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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
·
DECRETO LEGISLATIVO N' 198, DE 1991
Aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prelenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República das Filipinas, celebrado em Brasília, a 29 de setembro
de 1983.

O Congresso Nacional decreta: ..
._
.
·
Art. I' É aprovado o texto ela Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de 1m pastos sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República das Filipinas, celebrado em Brasi1ia, a 29 de setembro de 1983.
.
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possam
resultar revisão do Acordo.
Art. 2<• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1" de outubro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

CONVENÇÃOENTRE O GOVERNO DA ,
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA-SIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DAS FILIPINAS
DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
E PREVENIR A EVASÃO FÍSCAL EM MATÉRIA
DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA
O Governo da República
O Governo da República
Desejando concluir uma
a dupla tributação e prevenir
impostos sobre a renda,
Acordaram o seguinte:

ARTIG02
Impostos visados
1. A presente Convenção aplica-se aos iiíi-poSfos sobre
a renda cobrados por um dos Estados Contratantes, seja qual
,
_ _for o sistema usado para su~ çobrança. _..
2. Os impostos atuais aos quais se aplica a presente
Convenção são:

Federativa do Brasil e
a) no caso do Brasil:
das_ Filipinas,
'- o imposto federal de renda, com exclusão das incidênConvenção. destinada a -evit_ar -cias sobre remessas excedentes e atividades de menor impora evasão fiscal em matéria de tância;
C?or_a~ante referido como "imposto brasileiro");
b) no caso das Filipinas:
- os impostos sobre a renda cobrados pelo Governo
ARTIGO I
da República das Filipinas;
Pessoas visadas
(doravante referidos como "imposto filipino.").
3. A presente Convenção aplica-se também a quaisquer
A presente Convenção aplica-se às pesso-ãs residentes
impostos idênticos ou substancialmente semelhantes que fode um ou de ambos os Estados Contratantes.
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rem posteriormente introduzidos, seja em adiç_ão aos impostos
II- nas Filipinas: o M-inistro da Fazenda ou seu represenacima mencionados, seja em sua sUbstituição. As. autoridades -iaOte autorizado.
competentes dos Estados CoiJ.tratantes ~ot_ificar-se-ão_tílu_!u_a- __ ~~ 4._ Para a aplicáção da presente Convenção por um Estamente de qualquer modificação Significativa que tefiha_ocor- do Contratante, qualquer expressão que não se enc.Qntre_de
rido em suas respectivas legislações tributárias.
outro modo defi!lida tem o sentido que lhe é atribuído pela
legislação desse Estado Contratante no que respeita aos imM
ARTIG0_3
-~ - postos a que se aplica a Convenção, a não ser que o contexto
imponha uma interpretação diferente.
Definições gerais
1. Na presente Convenção, a não ser que O contexto
imponha interpretação diferente: ··
ARTIG04
Residente
a) o termo "Brasil" designa a República Federativa do
1, Para os fins da presente Convenção, a exp-ressão "reBrasil;
b) o termo "Filipinas" designa a República das Filipinas; · sid_ente de um Estado Contratante" designa qualquer pessoa
que, em virtude dá legislação desse Estado, está aí sujeita
c) o termo "nacionais" designa:
a imposto em razão do seu domicílio, da sua resid~n~ia, da
I -todas as pessoas fisfcas que possuam a nacionalidade sua sede de direção ou de qualquer outro critério de natureza
ou a cidadania de um Estado Contratante;
análoga. Todavia, esta expressão não compreende as pessoas
II- todas as pessoas jurídicas, sociedades de_ pessoas que estão sujeitas a imposto nesse Estado somente em relação
e associações constituídas de acordo com a legislação em vigor a rendimento de fontes situadas nesse Estado.
num Estado Contratan_t_e;
2. Quando, por força do disposto do parágrafo 1, uma
d) as expressões "um Estado Contratante"_ e "o outro pessoa físicã-"for um residente de ambos os Estados ContraEstado Contratante" designam o Brasil ou as Filipinas, con- tantes, a situação será resolvida de acordo com as seguintes
regras:
soante o contexto;
a) será considerada como residente do Estado CentraM
e) o termo "pessoa" compreende uma pessoa fisíca, uma:
tarite em que disponha de uma habitação permanente; se dissociedade ou qualquer outro grupo de pessoas;
puser de uma habitação permanente em ambos os Estados
f) o termo "sociedade" designa qualquer pessoa jurídica Contratantes, será considerada como resiâente do Estado
ou qualquer entidade que, para fins tributários, seja conSide- Contratante_ co.ro o qual suas relações pessoais e económicas
rada como pessoa jurídica;
sejam·mãis-·estreitas (ceil.tro -de inteiesses vitai"s);
g) as expressões "empresa de um Estado CoO-tratante"
b) se o Estado Contratante em que tenha o centro de
e ·~empresa do outro Estado Contratante'' designamJ respectiM seus interesses vitais não puder ser determinado;-Ou se não
vamente, uma empresa explorada por um residente de um dispuser de urria habitação permanente em nenhum dos EstaEstado Contratante e uma_ e.ropresa explorada por um resiM dos Contratantes s_erá considerada como residente do Estado
dente do outro Estado Contratante;
Contratante em que permanecer de forma habitual;
b) a expressão ''tráfego intemacionar designa qualquer
c) _se permanecer de forma habitual em ambos os Estados
transporte efetuado por um navio ou aeronave explorado por Contratantes ou se não permanecer de forma habit1,1al em
um residente de um dos Estados Contratantes. eXóeto quando nenhum deles, será considerada corrio resideflte do Estado
o navio .ou aeronave seja explorado unicamente entre lugares Contratante de que for nacional;
situados no outro Estado Contratante;
d) se for nacional de ambos os Estados Contratantes ou
i) o termo "imposto" designa o impoSto brasileiro ou
se não for nacional de nenhum deles, as autoridades compeo imposto filipino, COnsoante o-ConteXto;
tentes dos Estados ContratanteS resolv~rão a questão de co_mum acordo.
j) a expressão "autoridade competente" designa:
3. Quando, em virtude do disposto do parágrafo 1, uma
I - no Brasil: o Ministro da Fazenda, o Secretário da
pessoa que não seja uma pessoa fisfca for um r_~sidente de
Receita Federal ou seus representantes autorizados;
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ambos os Estados Contrantes, as autoridades competentes
dos Estados Contratantes resolverão- a queSfão de comum

acordo.
ARTIGOS
Estabelecimeot() permanente
1. Para os fins da presente Convenção, a eXpressão "estabelecimento permanente" designa uma instalação fixa de

negócios

em que a empresa exerce toda a parte da sua ativi-

- · ·
2. A expressão ~'estabelecimento perma-nente" abrange
especialmente:
a) uma sede de direção;
b) uma sUcursal;
c) um escritório;
d) uma fábrica;
e) uma oficinãi
f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outrO -lOcal de
exploração ou extração de recursos naturais;
g) um canteiro de construção ou de montagem, cuja duração excede 6 meses;
- d~e.

h) um armazém, em relação a umã pessoa qúe provê
instalações de armazenagem para terceirOs.
3. A expressão "estabelecimento permanente"- não
compreende:
a) a utilização de instalação unicamente pa:ra fins de armazen~gem ou exposição de bens ou mercadorias pertencentes à empresa;
b) a manutenção -de um estoque de bens ou mercadorias
pertencentes à empresa unicamente para fins de armazenagem
ou exposição;
c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias
pertencentes à empresa unicamente_ para fins de transformação por outra empresa;d) a manutenção de uma instalação f1xa de negócios unicamente para fins de comprar bens ou mercadorlas ou obter
informações para a empresa;
e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios Unicamente para fins de publicidade, fornecimento de informações, pesquisas científiCas ou atividades análogas que tenham
caráter preparatório ou auxiliar para a empresa.
4. Uma pessoa qtie atue num Estado Contratante por
conta de uma empresa do outro Estado Contratante - e
desde que não seja um agente que goze de um "status" independente ao qual se aplica o parágrafo 5 - será considerada
como estabelecimento permanente no primeiro Estado se tiver, a exercer habitualmente nesse Estado, autoridade para
concluir contratos em nome da empresa, a não ser que suas
atividades sejam limitadas à compra de bens ou metc;<i;çlorias
para a empresa.
Todavia, uma sociedade de seguros de um Estado Contratante, exceto com relação a resseguros, será considerada como
tendo um estabelecimento permanente no outro Estado Contratante desde que receba prêmios ou seguros no oUtro ESfado.
5. Uma empresa de um Estado Contratante não será
considerada como tendo um estabelecimento pe-rmanente no
outro Estado Contratante pelo simples fato de exercer a sua
atividade nesse outro Est.ildo por intermédio de um corretor,
1
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de um comissário geral ou de qualquer outro agente que goze
çleum "status" independente, desde que essas pessoas atuem
no âmbito de suas atividades normais.
6. · O fato de uma socieOade residente de um Estado
Contratante controlar ou ser controlada_ por uma sociedade
residente do outro Estado Contratante, ou que exerça sua
atividade nesse outro Estado (quer seja por intermédio de
um estabelecimento permanente, quer de outro modo), não
será, por si só, bastante para fazer de qualquer dessas sociedades estabelecimento permanente da outra.
ARTIG06
Rendimentos de bens imobiliários
1. Os rendimentos de bens imobiliários, incluindo os
rendimentos de explorações agrícolas ou florestais, são tributáveis no Estado Contratante em que esses bens estiverem situados_.
2. a) a- eXpressão "bens imobiliários", com ressalva do
disposto nas alíneas b) e c), é definida de acordo com a legislação do Estado Contratante em que os bens em questão estiverem situados;
b) a expressão compreende, em qualquer caso, os acessorios da propriedade imobiliária, o gado e o equipamento utilizados nas explorações agrícolas e florestais, os direitos- a que
se aplicam as disposições do direito privadO relativas à propriedade territorial, o usofruto de bens imobiliários e os direitos
áos pag-amentos variáveis ·ou fixos pda exploiação Ou conces-são da exploração de jazidas minerais, fontes e outros recursos
naturais;
c) os navios. barcos e aeronaves não são considerados
bens imobiliários.
3. O disPosto no parágrafo 1 apliCa-se aos rendimeittos
proVenienteS da exploração direta, da locação ou do arrendamento, assim, como de qualquer outra forma de exploração
de bens imobiliários.
4. O disposto nos parágrafos 1 e 3 aplica-se igualmente
aos rendimentos_ provenientes de bens imobiliários âe uma
empresa, assim como aos rendimentos de bens imobiliários
que sirvam para exercício de uma profissão liberal.

