorriiSsos de curto pra
zo no montante de 36 milhõeS--de dólares, a TELEPAR _evitou o 
dispêndio de oito_ milhões de dólares-em_juros. 

Para estecano a TELEPAR conseguiu -aprovar junto à TE~ 
LEBRÁS um -o"rçamento de 304 milhões de __ dólares, quase cem por 
cento a maiS tio que o realizado _ano passado, sem recorrer a um 
centavo dos recursos da U_nião._-Com es-s-e v.olume de inve:stimen
tos serão ativados 80 mil novos terminais telefônicos no Estado, 
cerca de dez por cento da disponibilidade atual; duplicado o núme
ro de telefones celulares e iniciada a implantação das novas redes 
digitã.is de transmissão de voz e dados. 

, - Perdoem-me, Sr. Presidente, meus n_obres pares, trazer estas 
considerações -a· esse_ plenário. Faço-o como incentivo ao trabalho 
que o nosso prezadO Luiz Alberto vem _dcsen\·olvendo na condu
ção dos negóciOs da TELEPAR, e para uma refleXão: -o Brasil tem 
urgência ~de superar obstáculos e rcsoiVú os _seus problemas. Não 
se pode mais postegar o atendimento das necessidades do povo 
brasileiro. Ca~a.~p1presa, espçci<:!-Imcnte a eStatal, te-m o dever de 
superar-se em eficiência e _eficácia .. Dos .responsáveis pelo geren
ciamento de c,ada uma delas SG,exige não só a austeridade, a probi
dade no exefc'icio da função, ·o que é elementar. como também 
competência. . 

Uma área com a importância estratégica como é a das tele
comunicações ·;não pode perder o curso da histófia--Sob pena de 
comprometer ainda mais gravemente o desenV-olvimento do País. 
Ou o Brasil fo'rtakce os seus canais de comupic_ação ou será posto 
definitivamente na marginalidade. - · - _ ---- -

, . O tateíi.io~ e a dedica~çã"ó de· Luíz· ÃlbCrio Cõllstituem a ·garart
tia de que aS· télecomunicaçõés serão fufor'preponderante para o 
desenvolvimento do Paraná, um exemplo para todo o sistema em 
nível naciomil: 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerra
da a sessão. r 

(Levanta~s~ a sessão às 16 horas e 48 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N' 106, DE I994 

O Presidente do Senado' Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi confeÍida pelo artigo 5°, § 3°, do Plano de Carreíra dos Ser~ 
vidores do PRQDASEN, aproyado pela Resolução no 5 _I_, de 1993, 
resolve dispenBar. a pedido, REGINA CÉLIA PERES BORGES, 
Anali_sta de In,formática Legislativa, Nível J[(, Padrão 45, do Qua
dro de Pesso'al do Prodasen, da Função ComiSsion~da, símbolo 
FC-9, de Diretora-Executiva do Centro de lnformática_e_ Proc~~a~ 
mento de Dados _do Senado Federal- PROOASEN. 

Senado Federal, 14 de março_dc 1994.- Senador Humber
to Lucena. Presidente. 

ATb DO PRESIDENTE N' 107, DE 1994 

O Preside:nte dv_S_cnado_ Federa!._.n9 uso. da aq-ibui_ção que 
lhe foi conferida pelo artigo 5°,§ 3°, do Plano de Carreira dos Ser-
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vidores do PRODASEN, aprovado pela Rcsoluçãv. le 1993, Exonerar JOÃO BATISTA SOARES DE SOUSA, Técnico 
resolve dispensar, por ter sido designado para .. ~mtra Função, Legislativo, Área de Apoio Técnico ao ProcesSo Leglslatívo, Es
MARCO ANTONIO PAlS DOS REYS, Analista de Informática pecialidade Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, da função 
Legislativa, Nível III, Padrão 41, do Quadro de Pess~al do Proda- comissionada de Assessor, símbolo FC-7, do Quadro de Pessoal 
sen, da Fru1ção Comission'ãda, símbolo FC-8, de Dire!or ~a Divi- do Senado Federal. 
são de Suporte Técnico e Operações dO CentrO d.C Informática e Senado Federal, 14 de março de 1994.- Senador Humber-
Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN. to Lucena, Presidente. 