ARTIG07
Lucros das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante
só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa
exerÇa sua atividade no outro Estado Contratante por meio
de um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa
exercer sua atividade na forma indicada, seus lucros são tributáveis no outro Estado, mas unicamente na medida em que
forem atribuíveis a esse estabelecimento permanente.
2. Com ressalva do disposto no parágrafo 3, quando
·uma empresa de um Estado Contratante exercer sua atividade
n_o outro Estado Contratante através de um estabelecimento
permanente afsituado, serão atribuídos em·cada Estado Contratant~ a esse estabelecimento permanente os lucros que obteria se constituísse uma empresa distinta e separada exercendo atividades idénticas ou similares em condições idênticas
ou similares e transacionando com absoluta independência
com a empresa de que é um estabelecimento permanente.
-3. No cálculo dos lucros de um estabelecimento permanente, é permitido deduzir as despesas que.tiverem sido feitas
para a consecução dos objetivos do estabelecimento perma-
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nente, incluindo as despesas de direção e os encargos gerais
de administração ã·sslm realizados.
4. Nenhum lucro será atribuído a um est_a_bçJecimento
permanente pelo fato de este comprar simplesmente bens ou
mercadorias para a empresa.
5. Quando os_lucros compreenderem rendimentos tratados_ separadamente em outros Artigos da presente Convenção,
o disposto nesses Artigos não será afetado pelo disposto neste
Artigo.
ARTIGO 8
Navegação marítima e aérea
1. Os lucros provenientes de fontes situadas em um dos
Estados Co_n_tratantes que um residente do outro Estado Contratante aufere da exploração de navios ou aeronaves no tráfego internacional são _tributáveis_em ambos os Estados Contratantes.
2. D disposto no parágrafo 1 aplica-se também aos lucros provenientes da participação em um consórciO, em uma
exploração em comum ou em um organismo internacional
de operação.
ARTJG09
Empresas associadas
Quando:
a) uma empresa de um Estado Contratante part1c1par
direta ou indiretamente da direção, .controk_ou capital de
uma empresa do outro Estado Contratante, ou
b) as mesmas pessoas participarem dircta ou indiretamente da direção, controle ou capital de uma empresa de
um Estado Contratante e de uma empresa do outro Estado
Contratante, e, cm ambos os casos, as duas empresas estiverem ligadas, nas suas relações comerciais oil_firw.nceiras, por
condições aceitas ou impostas que difíram das que seriam
estabelecidas entre empresas independentes, os lucros que,
sem essas condições, teriam sido obtidos por uma das empresas, mas não o foram_ por causa dessas condições, podem
ser incluídos nos lucyos dessa empresa e tributados como tais.

ARTIGO 10
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente
de um Estado Contratante a um residente do outro Estado
Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses dividendo podem ser tributados no
Estado Contratante onde reside a sociedade que os paga,
e de acordo com a legislação desse Estado, mas se a pessoa
que os receber for o beneficiário efetivo- dos dividendos, o
imposto assim estabelecido não poderá exceder:
a) 15% _do montante bruto dos dividendos_,_ sC o beneficiário foilúiia sociedade, incluindo uma sociedade de pessoas;
b) 25% do montante bruto dos dividendos em todo os
demais casos.
Este parágrafo não afetará a tributação da sociedade com
relação aos lucros que deram origem aos dividendos pagos.
3. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica s·e
o beneficiário- efetivo dos dividendos, residente de um Estado
Contratante, desenvolver atividade no outro Estado Contratante de que é residente a sociedade que_ paga os dividendos
por meio de um estabelecimento permanente aí situado, ou
exercer uma profissão independente nesse outro Estado por
intermédio de uma instalação fixa aí situada, e a participação
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em relação à qual os dividendos são pagos esteja efetivamente
_ligada a esse e_stabelecirnento permanente ou instalação fixa.
Neste caso, aplica-se o disposto no Artigo 7 ou no Artigo
14, conforme couber.
4. O termo "'dividendos", usado neste Artigo, designa
os rendimentos provenientes· de ações, ações ou direitos de
-rrulção, ações de empresas mineradoras, parteS de-ruo-dador
ou outros direitos de participação -em lucros, com exçeção
de créditos, bem como rendimentos de outras participações
de capital assemelhados aos rendimentos de ações pela legislãçãu tributária do Estado em que a sociedade que os distribuir
seja residente.
5. Quando um residente das_ Filipinas tiver um estabelecimento permanente no Brasil, este_ estabelecimento permanente poderá aí estar sujeito a um imposto retido na fonte
de acordo com a legislação brasileira. Todavia, esse imposto
não poderá excede_r 15% do montante brutQ_d_o_s _h,Lc.ro_s_ desse
estabelecimento permanente. calculado após o_ pagamento do
imposto de renda de sociedade referente a esses lucros.
6. Nada neste Artigo poderá impedir as Filipínas de
cobrar, à parte do imposto de renda de sociedades, um imposto
sobre remessas de lucros de_ uma sucursal para sua matriz,
desde que o imposto assim cobrado não exceda 15% do montante remetido.
7. Qu.ando uma ·sociedade residente de um Estado Contratante- receber lucros ou rendimentos do_.outro Estado Contratante, esse outro Estado Contratante não poderá cobrar
qualquer imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade,
exceto na medida em que esses dividendos forem pagos a
um residente desse outro Estado ou na medida em que a
parHCfpação- gerãdora dos dividendos estiver efetiV3_rrifmte ligada a um estabelecimento permanente ou a uma instalação
fixa Situados nesse outro Estado, nem sujeitã.r os_ lucros não
distribuídos da sociedade a um imposto sobre lucros não distribuídos, mesmo se os dividendos pagos ou os lucros não distribuídos consistirem total ou parcialmente de lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado.
ARTIGO 11
Juros
1. Os jufos provenientes de um Estado Contratante e
pagos a um residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado
Contratante de que provém, e de acordo com a legislação
desse Estado, mas, se a pessoa que os receber foro beneficiário
efetivo dos juros, o imposto assim estabelecido não poderá
exceder 15% do montante bruto dos juros.
3 .. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2:
a) os juros provenientes de um _Estado Contratante e
pagos ao Governo do outro Estado Contratante, a uma subdivisão_política ou qualquer agência (incluindo uma instituição
financeira) de propriedade exclusiva desse Governo ou subdivisão política são isentOs de imposto no pririleiro Estado COntratante;
b) os juros da dívida pública, de títulos ou debêntures
emitidos pelo Governo de um Estado Contrante, uma sua
subdivisãó política ou qualquer agência (inclusive uma instituição financeira) de propriedade desse Governo só são tributáveis nesse Estado;
c) com ressalva do disposto na alínea a acima, o imposto
filipino sobre juros pagos por uma sociedade residente das
Filipinas a um residente ào Brasil com relação a emissões
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públicas, deb~nturcs ou obrigações similares não poderá exceder 10% do montante bruto_ d9s juros.
_ _
.
4. Q termo "juros", usado_neste artigo, designa os rendimentos da dívida pública, de títulos ou debêntures, ~compa
nhados ou não de garantia hipotecária ou_ de dáusula de participação nos lucros~ e de créditos de qualquer natureza, bem
como qualquer outro rendimen~o que, pela l~gislação tributária do Estado Contratante, de que provém, seja assemelhado
aos rendimentos de importâncias emprestadas.

5. O disposto nos parágrafos 1, 2 e 3~não se.aplica
se o beneficiário efetivo dos juros, residente de um Estado
Contratante, desenvolver atividade no outro Estado Contratante de que provêm os juros por meio de um estabelecimento
permanente aí situado, ou'eXéi"ct!r u~_a profissão independente nesse outro Estad9 por iriterinédiO de uiTia instalação
fix-a--aí situada e o crédito em relação ~çrqual _os juros são
pagos estiver efetivarrie~~e Iigádo a eSse_ estabelecim~nto per~
rnaner,te ou inStalação fixa. Neste casO",- ~plica-se o disposto
no artigo 7 ou no 3rtig"o 14, conforme couber.
6. A limitação estabelecida no-parágrafO 2 não se aplica
aos ji.iros provenientes de Um Estado Contratant~ e pagos
a um estabelecimento permanente- de uma empre~~- çlo outro
Estado Contratante sÍtúadO- em- um terceiro Estado.
7. Os juros são consider_ados provenientes d~ um E_stado
Corttiãt3.nte -quando o devedor for esse próprio Estado, uma
sua subdivisão pOlítica- ou urri residente desse Estado. No
entanto,- quando o devedor dos ju~os, _re~í_dentt::. 9u não_ d~
um Estado Contratante, tivéi- num Estado Çontratante um
estabelecimento permanente pelo qual haja sido contra(da
a obrigação que dá origem aos juros e caiba a ess_e -e-s~bele
cimento permanente o pagamento desses juros-, tais juros serão considerados provenientes do Estado Contratante em que
o estabelecimento permanente estiver situado.
8. Se, em conseqüênCià de relações especiais existentes
entre o devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros, o
montante 'dos juros pagos; tendo em conta o crêâito pelo
qual são pagos-, eXCeder àquele que seria acordado entre o
devedor- e o credor na ausência de tais relações, o disposto
neste artigo aplica-se apenas a este último" mbntante: Neste
caso, a parte excedente dos pagamentos será tributável de
acordo com a legislação de cada Estado Contratante e tendo
em conta as outras disposições da presente Conve=nção.
·
ARTIGO 12
Royalties
1. Os royaltles provenientes de um Estado Contratante
e pagos a um residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
__ _
_
_ _ __ _
2. Todavia, esses royalties podem ser tributados no Estado Contratante de que provêm, e de acordo com _a legislação
desse Estado, mas, se a pessoa que os receber for o beneficiário
efetivo dos royalties ) o imposto assim estabelecido não poderá
exceder:
__ __ ___ _ _ __
_
a) 25% do montante bruto dos royalties provenientes
do uso da concessão do uso de marcas de indústria_ou çom_ércio
e de filmescinematográficos, filni~s ou fitas de gravação de
programas de televisão ou radiodifusão;
· .
b) 15% do montante bruto dos *003 royalties em todos
os demais casos.
3_~ Q_ termo royaltie& usado neste artigo, designa as remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra literária,
artística ou científica (incluindO os filmes cinematográficos,
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filmes ou fitas de gravação-de programas de televisão ou radiodifusão), de uma patente, marca de indústria ou comércio,
desenho ou modelo, plano, fórmula ou processo secretos,
bem como pelo uso ou pela concessão do uso de um equiparrienio industrial, comercial ou científico e por informações
correspondentes à experiência adquirida no setor industrial,
cOmf;rciaJ ou científico. _
_.
4. __ Os royalties são considerados provenientes de um
Estado Contratante quando o devedor fqr: o _próprio Estado
uma sua subdivisão polítiCa, Unia ai.itorid3de focal ou um residente desse Estado. Todavia, quando o devedor dos royalties
seja ou não residente de um Estado Contratante, tiver num
Estado Contrantante um estabelecimentO. permanente em relação com o qual haja sido contraída a obrigação de pagar
os i-oyalties e caiba a. esse estabelecimento permanente o pagamento desses royalties tais roy_alties serão considerados proveniC:ntes do Estado Contratan~e em que o estabelecimento perma:_nente e_stiver situado.
. 5. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica se
o beneficiário ·efetivo dos royalties, residente de um Estado
Contrastante, cfesenvolver atividade no outro Estado Contratante de que provêm os royalties por meio de um estabeleciDfento permanente aí sitUado, ou exercer u~a profissao ind-e~
pendente nesse outro Estado por inter.fl?édio de uma instalação
fixa aí situada, e o direito ou bem que deu origem aos royalties
estiverefetivamente ligado a esse estabelecimento permanente
ou.instalação fixa. Neste caso, aplica-se o- disposto no artigo
7 du no artigo 14, conforme couber.
_
6. Se, em conseqüência -de relações especiais existentes
entre o devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros, o
mdntante dos royalties__ pagos, tendo em conta O uso, direito
ou'informação pelo qual são pagos, exceder àquele que seria
acordado entre o devedor e o credor na ausência de tais rela- I
çõés, o disposto neste artigo aplica-se apenas a este último
mqntante. Neste caso, a parte excedente dos pagamentos s·etá
tributável de acordo com a legislação de cada Estado Contratante e tendo em conta as outras disposições da presente Convenção_
1

ARTIGO 13
Ganhos de Capital
1. Os ganhos provenientes da alienação de bens imobiliáHos, definidos 110 parágrafo 2 do artigo 6, são tributáveis
no, Estado Contratante em que esses bens imobiliários estiverem situados.
I· 2~
Os ganhos provenientes aa alienação de bens mobiliáriOs que façam parte do ativo de um estabele_cimento permanente que uma empresa de um Estado Contratante possua
no outro Estado Contratante, ou de bens mobiliários constítuti~os de uma instalação fixa de que dispunha um residente
de um Estado Contratante no outro Estado Contratante para
o exercício de uma profissão liberal, incluindo os ganhos provenientes da alienação desse _estabelecimento permanente
(isolado _ou com o conjunto da empresa) ou dessa instalação
fixa, são tributáveis no outro Estado.
_3-. Os ganhos que um residente de um Estado Contratante _aufere da alienação de navios e aeronaves explorados
no tráfego internacional _e de bens mobiliários pertinentes
à e-xploração de tais navios e aeronaves só são tributáveis
nesse Estádo Contratante.
·4. Os ganhos provenientes da_ alienação de quaisquer
bens ou direitos diferentes dos mencionadõs nOs parágrafos
1, 2 e 3.são tributáveis em ambos os Estados Contratantes.
-o
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ARTIGO 14

Prof"tSsões Independentes
1. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante aufere de uma profissão liberal ou de outras ~tiyidades
independentes de caráter análoga só são tributáveis nesse Estado, a não ser que o pagamento desses se_rviços e ativida-çles
caiba a um estabelecimento permanente situado no outro Estado Contratante ou a uma sociedade aí residente. Neste caso,
os rendim~ntos são tributáveis nesSe outrõ EstadO. - ~
2. A expressão "profissão liberal" .abrange, em especial,
as atividades independentes de caráter científico, técnico, l~te
rário, artístico, educativo e pedagógico, bem como as. ativida:
des independentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas e contadores.

ARTIGO 15
Profissões Dependentes
1. Com ressalva do disposto nos arts. 16, 18, 19, 20
e 21, os salários, ordenados e outras remunerações simi~ares
que um residente de um Estado Contrata:n~e _re_cebe. e111: razão
de um emprego só são tributáveis npsse Estado, a não ser
que o emprego seja exercido no outro Estado Contratante.
Se o emprego for aí exercido, as remuner~ções corre_~on~
dentes_são tributáveis nesse Qutro Estado.
__
2. Não obstan~ 9 disposto no parágrãfO 1, as reo:i_une-~
rações ·que um residente de um Estado _Contratãnte re·cebe
em razão de um. emprego eXercido no outro Estado Ce>_ntratante só são tributáveis QO prirrieiro Estado se:
--- a) o beneficíárió-pennanecer ·no -o-utro ·Estado~-durante
um período ou períodos que não excedam, no total, 183 dias
do ano fiscal considerado;
b) as remunerações forem pagas por um empregador ou
em nome de um empregador que não seja residente do outro
Estado; e
__
,
'
c) o encargo das remunerações não couber a umest~bele
cimento permanente Ou a uma instalação fixa que o empregador tenha no outro Estado.
3. Não obstante as disposições precedentes deste artigo,
as remunerações relativas a um eit1prego exercido a bordo
de um navio ou de urn.a _aeronave explorados no tráfego internacional por um residente de um dos Estados Contratantes
são tributáveis nesse Estado Contratante.
ARTIGO 16
Remunerações de Direção
As remunerações de direção e outras remunerações similares que um residente de um Estado Contratante recebe na
qualidade de membro de um conselho de adplirtistração ou
de qualquer outro conselho de uma sociedade x:esidente do
outro Estado Contratante são tributáveis nes-se-outro Estado.
ARTIGO 17
Artistas e Desportistas
1. Não_obstante o djsposto nos art~gos 14 e 15, os rendimentos obtidos pelos profissionais -de espetáculo, tais como
artistas de teatro, de cinema, de rádio ou de televjsãQ e músicos, bem como pelos desportistas, do exercício-, nessa qualidade, de suas atividades pessoais, são tributáveis no Estado
Contratan_te em que essas atividades forem exercidas.
2.-- -Quando os serviços mencioD.ados no parágrafo 1 des~
te artigo forem fornecidos num Estado Con_tr_atante por Urna
empresa do outro Estado COntratante, os rêfidimentos recebidos pela empresa pelo fornecimento desses serviços sã_p tribu-
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tá veis no primeiro Estado Córitratante, não obstante as outras
disposições da presente con-venção.
3. O disposto nos parágrafos 1 e 2 deste artigo não
se -aplica aos rendimentos obtidos por um profissional de espetáculo ou por um desportista do exercício de ãtTVfdades em
um Estado Contratante, se a visita a esSe Estado Contratante
fOr patrocinada pelo outro Estado Contratante ou substan-cialmente suportada por fundos público desse·outro Estado,
incluindo os_ de uma_su_a subdivisão pOlítica, autoridade local
oll entidade autárquica.
ARTIGO 18
Pensões e Anuidades
____ l. Com res~alva das disposições do artigo 19, as pensões
e outras remunerações simH~es e as a"Quidades provenientes
de um Estado Contratante e ,pagas a um residente do outro
. Estado Contratante:_ são tnbutáveis no primeiro Estado.
2. No presente artigo:
a) a expressão "pensões e outras rem_une]jções si_mila-.
re's''-designa pagainentos periódicos efetuados depois da aposentadoria, em conseqüência de emprego anterior ou a título
de compensação por danos sofridos em conseqüência de em----- '
prego anterior; b) o termo "anuidade'' designa uma quantia determin-ada, paga periodicamente em prazos determinados, durante
a vida ou durante um período de tempo determinado ou determinável, em decorrência de um compromisso de efetuar os
pagamento·s como retribuição de um pleno e ade::quado contravalor em dinheiro ou avaliável em dinheiro (que_ n~o seja
por serviços prestados).
ARTIGO Í9
Pagamentos Governamentais
1. As remunerações. excluindo as penSões, pagas por
um Estado Contratante, um.a sua subdivisão política o_u autoridade local a uma pessoa físiCa, em razão de serviÇoSprestados
& es$e_ Estado,-sub-divisão política ou autoridade local só são
'
tributáveis nesse Estado.
Todavia, essas remuneraç6es só são tributáveis no Estado
Contratante de que o beneficiário é residente se os serviçoS
forem prestados nesse Estado e se_ o beneficiário das_remune~
~ações for urn residente desse Estado que:
a} seja um nacion-al desse OEstádo. ou
b) não tenha se tornado um residente desse Estado unica~
mente com a finalidade de prestar os serviços.
2. As pensões pagas por um Estado Contratante, por
uma sua subdivisão política ou autoridade local, quer diretamente, quer através de fundos por eles constituídos, a uma
peSsoa físici, e'rn iazãü" de serviçoS prestadoS a esse Estado,
s_u~d}v~são política oU autoridade local, só São tributáveis nesSe
Estado.
Todavia, essas pensões só são tributáveis no outro Estado
Contratante se o beneficiáriO for um nacional e um residente
desse Estado.
3. As pensões pagas com fundos Provenientes da previ~
dência social de um Estado Contratante a um residente do
outro Estado Contratatite só ..são tributãvéis ilo primeiro Estado.
·
·
4. O disposto nos arts. 15, 16 e 18 aplica-se às remune·
rações e pensões pagas em razão de serviços prestados no
âmbito de uma atividade comercial ou industrial exercida por
um Estado Contratante, uma sua subdivisão política ou autoridade local.
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ARTIGOZO
ProfessoreS FésquÍsadores
1. Uma pessoa física que é, o~ forem período imediatamente anterior à sua visitã. a urri Estado Contratante, um
residente do outro Estado Contratante, e que, a convite do
primeiro Estado Contratante, ou de uma universidade, estabelecimento de ensino superior, esc_ola, museu ou ontra instifuição cultural do primeiro Estado Contratante, ou que, cumprindo um programa oficial de intercâmbio cultural, permanecer nesse Estado por um período não superior a· dois anos
fiscais consecutivos com o único fim de lecionar, profeiir conferências ou realizar pesquisas ein tais inStituiÇões, será Isenta
de imposto nesse Estado no que concerne à remurieraÇão
que receber em conseqüênciã. dessa atividade, desde que essa
remuneração:
- ·
a) provenha de fontes situadas fofa desse Estado; ou
b) provenha de fontes situadas nesse Estado, caso em