Senatlo Federal, 14 de março de 1994. -_Senador Humber-
to Lucena, Presidente. -

ATO DO PRESIDENTE N• !OS, DE 1994 

O Presidente dó Senado Federal, no uso da atribuição g_ue 
lhe foi coriferida p-elo ari(go ~5°, § 3°, do Plano de Carreirã. dos Ser
vidores do PRODASEN, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993, 
resolve dispensar, a pedido, RUBEM MARTINS AMORESE, As
sessor Leoislativo .do Quadro de Pessoal do Senado Federal, da 
Função có-miss'íon5da, síinbolo-FC-8, dê -i51rciorcta Coordenaç?o 
de Informática do Centro de InformátiCa e Processamenro de Da-
dos do Senado Federal- PRODASEN. · 

Senado Federal, 14 de março de 1994.- Senador Humber
to Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 109, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da l!Y"ibuição que 
lhe foi conferida pelo ãrtigo 5°, § 3°, do ~I anO de C-ãfreira dos Ser
vidores do PROOASEN, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993, 
resolve designar MARCO ANTONIO PAIS DOS REYS, Analista 
de Informática Legislativa, Nível Ill, Padrão ~1, do Quadro de 
PessOal do PRODASEN, para exercer a Função COmíssionada, 
símbolo FC-9, âe Dirctor-Ex.ecutivo do Centro de. Infom1ática e 
Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN. -

Senado Federal, 14 de março de 1994. Senador Humberto 
Lucena, Presidente, 

ATO DO PRESIDENTE N" 110, DE 1994 

O Presidente do Senado -Federal, uso da atribuição que_ lhe 
foi conferida pelo artigo 5°, § 3°, do P1ario áe- Carreira doS Servi
dores do PRODASEN, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993, 
resolve designar CARLOS MAGNO CATALDI SANTORO, 
Analista de Informática Legislativa, Nível III, Padrão 45, do Qua
dro de Pessoal do PRODASEN, para_exercer a Função Comissio
nada, símbolo FC-8, de Diretor da Coordenação de Informática do 
Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Fede
ral- PRODASEN. 

Senado Federal, 14 de março de 1994.- Senador Humber
to Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 111, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi Conferida pelo aitigo 5°, § 3°, do -Piano de Carreira dos Ser
vidores do PRODASEN, aprovado pela Rcsoluç_ão n• 51, de 1993, 
resolve designar DEOMAR RúSADO,-An-aliSt~ .de Informática 
Legislativa, Nível lU, Padrão -4$, do Quadro de Pessoal do PRO
DASEN, para exercer a Função Comissiona-da, síniOoio FC-8,,~d~ 
Diretor da Divisão de Suporte Técnico e Operações do Ce11tro de_ 
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- PRO
DASEN. 

Senado Federal, 14 de março de 1994.- Senador Humber
to Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESfDENTE N• 112, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo artigo ~n. § 2°, da Resolução 0:0 42, de 1993, 
resolve: 

ATO DO PRESIDENTE N" 113, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uSo da atribuição que 
lhe foi conferida pelo artigo 6°, § 2~--da Resolução no 42, de 1993, 
resolve: _ _ _ - - . 

Designar JOÃO BATISTA SOARES DE SOUSA, Técnico 
Legislativo, Área de Apoio TécnicO ao Pfocesso Legislativo, Es
pecialidade Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, para exercer a função comissiona
da, símbolo FC-8, de Diretor da Subsecretaria de EdiÇões Té_cni-
c as. 

_Senado Federal, 14 de março de 1994.- Senador Humber
to Lucena, Presidente._ 

ATO DO PRESIDENTE N"114, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo artigo 6°, _§ 2°, da Resolução n° 42, de 1993, 
resolve: 

Exonerar RAIMUNDO CARREIRO SILVA, Analista Le
gislativo, Área de Orçamento Público, Nível III, Padrão 45, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, da função comissionada, 
símbolo FC-7, de Secretário-Geral da Mesa Adjunto, a partir desta 
data._ 

S_e~ado- Fed~ral, 14 de- março de 1994.- Senador Hu~ber
to Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 115, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuiçã() que 
lhe foi conferida pelo artigo 6°, § 2°, da Resolução n° 42, de 1993, 
resolve: 

Designar RAIMUNDO CARREIRA SILVA, Analista Le
gislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, ESpe
cialidade Orçamento Público, Nível ill, Padrão 45, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, para- exercer a função comissionada, 
símbolo FC-8, de Diretor da Subsecretaria de Comissões. 