que a isenção será limitada ao montante anual de y_inte e
quatro mil dólares americanos (US$ 24.000.00) ou seu equivalente em moeda local ou a qualquer outro montante que possa
ser estabelecido pelas autoridades competen_tes por troca de
cartas.
2~ o disposto neste artigo não se aplica às remunerações
que um professor ou pesquisador receber pelos trabalhos de
pesquisa que forem realizados primordialmente em benefício
particular de pessoa o-u pessoas determinadas.
ARTIG02i
Estudantes e Aprendizes
1. Uma pessoa física que é, ou foi em período imediatamente anterior à sua visita- a um Estado Contratante, um
residente do outro Estado Contratante, e que permanecer
no primeiro Estado Contratante unicarriente:
a) como estudante de uma universidade, estabelec!m€!nto
de ensino superior ou escola desse primeiro Estado Contratante;
b) como beneficiário de uma bolsa, subvenção ou prêmio
concedidos por uma organiza-ção religiosa, de caridade, científica oU educacional, com o fim primordial de estudar ou pesquisar;
c) como membro de um programa de cooperação técnica
encetado pelo Governo do outro Estado Contratante; ou
d) como aprendiz será iseiita de imposto no primeiro
Estado Contratante por um período não superior a dois anos
fiscais consecutivos, no qúê concerne ao montante de tal bolsa,
subvenção ou prêmio, bem como às remessas provenientes
do exterior para fins de sua manutenção, educação ou treinamento;- 2. ·]ima pessoa fíSiCa que é, ou foi em período ini.ediatamente anterior à sua Visita a um Estado Contratante, um
residente do outro Estado_ Contratarite, e 'que_ perf.t!ª!J.eter
no primeiro Estado Contratante com o úriiCo fiin de _estudar
ou realizar treinamento, Será ise·nta de imposto no primeirOEstado Contratante por um-período não superior a clois anos
ffséais consecutivos~ no qUe-Concefne ao niOhtãilte·a~Cieiilune:
ração que receJ?er-.de emprego exercido nesse Estado.
3. OS nion-~ntes ·menCfoliádos nos parágrafos 1 e 2 çleste
artigo significam umá. iSenÇãO limitada doze mil dólares americanos (US$ 12.000.00) por ano ou seu equívalente em moeda
local, ou a qualquer outro montante que possa ser estabelecido~
pelas autoridades competentes por troca: de cartas.

Quarta-feira 02 6591

ARTIGO 22.
Outros Rendimentos
Os rendimentos_ de um residente de um Estado Contratante provenientes do outro Estado Contratante e n-ão tratados
nos artigos precedentes da presente Convenção são tributáveis
nesse outro Estado. _
ARTIG023
Métodos para Eliminar a Dupla Tributação

1. Quando um residente de um Estado Contratante receber rendimentos que, de acordo com as disposições da presente Convenção, podem ser tributados_ no Estado Contratante, o primeiro Estado Contratante permitirá que sej.ã deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos desse residente um montante igual ao imposto sobre a renda pago no
outro Estado Contratante.
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder à fração do imposto sobre renda, calculado antes da dedução,
correspondente aos rendimefltos tributáveis no outro Estado
Contratante.
2. _ Para a dedyção indicada no parágrafo 1, o imposto
brasileiro e o imposto filipino serão sem pré Considerados como
tendo sido pagos à alíquota de 25% nos seguintes casos:
a) dividendos mencionados no parágrafo 2 do artigo 10;
b) juros mencionados no parágrafo 2 do artigo 11;
c) royalties mencionados no parágrafo 2 do artigo 12.
3. No caso de uma sociedade residente de um Estado
Contratante possuir mais de 15%- do capital votante da sociedade residente do outro Estado Contratante da qual recebe.
dividendos em qualquer ano fiscal, o primeiro Estado Contratante concederá também um crédito correspondente ao montante de impostos pagos -ou ·devidos ao outro Estado Contratante pela sociedade ~ue paga esses dividendos com relação
aos lucros de que se onginaram os divid~ndos pagos-, incluindo
os impostos que teriam sido pagos ou devidos a esse outro
·Estado _Contratante se não tivessem sido isentos ou reduzidos.
de acordo com as medidas especiais de incentivo visando a
promover o desenvolvimento económico nesSe _outro Estado
Contratante. Todavia, o montante deduzido não poderá exceder <l fraçã.o.do imposto sobre. a renda, calculado antes da
deduçãq, _correspondente aos rendimentos tributáveis no outro Estado Contratante.
ARTIG024
Não-Discriminação
1. Os nacionaiS de um Estado Contratante não ficarão
sujeitos no outro Estado Contratante a nenhuma tributaçâo
ou obrigação correspondente diferente ou mais onerosa do
que aquelas a que estiverem ou puderem estar sujeitos os
nacionais desse outro Estado que s~ _encontrem na mesma
situação.
·
2. A tributação de um estabelecimento permanente que
uma empresa de um Estado Contratante possuir no outro
Estado Contratante não será menos favorável nesse outro
Estado do que a das empresas desse outro Estado Contratante
que exerçam as mesmas atividades.
_
Esta disposição não poderá ser interpretada no sentido
__de obrigar um Estado Contratante a conceder às pessoas resid~tes do_ outro Estado Contratante as deduções pessoais,
os_ abatimentos e reduções de impostos _em função de estado
• civil ou encargos familiàres concedidos aos_ s_eus próprios residentes.
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3. As empresas de um Estado Contratante cujo capital
pertencer ou for conttblado, total ou parcialmente, diret~
ou indiretamente, por um ou mais residentes do outro Estado
Contratante, não ficarão sujeitas, no primeiro Estaâo, a nef
nhuma tributação ou obrigação correspondente diversa 04
mais onerosa do que aquelas a que estiverem ou puderef11
estar sujeitas as outras empresas da mesma natureza do primei~
ro Estado, cujo capital pertencer ou fo"r contrõlado, total ou
parcialmente, direta ou in-diretamente, por um ou mais resi~
dente( de UfD. terceiro Estad_o. .
4. Não obstante o disposto nos parágrafos anteriores.
deste Artigo, ca4a Estado Confratante pode,_ na promoção'
de indústria do comérCio considerados necessários, limitar
aos seus nacionais 9 gozQdQS incentivos fisca~s por ele conce~
didos.
. .
·
5. Neste Artigo, o termo ''tribuúição-,-, designa os impos.:
·
tos que são objeto da presente Convenção.
ARTIGO 25
Procedimento Amigável
1. Quando um residente de um Estado Contratante considerar que as medidas tomadas por um õu ambos os gs_fados
Contratantes conduzem ou poderão conduzir, em relação a_
si, a uma tributação em desacordo com a presente Convenção,
poderá, independentemente dos recursos previstos pelas legislações internas desses Estados, submeter o seu caso à apreciação da autoridade competente do Estado Con_trat__ante de que
é residente_.
2~ A autoridade competente, se a reclamação se lhe
afigurar justificada e não estiver em condições de lhe dar
uma solução satisfatória. eSfotçat-se-a- p-ór resolver a questão
de comum ;:tcordo com a autoridade competente do outro
Estado Cotttr;ttante, a fim de evitar uma tributaçào em discordância com a Conven-ção.
3. Um Estado Contr~(ante não poderá, após cinCo_anos
do término do período fisciil erit que a rendã. -foiaUferida,
aumentar a base de cálculo de um residente de qualquer dos
Estados Contratantes pela inclusão de refidiffientos qu'e tam.:.
bém tenham sido tributados no outro Estado COntratante.
Este parágrafo não se aplicará nos cisas de fraude-, omissã~
intencional ou negligência.
4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão por resolver, de comum acordo, as dificuldades ou as dúvidas que surgirem na interpretação ou aplicação da Convenção.
5. As autoridades competentes dus estados Contratantes poderão com.unicar-se diretamente a fim de chegarem a
acordo nos termos indicados nos parágrafos _anteriores.
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a) de tomar medidas administrativas contrárias ã sua legislação ou à sua prática administrativa, ou às do outro Estado
Contratante;
b) de fornecer informações que não poderiam ser obtidas
com base na sua legislação ou no âmbito de sua prática administrativa normal ou das do outro Estado Contratante;
c) de fornecer informações reveladoras de segredos comerciais, industriais, profissionais Ou de processos comerciais
ou industriais, ou informações cuja comunicação seja contrária
à ordem públiea.
ARTIG027
Funcionários Diplomáticos e Consulares
Nada na presente Convenção prejudicará os privilégios
fiScais de que se beneficiam os funcionários diplomáticos ou
consulare~ em virtude de regras gerais do direito internacional
ou de disposiç"õeS de ac_ordos especiais.
.

ARTIG02&
Entrada em Vigor
1. A presente Convenção será ratificada e dos instru.mentos de ratificação serão trocados effi Manila, tão logo
.
seja pos-síve I.
_____2. A Convenção entrará em vigor na data da troca dos
instrumen-tos de ratificação e suas disposições serão aplicadas
peJa primveira vez:
·
I - no que concer_ne aos _impostos retidos na fonte, às
importâncias pagas ou creditadas OQ ou depois do primeiro
dia de janeiro do ano calendário im~díatamente s-eguinte àquele em que a Convenção entrar em vigor;
I I - no que concerne aos impostos de que trata a presente
Convenção, ao ano que comece_ no ou depois do primeiro
dia de janeiro do ano calendário imediatamente seguinte àquele em que a Convenção entrar em vigor.

ARTIG029
___ Denúncia
Qualquer dos Estados Contratantes pode denunciar- a
presente Convenção depois de decorrida t,Im periodo de três
anos a contar da data de sua entrada em vigor, mediante
um aviso eScrito de denúncia entregue ao outro Estado Contràtante através dos canais diplomáticos, desde que tal aviso
seja dado no ou a-rifes do dia 30 de junho de qualquer ano
calendário.
Neste caso, a presente COnvençãO será aplicada pela última vez:
· I -no que concerne aos impostos retidos na fonte, às
importâncias pagas ou creditadas antes da expiração do ano
calendário em que o aviso de denúncia tenha sido dado;
II- no que concerne aos outros impostos retidos na fon-te, às importâncias_ recebidas Qurante o ano fiscal que comece
ART!G026
no ano calendário em que o aviso de denúncia tenha-- sido
Troca de Informações
dado.
L As autoridades competentes dos Estados ContratanEm te-stemunho do que, os abaixo assinados, devidamentes trocarão entre si ·as informações necessárias para aplicar
te autorizados, assinaram a presente Convenção.
a presente Convenção. Todas as informações assim trocadas
Feito _em duplicata, em Brasília, no dia 29 de setembro
serão consideradas secretas e só poderão ser comunicadas de 1983, nas línguas portuguesa e inglesa, sendo cada texto
às pessoas ou autoridades encarregadas do lançamento ou i,gualm~nte_ autêntic;:o.
da cobrança dos impostos que são objeto da presente ConvenPelo Governo da República Federativa do Brasil:
ção ou da determinação de recursos ou de processos de trans- _
Pelo Governo da R~pública das Filipinas:
. . . . . -.
gressões.
__
9
O disposto ·no parágrafo 1 não -poderá, em caso algum,
ser interpretado no sentido de impor a um dos Estados Contratantes a obrigação:

i_>··-t{__ 4/~~

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NI\CrONI\I. (Seçao H)

PROTOCOLO
No montante da assinatura da Convenção para evitar
a dupla tributação em matéria- de impostoS sobre a renda
entre a República Federativa do Brasil e a República das
Filipinas, os abaixo assinados, para isso devidamente autorizados, acordaram nas seguintes disposições quê constitUem
parte integrante da presente Convenção.
1. Com referência ao Artigo I
Ficacentendido que as Filipinas terão o direito de tributar,de acordo com a legislação filipina, seus cidadãos que não
sejam residentes das Filipinas, mas o Brasil J1.ão estará obrigado a conceder crédit9 por esse imposto.
Na hipótese de os rendimentos recebidos pelos seus cidadãos serem tributados de acordo com a disposição pret'edente,
as Filipinas permitirão qu-e sCjã deduzido dos rendimentos
tributáveis um montante igual ao imposto sobre a renda pago
no Brasil.
2. Com referência ao Artigo 3, parágrafo 1, alínea (e)
Fica entendido que, no caso das Filipinas, o termo "pessoa" aí definido inclui um espólio ou um trust reconhecidos
eomo tal pela legislação filipina.
3. Com referência ao Artigo 5, parágrafo 3
Fica entendido que a manutenção de uma instalação fixa
de negócios unicamente para fins de -qualquer combinação
de atividades mencionadas nas alíneas a e e do parágrâfõ3 do Artigo 5 não constitui um estabelecimento permanente,
desde que a atividade global da instalação fixa de negócios
resultant.e de tal combinação seja de caráter preparatório ou
auxiliar.
4. Com referência ao Artigo 7, parágrafo 3
Fica entendido que o disposto no parágrafo 3 do Artigo
7:
a) interpreta-se no sentido de que será permitida a dedução das despesas feitas para a consecução dos objettyos do
estabelecimento permamente, incluindo as despesas de direção e os encargos gen:iis de administração realizados no Estado
onde o estabelecimento permanente estiver situado ou fora
dele; e
_
b) não afefiu~ as disposlçõés das h!~slações internas dÚ
Brasil ou das Filipinas em relação às importâncias (que llão -as destinadas ao reembolso de despesas cfetivas) que o estabelecimento permanente pagar ou debitar à matriz oti a qualquer
outra de_suas dependências, a título de: ---~ -~-,
i) royalties, honorários ou outros pagamentos -Sirililares -em retribuição ao uso de patentes ou outros direitos;
_ .
ii) comissão
serviços específicos prestados ou_:g_es_tão; _
e
iii) jufos decõrrentCSde iinportâncias emPreStadas ao estabelecimento permanente, exceto no caso de instituição bancária.
5. Com referência ao Artigo 8
Fica entendido que o imposto que pode ser cobrado por
um dos Estados Contratantes sobre os lucros provenientes
de fontes situadas nesse Estado Contratante e obtidos por
um residente do outro Estado Contratante da exploração de

por

Quarta-feira 02 6593

navios ou aeronaves, no tráfego intern3Ciónã1,- nãÕ poderá
_exceder o menor de:
a) I ,5% da receita bruta obtida de fontes situadas nesse
Estado; e
b) a alíquota mais baixa do imposto filipino que pode
ser cobrado sobre lucros da mesma natureza obtidos em cir~
cunstâncias semelhantes por um residente de um terceiro Estado.
6. Com referência ão Artigo 10, parágrafo 4
Fica entendido que, no caso do Brasil, o termo "dividendos'' também inclui qualquer distribuição relativa a certificado-~
de um fundo de investimento residente do Brasil.
7. Com referência ao Artigo 12
Fica entendido que:
______ a} no caso das Filipinas, a alíquota prescrita no parágrafo
2 b só se aplicará aos royalties pagos por Uma empresa registrada no "Philippine Board of Investment" e ligada a áreas
prioritàriasde atividãdes. Em todos os demais casos, a alíquota
do imposto não poderá exceder 25% do montante bruto dos
royalties pagos;
b) o disposto no pará~raio 3 aplica-se aos pagamentos
de qualquer natureza recebidos como remuneração pela prestação de assistência téCnica e de serviços técnicos.
8. Com referência ao Artigo 14
Fica entendido qUe o disposto no Artigo 14 aPlica~se
mesmo se as atividades forem exercidas por uma socíedade
Civil ("~i_vil company'•).
9. Com referência aO Artigo 16
Fica entendido que qualquer remuneraçãO que uina pessoa, a quem se aplica o Artigo 16, percebe de uma sociedade
em virtude do desempenho de funções quotidianas de natureza
gerencial ou técnica pode ser tributada de_ acordo com as
disposições do Artigo 15 (profissões dependentes).
1
10. Com referência ao Artigo 24, parágrafo 2
Fica enténdido que as disposições do parágrafo 5 do Artigo 10 não são conflitantes com as disposições do parágrafo
2 do Artigo 24.
11. Com referência ao Artigo 24, parágrafo 3
_ . As disposições da legislação_ brasileira que não permitem
qUe- Os roya1ties, como definidos no parágrafo 3 do Artigo
12, pagos por uma sociedade residente do Brasil a uma pessoa
que·rrão é residente do Brasil que possua no mfnimó 50%
do capital com direit_o a voto ~essa sociedade, sejam dedutíveis
no m-omento de se determinar o rendimento tributável da
sociedade residente do_ Brasil, não são conflitantes com as
-disposições~ do Parágrafo 3 do Artigo 24 da presente Convenção.
_
Feito em duplicata ·em Brasília em 29 de setembro de
1983, na~ línguas portuguesa e inglesa. sendo ambos os textos
igu~lrnente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do-Brasil:
Pelo Governo da República das Filipinas:

\
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 199, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz do Sertão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É- aprovado o alo a que se refere a Portaria n• 198, de 20 âe -outubro de 1989, do
Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão a Rádio A Voz do Sertão Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên~ia
modulada, na cidade de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor nadata de sua publicação.
Senado Federal, 1• de outubro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO1- ATA DA 170' SESSÃO, EM 1• DE OUTUBRO
DE 1991
1.1-ABERTURA

1.2.3 - Comunicação da Presidência
__
-Prazo para apresentação de emendas ao Proje_to
de Decreto Legislativo n~ 121/91, lido anteriormente.