Senado Federal, 14 de março de 1994.- Senador Humber~ 
to Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 116, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribl!ição que 
lhe foi conferida pelo ãrtigo 6°; § 2°, da Resolução n° 42, de 1993, 
resolve: 

Designar MARIA DE NAZARÉ PINHEIRO CARNEIRO, 
AnaliSta de Indústria Gráfica Legislativa, Níve! III, Padrão V/S-
30, do Quadro df: Pessoal do Centro Gráfico d_o ~e_nado Federal
CEGRAF, para exeicer a função _ Ç:Omissi_op_~~a_ de_ Ass~ssor, 
síiri.bolo FC-7, ~o QUadro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de março de 1994.- Senador Humber· 
to Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 117, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação que 
lhe foi outorg~da pelo Ato da Comissão Dirctora n° 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n° PD-
00008794-7, resolve aposentar, voluntariamente, a servidora 
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DULCE CAMPELO FAUSTINO, Técnico de Informática Legis
la[iva, Nível II, Padrão 22, do Quadro Permanente do Centro de 
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal -PRO
DASEN, nos termos do artigo 40, inciso III~ alínea a, da Constitui
ção da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 
67, 100, 186, inciso III, alínea a, e 244 da üi ·n" 8.112, de II-12-
90, artigo 5° da Léi n° 8.162, de 8-1~91, bem assim com as vanta
gens do Ato 006, de 1992, do Presidente do Conselho de 
Supervisão do PRODASEN e das Rcsoluções59191 e 51/93 do 
Senado Federal, com prõventos integrais, correspondente à razão 
de 30/30 (trintri, trinta avos) do seu velldmento, observado o dis
posto no artigo 37,_inciso XI, da ConStituiçãõ-Federal. 

Senado Federal, 15 de março de 1994. -Senador Humber
to Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' iiS, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, ilo uso de sua competê-ndã. 
regimental e regulamentar, em con'(ormidade com a delegação que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta dO _-Processo n° PD~ 
00008694-0, resolve aposentar, voluntariamente, o servidor JOÃO 
STECK, AnaliSta de lnfOimática Legislativ~. Nível III, Padrão 45, 
do Quadro Pennanente do Centro de Irlformática e Processamento 
de Dados do Senado Federal- PRODASEN, nos tennos do artigo 
40, incisO III, alínea c, da Constituição da-República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigcis 62, 67, 10b, i86, inciso III, alí
nea c, e 244 da Lei 0° 8.112, de 11-12-96, artigos 5° da Lei 0° 

8.162, de 8:1-91, e 76, invico V,§§ 5' e 8", do Regulamento do 
PRODASEN, bem assim com as vantagens do Ato 006, de 1992, 
do Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN e daS: 
Resoluções 59/91 e 51/93 do Senado Federal, com QTOV~ntos pro
porcionais ao tempo de serviço, cOITespõTidente à razão de 31/35 
(trinta e trinta_e_cinco avos) do seu vencimento, obsef\.·ado o dis
posto no artigo 37, inciso XI, da ConstítuíÇão-Federal. 

Senado Federal, J 5 de março de I 994. - Senador Humber~ 
to Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 265/89 

Que aposentou Nicanor Ribeiro da SilVa.-Técnico Legislati
vo, Classe Especial, Padrão II. 

Apostila 

No presente Ato de Aposentadoria fica alterada a denomi
nação do cargo do servidor NICANOR RIBEIRO DA SILVA, 
para Técnico Legislativo, Classe Especial, Padrão II e e~cluídos _os 
arts. 490 e 492, § 2° e 494, alínea a_do Regulamento Admiriistraii--
vo do Senado Federal (edição 1989). 

Senado Federal, 15 de março de 1994.- Senador Humber~ 
to Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 28, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federai, no uso de suas atribui
ções regulamentares e tendo em vista o que consta no Proc_esso n° 
004.186/94-0, resolve: 

Art. 1 o Fica criada- urria C0triiss.9.o E"sp"ecial, presidida pel9 
servidor GYLSON GUILHON LOURES e integrada pelos servi
dores FRANCISCO DE ARAÚJO COSTA SOBRINHO, TÂNIA 
MARGARETH MILHOMENS PÊDO, ALICE MARIA RODRI
GUES AGUIAR, ANTÓNIO LUIZ GALDINO SILVA, STELI· 
NA MARTINS PINHA e PAULO AFONSO LUSTOSA DE 
OLIVEIRA (Senado Federal); SIMONE BASTOS VIEIRA (Cen
tro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF); SfL VIO-ARY THO
MAS NUNES e MARIA CRISTINA ANDRÉ MELO (Centro de 
Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN); a 

fim de realizar estudos visando a uniformização da linguagem _le
gislativa. 