1.2- EXPEDIENTE
1.2.4- LeitUra -de :Projetos
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
-Projeto de Lei do Senado n 9 332/91, de autoria
- N" 256 e 257191 (n•' 515 e 516/91, na origem), de do Senador: Márcio Lacerda, que çiá noya redaç~o ao~ª-rtigo
agradecimento de _comvniç~aç_~es.
192 da Cons9lidação das Leis dQ Tra_balho -:- CLT.
1.2.2- Ofícios do Sr. 19 Secretário da Câmara dos
-ProJeto de Lei do Senado_n~ 333/91,.de autoria
Deputados
do Senador Oziel Carneiro, que dispõe sobre a cobrança
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos dos_ tributos_ federais, especialmente do Imposto sobre a
seguintes projetas:
_
__ ___ _
Rerida e proventos de qualquer natureza, previst0 Do art.
-Projeto de Lei da Câmara n' 82/91 (n• 477/88, na 153, III, da Constituiçãp da República, e dá outras proviCasa de origem), que revigora e_a1tera dispositivos da Lei dêri.Chis.
n• 5.108/66 -Código Nacional de Trânsito, revogados
-Projeto de Lei do Senado n~ 334/91, de autoria
ou_ modificados pelo Decreto~_Ld n9 5_8:1-, de 16 de maio do Senador
Epitácio Cafeteira, que âispõe sobre aspectos
de 1969.
-Proje-to de Lei da Câmara n• 83/91 (n• 2.605/Sg, ligados ao exercício do direito de greve, de que trata a
Lei n• 7.783, de 28 de junho de 1989 e dá outras provina Casa de orjgem), que_ isenta de tributçs a remessa de dências.
valores para o exterior quando dest_in_ada a custear a transla~
dação de corpos.
__
1.2.5 - Requerimentos
-Projeto de LeLde Câmar~ n• 84/9} (n' 1.450/91,
- N 9 674/91, de autoria do Senador Pedro Simon,
na Casa: de origem), que dispõe sobre a criação- das-seções. solicitando do Ministro das Relações Exteriores info;rmajudiciáriaS dos Estados de Tocantins, AI_P.ap~ e Roraima, · ções que menciona.
reestrutura os serviços da Justiça Federal de Primeiro Grau
-:- N~ 675/91, de autoria do Senador_ Pedro Simon,
da 1• Região, e dá Outras p:t<Widências.
solicitando do Ministro da Justiça infonrfãÇões que meri-Projeto de Decreto Legislativo n' 120/91 (n' 26/91, ciona.
na Câmara dos Deputados), que aprova indicação, por
- N~ 676/91, de autoria do Senador Cid Sabóia de
parte do Presidente da_ República, de membro efetivo da
ComiSsão Direfõi"a ao Programa Nacional de I?esestati- Carvalho, solicitando transcrição, nos Anais do Senado_
Federal, do Editorial "O Congresso e o Povo", publicado
zação.
__ _
-Projeto de Decreto Legislativo n' 121/91 (n' 68/91, no jornal Correio Braziliense, de 1~-10-91.
-No 677191, de autoria do Senador _Oziel Camejro_,
na Câmara dos_ Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Sede, celebrado entre Q Govern_o da República Federa~ solicitando transcrição nos Anais- do Senado Federal, do
tiva do Brasil e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha artigo "Sem tempo a desperdiçar", publicado no jornal
O Globo, edição do dia 1'-19-91.
- CICV, em Brasilia, em 5 de março de 1991.
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1-2.6- Fala da Presidênda
-Referente ao tempo destinado aos oradores do Expediente da presente sessão dedicada a homenagear o "Dia
Nacional do Vereador".
Orador:
SENADOR ALFREDO CAMPOS
FaJa associativa da Presidência.
1.2.8 - Discursos do Expediente
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA -Justificando projeto de lei de autoria de S. Ex•, que dispõe sobre
aspectos ligados ao- exerddo do direito de greve, de que
trata a Lei n' 7.783, de 28 de junho de 1989, e dá outras
providências.
..
SENADORA JÚNIA MARISE - Resúltados obtidos no Fórum Económico, realizado em Minas Gerais.
1.2.9- Requerimento
- N~> 678/91, de autoria do Senador Albano Franco,
solicitando que seja considerada como licença autorizada
o dia 30 de setembro próximo passado. Aprovado.
1.2.10- Comunicação
Do S-enador Amir Lando, que se ausentará dos trabalhos da Casa, no período de 7 a 12 de outubro do corrente
·
ano.
l-2.ll - Requerimentos
- N' 679/91, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, solicitando que seja formada uma Comissão Externa
composta -de -5-Seaaàores- para-tratarjunto-aos -presidentes
do Banco do Brasil e Caixa Económica Federal da reposição das horas de greve em horas extras de trabalho.
- N• 680191, ·de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando a tramitação- conjuhta"Qo Projeto
de Lei do Senado n• 291/91 coin o Projeto de Lei do Senado
n• 252/91.
1.2.12- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n• 335/91, de a!J.!Oria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, que regulamenta
o art. 223 da Constituição Federal, no que tange ã complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
1.2.13- Expediente recebido
.
.
-Do Senhor Renato Aragão. Representante Especial da UNICEF, solicitando ao Congresso Nacional urgente instalação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente, criado por lei, há mais de um ano,
e ainda não regulamentado.
·
1.3- ORDEM DO DÍA

Requerimento n9 319, de 1991, de autoria do Senador
Esperidião Amin, solicitando, nos termos regim-entais, a
transcrição, nos Anais do Senado, da matéria publicada
no Jornal Folha de S. Paulo, de 26 -cre--mãiõ -illtimo, sob
o título "Moscou enviavà-80% dos recurSos do PCB,".
Aprovado.
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Proposta de Emenda à COilSfitUiÇão n~ 2, de 1991,
de a,l>tona do Senador Affonso Camargo e outros Senhores
Sen{ldores, que dá nova redação ao inciso III do art. 155
da Constituição Federal. Votação adiada por falta de quorum1.
~~- ~""'-iProjeto de Resolução n~ 6, de 1991, de autoria do
- Sen~d~o~ Ju~~_hy Magalhã_es, que dispõe sobre formalidades
e cr~tenos para a apreciação de outorga e de renovação
. de _c{:mcessão ou permiSsão de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Discussão adiada para o dia
17-10~91, nos termos do Requerimento n"' 681191, tendo
usad,o da palavra os Srs. Jutahy Magalhães e Oziel Carneiro.
1.3.1- Discursos apóS:'à 01-dem do Dia
SENADOR EDUARDO SUPUCY _:_Cobrando de
autoridades governamentais o restabelecimento-do acesso
aos Srs. Senadores de dados do SIAFI, relativamente à
execução do Orçamento da União.
_ _
_
SENADOR MÁRCIO LACERDA- Apelo em favor qa aprovação de projeto de lei de autoria de S. EX',
que proíbe a venda, cessão ou doação a menores de idade
de co~as ~ndustriais à base dos solventes tolueno, benzeno
e xile~o.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Colocações
sobr~o chamado '"Emendão".

Q~re9;1:~~~!s~!;!;~~ic~~~:r~feiro~:6: g:.~v~~~~

dão'~fdo Presidente Collor.

$ENADO R LOURIVAL BAPTISTA- Regozijo de
S. Ei' com a aprovação, pelo Senado Federal, do projeto
de Ie~ oriundo da Câmara dos Deputados que institui o
ServiÇo Autônomo da Associação das Pioi:teiras Sociais.
I
1.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação de seSsão conjunta a realizar-se hoje, ãs 19 ho!ras, com Ordem do Dia que designa.
1.3-3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

j .4- ENCERRAMENTO.
DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES
ANTERIORES
-+-Do Senhor Eduardo Suplicy, proferido na sessão
de zdr9-9L
·
T.;'Do Senhor Nabor Júnior, proferido na sessão de
26-9-:r'"
..
~-

3- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Atas das 119' a 121• Reuniões
4- A:rAs DE CO.r.Q:S$ÓES
S- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PÉRMANENTES
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Ata da

170~

Outubro de 1991

Sessão, em 19 de outubro de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
Presidência dos Srs_ Mauro Benevides, Alexandre Costa,
Rachid Saldanha Derzi, Beni V eras, Epitácio Cafeteira e Loureinberg -Nunes Rocha
'' Art-. 82. Poderá ser conce~Hda autorização para
conduzir veículo autQmotor, a títUlo pre_cáriol na categoria de amador, a menor com de4.esseis anos compleAffonso Camargo- Alexandre Costa- Almir Gabriel
tos, desde _que este, satisfazendo as exigências para
- Aluizio Bezerra __:... -Amozonino Mendes - Amir Lando
obtenção da Carteira _Nacional de Habi!itação,_ apre- Beni V eras- Carlos Patrocírtiõ =-César Dias---::: Chagas
.. sente:
~
__ _
_ __
_ _ _
Rodrioues_Cid Sab.óh! de Çarvalho_- Cou_tinho Jorge0
I -autorizaç_ão do pai ou responsável;
Dario Pereira- E leio Álvares- Espcrict'ião Àinfn ....:...:_'I:. pitáII -autorização do juiz de menores competente;
cio Cafeteira - Gé"rSón Camata - Henriql!-e Almeida III -apólice de seguro de responsabilidade civil,
Humberto Lucena- lrapuan Costa Júnior -João~ Cah_non
em valor estabelecido pelo Conselho Naciorial de Trân·
-João França_- João Rocha - Jo_saphat Marinho ~José
sito.
Eduardo -José Fogaça - Júnia Marise -- La_voisier M.11ia._
Parágrafo único: COmpletadOs dezoito anos de
- Levy Dia~--:-:- LoUrCihbcrg Nunes Rocha-:- Lourival Bapidade, a autorização de que trata este artigo ttansfortista - I.ucídio Portella - Márc_io Lacerda -, Ma_rc_o Maciel
mar-se-á em Carteira Nacional de Habilitação, inde-Mauro BenevidCs- Meira Filho- Moisés Abfão- Nabo r
pendeGtemente de novos exames, desQe que o interesJúnioL- Nels_on Came.iro- Odacir Soares- Oiiei Carn..eirÕ
sado não tenha praticado qualquer das infrações pre~ PedrÕ-Simon- Rachid -Sã.ldãnha Derzi- RaimundQ Lira_
vistas nos grupos "1" e "2" _e preencha_os demais requi·
··
·
- Ronan Tito _;,_·valmir Campelo.
-si tos legais."
O SR. PRESIDENTE (Alexa.ndre Costa) ,..- A lista de
Art. 2' O § 1' do art. 70, da Lei n•-.s: !08, de 21 de
presença acusa o comparecimento de.A6 Srs_~Sen_adqres. Ha- setembro de 1966, alterado pelo Decreto-(el.·n' 584;·;:Ie 16
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. __
.de inaio de 1969, passa a vigorar com a segUinl~ redação: Sob a proteção de Deus, iniciãrríos nossos tr_abal~os._
·-- . "Art.. 70. ··············~-··········-··--···~············
O Sr. 1'·' Secret&rio procederá à leitura do Expedtente~ _
§ 19 Não se concederá inscrição a candidato. que
É lido o seguinte
não so~ber ler e _escrever.

AS 14 HORAS E 30MINUTOSAÇHAM§E PRESENTES OS SRS. SENADORES:

-_

o

.. ._.,... ,

····················································-·····-:r~.._

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações:
N•256191 (n' 515191, na origem), de 30 de setembro passado, referente à promulgação-do Decreto Legislativo n!' 196,
de 1991.
·
N• 257191 (n' 516191, na origem), de 30 de setembro passado, referente à promulgação do Decreto Legislat_ivo ~~ 197,
de 1991.

OFÍCIOS
Do Sr. 1~ Secretário da Câmara-dos Deputados, encaminhando à revisão do SenãdoJlJl•ógrS.foS_dos_seguintes--proje~os:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 82, DE 1991
(N' 477/88, na Casa "de origem)
Revigora e altera dispositivos da Lei no 5.108, de
21 de setembro de 1966-- Código Nacional de Trãnsito,
revogados ou modificados pelo Decreto-Lei ri~ 584, de
16 de maio de 1969.
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1~ Fica revigorado o art. 82 da Lei no 5.108, de
21 de setembro de 1%6, com a seguinte redação:

Art. 3o O Poder ExecutJvo, ouvido o CoQselho NaciCJ- _
nal de Trânsito. regulamentará esta Lei no piaio de -sessenta
dias_._~

Ali:. _4~_ ESta Lei ~ntra--em vigor na da'ta-dc-sUa_publi-:
cação.
Art. Sr> __R~vog~m~s~ aS _di~posiçõe{eni corlüário.

LEGISLAÇÃO CITADA.
LEI N 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nacional de Trânsito.
9

•••••o••••"'"'"""~'"''"""•••""'""~-.- .. ~·'"~".;,.~;;;,.,, •• ,':.""'"'"""'""

'''-I

Art. 70. A habilitação para dirig_i~_ veículos será ãputada através de exame que o candidato requererá à autoridade
de trânsito, jn,ntando os seguiates_ documentos, além dos que
forem exigidos na regulamentação deste código:
_
a) prova de identidade e_xpressarnente reconhecida na
legislação federal;
b) folha corrida e atestado de bons antecedentes.
-- _- -§ 1o não será concedida inscrição do candidato que não
souber ler e escrever.
§ 2Q Ao liberado condiciomil e ao que estivá em gozo
de suspensão condicional da pena é facultado habilitar-se como condutor de veículo automotor, apresentando atestado
do Conselho Penitenciário do Distrito Federal ou dos Estados
_ e Territórios.
--

Outubro de 1991

DlÃRTO DO CONGRESSO NAC'TONAT. (Seçao II)

§ 3o Ao condutor de veículo automotor habilitado em
outro país poderá ser cOncedida autorização para dirigir nas
vi3s terrestres do território nacional, por prazo não superior
a seis meses, na forma a ser estabelecida pelo Conselho l'Jacional de Trânsito. ---- - -- --- --- - -- -

Art. 82. Poderá ser concedida autorizaç-ão paia dirigir
veículo automotor, a título precário, na categoria de amador,
a quem tenha dezessete anos de idade, desde que, satisfazendo
as demais exigências para obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação, apresente ainda:
a) autorização tlo pai ou responsável;
b) autorização do Juiz de Menores da jurisdição onde
reside;
c) Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil, com
valor estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Parágrafo único-: --Ao completar dezoito anos de idade,
a autorização de que trata este artigo poderá ser transformada
em Carteira Nacional de Habilitação, independentemente de
novos exames, desde que o beneficiado não- tenha incOrrido
em infrações dos Grupos '"1" e "2" e que preencha todos
os requisitos deste código e seu Regulamento.

...-........................ ..

··········~····· .... ·······-~-~--~--~..-.--~..--•• , • • c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •- • • • • • • • • • •
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TÍTULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança
do Adolescente e do Idoso
Art. 226. A faffiilTa;oas:e- da -sõociedade, tem especial
proteção do Estado.
,,,,__.-,,-,,, . . . , •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,:;__.,,. _

_;_,,,,,U••••••••••;_-~';".;,,,';,·,,-

§ 5o;> os-direitos e- deveres referentes ã' sociedade cofijugal são exercidos igualmente pelo homem e_ pela mulher.
n ' ' • _ ..... • • " ' •• ~ .... •••• ,-..-, ,;, .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . ~""' . . . . . . . . . .-.. , , .. ,;. .. , "

Art. 228. SãO penalrrierite inimputáveis os menoreS de
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

-- .

~~...---'-

, ;

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 83, DE 1991
(N• 2.605/89, na Casa de origem)
Isenta de tributos a remessa de valores para o exterior quando destinada a custear a transladação de corpos.
.O Congresso -Nãcional decreta:

Art. 1? Terão prioridade e gozarão de plena isenção
- tributária as remessas de valores ao exterior, quando compro~
vac:Jamente destinadas ao custeio da transladação de corpos
Modifica e revoga dispositivos do Código Nacional
de brasileiros falecidos no exterior e despesas com embalsade Trânsito.
mento e urna funerária.
Att. 2~' _ Esta lei entra em vigor rio dia 1o de -j3.neiro
O Presidente da República, no uso dà atribuição que
de 1992..
lhe confere o § lo;> do art. 29 do Ato Institucional n9 5, de
__ Art. 39 - Revogam-se aS disposições em -Contrário.18 de dezembro de 1968, decreta:
Art.1• Oart.70 e seu§ 1' do Código Nacional de Trân- (A ComiSsão de Assuntos Económicos.)
sito (Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 1966, modificada
PROJETO
DE LEI' DA CÁMARA N• 84, DE 1991
. pelo Decreto-Lei n' 237, de 28 de fevereiro de 1967), passam
.
(1'/•1.450/91,
na Casa de origem)
a vigorar com a seguinte redação:
(Do
Superior
Tribunal
de Justiça)
"Art. 70. A habilitação para dirigir- veículos
Dispõe sobre a criação das Seções Judiciárias dos
apurar-se-á através-de exame requerido pelo ca-ndidato
à autoridade de trânsito, instruído o requerimento com
Estados de Tocantins, Amapá e Roraima, reestrutura
-oS serviços da Justiça Fed~ral d_e Primeiro Grau da
os seguirites documentos, ·além de outros que exija o
Regulamento deste Código:
1' Região, e dá outras providências.
a) carteira de identidade ou-documento reconheO_ Congres,so Nacional decreta: .
cido por lei como prova de identidade:
Arf. 1~> - FiCam criadas as Se:ções Judiciárias dos Es"tados
b) folha corrida ou atestado de bons antecedentes,
de Tocantins, Roraima e Amapá, com sede nas respectivas
passado pela repartição competente.
capitais e jurisdição em todo o território de cada unidade
§ 19 Não se conce-derá inscrição a candidato que:
federada.
I - não contar dezoito ou mais anos de idade;
Parágrafo único: As Seções JudiCiárias de que trata eSte
II- não souber ler e escrever."
ar~igo integrarão o Tribunal Regional Federal da 1~ Região.
Art. 2~ Ficam revogadOs o parágrafO- &nicO do art. 64,
Art. 29 Fibarri criadas, com os respectivos cargo:;; de Juiz
Federal e Juiz Federal Substituto, dezesseis Varas Federais,
o § 3 9 do art. 66, os arts. 81 e 82 do parágrafo único do
Código Nacional de Trânsito_.
assim distribuídas:
I - duas na Seção Judiciária de Tocantins;
9
-~. 3 Este decreto-lei entrará em vigor na data de
II- duas na S_eção Judiciária de Roraima;
sua publicação, revogadas as disposiçõ'es em contráti_õ.
III- duas na Seção Judiciária do Amapá;
Brasilia, 16 de maio de 1969; 148> da Independência e
IV- nove na Seção Judiciária do DistritO Federal; e
81' da República.- A. COSTA E SILVA- Luis Antônio
V- uma ria Seção Judiciária do_ Pará.
da Gama e Silva.
Parágrafo único. As Varas de que trata este artigo serão
-implantadas, gradativamente, na medida das necessidades do
LEGISLAÇÃO ClTADA ANEXADA PELO AUTOR-- serviço, a critério do Tribunal Regional Federal da 1• Região.
CONSTITUIÇÃO DA
Art. 3• Ficam acrescidos ao Quadm Permanente de
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias da 1' Região
ôs_cargos constantes do Anexo desta Lei