Art. 2° A Comissão disporá de noventa dias para conclusão 
dos seus trabalhos. 

Art. 3o Este Ato entra em _vigo~ ~-a data =de sua pubJicação. 
Art. 4°"Revogamwse as disposições em CóÔtrário. 
Senado Federal, 14 de março de_I_994 . . --: Manoe! Vilela de 

-Magalhães, Diretor-Geral. 
- 5" Reunião Ordinária da Comissão Diretora 

Real~zada em 10 de_ março de 1994 
· Às deZoito hÕraS-C trinta nllnutos do diã dez de março de 

um mil novecerltOs e noventa e quatro, reúne-s_e a Comissão Dire
tora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a 
presença dos Excelentíssimos Senhores SenadOres HUMBERTO 
LUCENA, Presidente; CHAGAS RODRIGUES, Primeiro-V ice
Presidente; JÚLIO CAMPOS! Primeiro Secretáiio; NABOR JÚ
NIOR, Segundo Secretário; e CARLOS PATROCíNIO, Suplente. 

Deixam de comparecer, pOr motivos jUstificados, os Exce
lentíssimos Senhores Senadores LEVY-DIAS~ Segundo Vice-Pre
sidente, JÚNIA JY!..ARISE, Terceira Secrciál'ia e NELSON 
WEDEKIN, Quarto Secretário. 

Ao abrir os trabalhos, o Excelentíssímo Senhor Presidente 
traz ao exame da Comiss.9.6 Diretora a questão da freqüência dos 
Senadores às sessões deliberativas do Senado Federal e do Con
gresso Nacional. 

Apôs- de bales, é aprovada recomendação no sentido do rigo
roso cbmprirn'ento do diSPosto no art. 5° do Decreto Legislativo n° 
64, de 1990, o que será objeto de circular do Excelentíssimo Se
nhor Primeiro SecretáriO a todos os Senadores. 

A ComisSãO _Rl[etofa d"efere ainda: a6 _Ex.celenússimo Se
nhor Primeiro V ice-Presidente a incumbêncía dft promover estu

- dos parã dfscipfinar as nornlas ãtinentes à rúatériã. 
A seguir, o Ex.celentíssimó Senhor Presideriit!-Submete -à 

consideração dos presentes os seguintes assuntos: 

- a) Requerimento TI0 86, de 1994, no qual o Senhor 
Senador JRAPUAN COSTA JÚNIOR requer sejam soli
citadas ao Tribunal de Contas da União cópia íntegr-a! 
dos processos atinentes à Caixa Econêmica Federal -
CEF (Processos n"s 11.9 IS/90-0 e 4.172/90-6), à Central 
de Medicamentos- CEME (Processo::. nos 006.983/89-1 
e O 12.1 13/90-5), à Companhia de Financiamento da Pro
dução (Processos n•s 137/92-8,9.781/81-7 e 7.064/90-0) 
e à Companhia Brasileira de Alimentos- COBAL, Suce
dida pela CONAB (Processos n°S -8.862/88-5 e 
11.390/90-5). 

Após debates, Os presentes aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devida::. 
proVidências; 

b) Requerimento n° 92, de ~994, no qual o Se
nhor Senador ESPERIDIÃO AMIN solicita a transcri
ção, nos Anais do Senado_ Federal, da matéria intítulada 

- ''b _SilldjCãlisrno faliu", p_u~liçada na revista Veja, edi
ção de 23-2-94, de autoria do Assessor do Sindicato dos 
Químicos de Belo Horizonte, S~9t Antônio Baracat. 

-Após debates, os presentes aprovam a_ matéria ea 
encaminham à Secretaría-Gerãl: da Mesa para as devidas 
providências; 

.. c) Requerimento ll0
_ 93, de 1994, t:l.O qual o Senhor 

Senador MAURO BENEVIDES solicita a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no 
jornal O Povo, edição de 16-2-94, de autoria do advoga-
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do Armando Falcão, sob o título "Um cearense poeta do 
século". 

Após debates, os presentes aprovam a matéria e a 
encaminham à Secrctaria~Geral da Mesa parã ã.s devidas 
proVidênCías;- - ' · - - --

d) Requerimento 0°-94, ·de 1994; no qual o Se
nhor Senador IRAPUAN COSTJ\ JÚNIOR solicita ao 
Senhor Ministto da Agricultura, do Abastecimento e da 
Reforma Agrária, por intennédio do Instituto N aciOI1al 
de Colonização e_Reforma- Agrária, -cópia integrai do 
processo que determinou a edição do Decreto no 92.445, 
de 6-3-86, sobre desapropriação de terras. 

Após debates, os presentes aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretariá-Géral-da Mesa para as devidas 
providências; · 

e) Requerimento n° 95, de 1994,- nó qual o Se"nhor . 
Senàdor AMIR LANDO ' solicita ao- Senhor MiniSt:i:ó
das Minas e Energia infofrnâÇõé:-s atirtentelà ilã.fta- petro- ' 
química. · ' · --· • 1 

Após debates, os presentes aprovam· a matérià 'e ·a1
-

encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providêncías; - --- -

f) Requerimento n° 9ú,_de_ 1994, no qual o Senhor 
Senador ONOFRE QUINAN solicita rio Senhor_ Minis-
tro das Minas e Energia, por intàrTiêdio do Departamen-
to Nacional de Combustíveis - DNC, infonnações 
atinentes ao pagamento às distribuidoras de Gás Lique
feito de Petróleo - OLP e do Frete áe -u niformizaçao de - -
Preços - FUP. 

Após debates, os presentes aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providência~; - -

g) Requerimento n° 97, de 1994, no qual o Senhor 
Senador ONOFRE QLINAN solicita ao Senhor Minis
tro das Minas e Energia a relação das importâncias pa- -
gas às distribuidoras de Gás LiQ,uefeit'? de Petróleo -::-
GLP, nos útimos dez anos (mês a mês) até janeiro de 
1994, para o ressarcirrieJ:itO àas deSpesas de- fretes para o 
transporte do OLP (Frete de Uniformização de Preços -
FUP). 

Após debates, os presentes aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providências; 

h) Requerimer;tto n° 9~, de 19941 no qual o Se~ 
nhor Scnad_ar MOISES ABRA O solicita ao Senhor Mi
nistro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária infonnações aüOentes aos serVIdores da Compa
nhia Nacional de Aba::;tecimcnto-:- CONAB. 

Após -debates, os presentes aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providências; 

empréstimos feitos a parlamentares por entidades vincu-
ladas àquele Ministéiio: - -- -

Após debates~ os presentes aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral dei Mesa para as devidas 
providências; 

k) Requerimento n° 1 13, de 1994, no qual o Se
nhor Senador JOSÉ P"ADLO--BISOL solicita aO S6nhõr 
Ministro da Fazenda infonnações sobre as razões que le
varam a CEF a desconsiderar a diretriz do II PLANIN, 
Lei n° 8.244, de 1991, e a suSfar o desenvolvimellto do 
projeto (on-line) pela Datamec,_empresa da qual a CEF é 
acionista majoritária, bem como o parecer do departa
mento jurídicO da CEF sobre a matéria em questão, cita
do na audiência pública do dia 5 de janeiro de 1994, 
tendo em vista o aviso de "Audiência Pública de Licita
ção'', publicado no jornal Correio Braziliense, objeti
vando a contratação _de empresas especializadas para 
preStar 3qudes serviços no sistema (on-line). -

· Após debates, os presentes aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa p:ara as devidas 
providências - · - · 

I) Requerimento no 115, de 1994, no qual o Se
nhor Senador ESPERIDIÃO AMIN solicita a transcri
ção, nos Ari"tiS -do Senado Federal, da matéri-a publicada 
ria-Folha de S. P3ulo, edição de 11-2-94, coluna "Janio 
-de Fieítas'.--irititulada "O escândalO-que-nãO há". -

- Após debates, os presentes aprovam- a matéria e a 
encalninham à Seáetaria-Gerar clã. Mesa ·para a-S-dev·idaS 
providências; 

m) PrOjeto de- ResoluÇ-ão n° 103, de 1991, que 
"Uniformiza o prãzo de apresentação de emendas peran-
te-as ComisSões." ---- -

É designado o Senhor SEGUNDO SECRETÁ-
RIO-para -relatar a matéria; -

- n) Di::spesas -tdefônicaS nas residêridas dos Se
nhores Senadores, a partir de solicitação contida no Pro
cesso n° 002.751194-1. 

Após debates, é designado Relator o Senhor SE
GUNDO SECRETÁRIO, com a incumbência, também, 
de elaborar proposta de Ato da Comissão Díretorã, esta
belecendo cotas para as residências e gabinetes; 

o) Processo no 024.293/93-8, de interesse de Lea
ny Barreiro de Sousa Lemos, no qual solicita o desarqui
vamento do Processo n° 008.923/93-0 (anexado ao de n° 
019.247/93-1) relativo à republieação do Ato n° I, de 
1993, da Comissão Diretora. 

É designado o Senhor SEGUNDO VICE-PRESI
DENTE para relatar a matéria; 

p) Processo n° 002.822/94-6, no qual a Secretaria 
de Controle Interno presta esclarecimentos referentes à 
entrega de declaração de bens e rendas para o exercício 
de cargos, emiJiegos e funções nos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 

É designado o Senhor QUARTO SECRETÁRIO 
para relatar a matéria. 

i) Re_querimento n° 103, -de J9g4, no qual o Se
nhor Senador JUTAHY MAGALHÃES solicita ao Se
nhor MiniStro da Integração RegíOrial informações sobre 
empréstimos feitOs a parlamentares por entidades vincu
ladas àquele Ministério. 

Em seguida, é dada a palavra ao Senhor PRIMEIRO SE
CRETÁRIO, que apresenta os seguintes assuntos: 

Após debates, os presentes aprovam a matéria e a 
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providências; 

j) Requerimento U0 104, de 1994, no qual o Se
nhor Senador JUTAHY MAGALHÃES solicita ao Se
nhor Ministro da Fazenda infoimãções sobre 

a) ofício em que dá cUmf)ifri:Jerito a determinaçãO 
exarada na 3n Reunião Ordinária da Comissão Diretora, 
realizada em 24 de fevereiro de 1994, relativa à divulga
ção do teor da fita magnétiCa de uma das reuniões da 
CEMl do Orçamento. 
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, Segundo o documento, a liberação da fita magné
tica ocorreu de forma regular, sendo infundadas as infor
mações_ veiculadas, segundo as quais a cópia teria sído 
obtida_ de forma ilítica, com o concurso do Diretor da 
Subsecretaria de Serviços Gerais, JOSé Jabre Baroud; 

b) proposta de Ato da Comissão Diretora quere
gulamenta o art. 6° da Resolução n° 42, de 1993, no âm
bito_ do PRODASEN. 

Após debates, é aprovada a proposta e os presen
tes assinam o Ato, que vai à publicação;- -

c) anteprojeto de Resolução que propõe a reorga
nização da Subsecretaria-de Apoio Técnico a Orçamen
tos Públicos, vinculada à Assessoria do SenadO Federal. 

O assunto- é debatido, concluindo os presentes 
pelo seu encaminhamento à Secretaria Administrativ~ 
para emitir -pãrecer; · 

d) prorrogá:ção, por mais sessenta dias; a partir de 
1° de março de 1994, do Contrato n° 19/92, firrilado com 
a empre.o;;a OTIS, para manutehção dos elevadores do 
Anexo li (Processo n• 003.291194-4). · 

Após debates. é autorizada a prorrogação; 

e) cessão do Auditório Petrônio Portella para a 
realização do Seminário "Ensino Escolar em Casa", nos 
dias 16 e 17 de março de 1994, solicitada pelo Grupo 
Missionário "A Faniília". 

A solicitação é concedida; 
f) prorrogação, até 31 de dezembro de 1994, do 

_Contrato n° 30/93,_relativo à_exploração dos serviços de 
restaurante, concedida à firma MINUTA -Recepções e 
Serviços de Buffet Ltda. -

A prorrogação é- concedida. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara en
cerrada a reunião, àS dezenove horas e quarenta minutos, pelo que 
eu, Manoel Vilela de Magalhães, 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, 10 de niarço de 1994. -_Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 