DECRETO-LEI N' 584, DE 16 DE MAIO DE 1969
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Parágrafo únicõ. Os cargos de que trata este artigo serão
providos, gradativamerite, na forma da lei e na medida das
necessidades do serviço, a critério do Tribunal Regional Federal da 1• Região.
.
_ . _
Art. 49 Aos serventuáriOS=-ao Quâdro de Pessoal da-Justiça dos antigos Territórios- Federais de Roraini3c e Amapá,
admitidos através de concursO público, fica facUltado o direito
de integrarem os quadros de pessoal das Seções Judiciárias
desses Estados, a critério do Tribunal Regional Federal da
P Região, mediante a aplicação do instituto da transferênc~a.
previsj_o no art. 23 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
Art. 59 Enquanto não insíaladas, as Seções Judiciárias
de Roraima e do Amapá ficarão jurisdicionadas à do Distrito
Federal; e a de Tocantins 1 à Seção Judiciária de Goi_ás.

Parágfafõ_úilico. Instaladas as ,seÇões Judiciárias in~tiM
tufdas nesta Lei, serão a elas remetidos os processos-que passaM
reiJl às resp-eCtivas competêndas, segui].do jn_struções a serem
baixadas pelo Tribunal Regional Federal da I• Região.
·
Art. 6' O Presidente do Tribunal Regional Federal da
1~ Região designará comissões d~ i~stalação das Seçõe_s JudiM
ciáiiãS ora criàdas e expedirá os demais atos necessários à
execução desta Lei.
- Art. 79 As despesas decorrentes da ex_ecução desta Lei
Càrrerão à conta das dotações orçamentárias consignadas em
favor da Justiça Federal de 19 grau, ou· de outras para esse
fim destinadas.
Art. 89 Esta Lei entrá eni vígor ria çlata de sua publipição.
-- Ait. 9"~ RevogamMse as disposições- erri contrário.

.

.

ANEXO
{Art. 30 da Lei no

G R U p

o s

, de

de

CATEGORIAS/CARGOS

DIREÇ~O E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
(JF-DAS-100) .

de 199 l

CÓDIGOS

Di reter de Secretaria
Diretor de Núcleo

JF-DAS-101
JF-DAS-101

Técnico Judiçiário
Oficial de Justiça Av aliador
Auxiliar-Judiciário
Atendente Judiciário
Agente de Segur_ança Judiciár"ia' ·
----

JF-AJ-021

OUTRAS ATIVIDADES DE
NÍVEL SUPERIOR
(JF-NS-900)

APOIO JUDICIARIO
(JF-AJ-020) .

NQ DE
CARGOS
19
32
428

JF-AJ-027

92

JF-AJ~022

JF-AJ-024

661
255

.'fF-AJ-025

12

Contador
Bibliotecário

JF-NS-924
JR-NS-'932

14
07

ATIVIDADES .DE NÍVEL
(JF-NM-1000)

Auxiliar OperaciOnal de
Serviços D_iversos
Técnico de Contabilidade
Telefonista

JF-NM-1006 .
JF-NM-1042
JF-NM-1044

09
30
20

PROCESSAMENTO DE DADOS
(JF-PR0-1600)"

Operador de Computação

JF-PR0-1603

28

--

----

Mtoio·

Tenho a honra de encaminhar à elevada consideração
dos ilustres membr::os das Casas do Congresso Nacional, na
Brasília- DF, 13 de agosto de 1991 . forma do art. 96, II, alínea b, da Constituição Federal e tendo
A Sua Excelência o Senhor
em vista a manifeStação da Corte Espc!Cial do Superior TribuM
oepufado Ibsen Pinheiro
nal de Justiça, o incluso anteprojeto de lei, que dispõe sobre
DignfSSiino Presidente da Câmara dos Deputados
a reestruturação da Justiça Federal de Primeiio Grau da 19
Brasilia-DF
.
Região, acompanhado da jUstificãiiVã. em ãneXo.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara -dos DepuValhCiMin.e ao ensejo para feã.firrnar a Vossa Excelência
tados,
os protestos de elevada estima e distínta consideração -MiM

OFÍCIO N' 176/91-STJ
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nisti"o Antônio Torreão Draz,PreSidentc:; do Superior Tribunal
de Justiça e do Conselho da Justiça Federal.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL ,
o • • • , , o.• o o o o o o • • • o o o o • • o o o . • ~no o • - - - · - . : . o •~ o -~•••• - · • ~ oo ,.._o o o o o , , ·~

>..;::;u. u

SEÇÃO VI
Da Transferência
_Art. 23. Transferência é a passage_m do servidor estável
de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente
a quadro de pessoal divef$0, de órgão ou instftuiçã'O do mesmo
Poder: § 19 A transferência ocorrerá de ofício ou a pedido do servidor, atendido o jntei'esse do serviço, mediante O preenchimento de vaga.
§ 29 Será admitida a tran_sferêricia do servidor ocupante
do cargo' em extinção para igual situação em quadro de outro
~rgáo. o~ C?I;J.tidade.
·
....-.-:·.~-. -~--·.-: ·.; .. ·-~-~ .•. ;; .. ---~··"- ·~· .... ;.;. ~.:... ~-(-..:..; ..~ ..-. ;: ··-·""--~-"-~ .....

o o ,-

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

.............-.-...............cÃP'iTuL'o.Iií"''"'·',.'·,•,....~'··--·':, ..
Do Poder Judiciário

-

o o

o

o

ooO Oooo

o o O

ooOOOOOooooooO OOOOOooooOOOOO~oooOÕM .... OoÕ~oOooÕo_o . . ;~

'•00000

LEI N' 8.211, DE 22 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
ano de 1992 e dá outras pro':'ldências.

00-oo>

Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito f~deral,
constituirá uma seção judiciária que tetál)or sede a respeCtiva
Capital, e varaS localizadas segundo o estabelecido em lei.
Parágrafo úniéo. - Nos TerritóriOs Fede~ai~l a jurisdíÇão
e as atribuições cometidas aos_ juízes federais caberão aos
juízes da justiça local, na forma da lei.
O

O O OOo o o

o o

•ooo O o~oo o oooo

00
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SEÇÃOIV
Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais
o
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. . ..• -.~~,.(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

O;:,-,-:';-. . . • ,-••• ~ o~>'t-ooo'o

TÍTULO V!
Da Tributação e do Orçamento

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 120, DE 1991
(N• 26/91, na Câmara dos Deputados)

........................................................................................

Aprova indicação, por parte do Presidente da República, de membro efetivo da Comissão Diretora do

CAPITULO II
Das Finanças Públicas

~~gra-:na _Na~!o~~ cf:~ ·ºe~est~~za_~ã~.

SEÇÃO II
Dos Orçamentos

.... ·-·-·~---·---- .......... ~ ..~ --·---- ...................-...-................ -~ .....

.;

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e ina:tiyo _da
União, dos Estados, do Distrito- Federal e dos. Municípios
não poderá exceder os limites· estabelecidos em lei complementar.
Parágrafo Unico. A-·concc!ssãO de qualquer vantagem
ou aumento de remuneração, a: CriaçãO de cargos·ou ~te_r_ação
de estrutura de carreiraS, bem como a admissão de pessoal
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração
direta ou indireta, inclusive fundações institUídas e mantidas
pelo Poder Público, só poderão ser feitas:
• • ' ' • ••• • • ........ • ' • • • ••• • • ~ • ----~· •-•-• •••-.:.-,, • • ; • o·•• '.-. • • • '

J • •• ~i;

.. .. : ; •• ; ••••••••

II- se houver autorizaçao específic:a na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas pUblicas e as socie,.
dades de economia mista. ··········~·········--· .. ·---···~~·~····--·-················-········~-- ,
LEI No 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE .\99!J
Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais.

- · · 0 Coiigresso Nac~onal decreta:
A.rt. 1; Fica aprOvada, nos termos do art. 5'? da Lei
n• 8.031, de 12 de abril de 1990, a indicação do Dr. Siiná
Freitas de Medeiros para integrar, como membro efetivo,
a Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
Art. z~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
. de sua publicação.
MENSAGEM N• 1, DE 1991
Excelentís.simos Senhores Membros dO Congresso Nacion·ai
De conformidade com o disposto no art. 5" da Lei n11
8.031, de .12 de abril de 1990, tenho. a honra de submeter
-à aprovação do Congresso Nacional o ~orne do Dr. SiPlá
Ft:_eita~ de Medeiros para integrar a Comissão Diretora do
Programa Nacional de Desestatiza-ção, como membro efetivo,
na qualidade de repreSentante do Ministério da Infra-Estrutura, em substituição íio Dr. Paulo César Ximenes Alves Fer. reira.
·
,
._
Esclareço que a Índic3.Ção ora- feita-(iecorre do fato de
haver q_p!_.__ Simá Freitas _df? _Mede~ros ~s-sumido o_ca_rgo de
Secretário Executivo do Ministério da Infra-Estrutura;do qual
se exonerou o Dr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira.
Brasnia, 2 de janeiro de 1991. Fernando CoUor- Presidente
Curriculum Vitae
Dados Pessoais

TÍTULO II
Do Provimento, Vacância, Remoção
Redistrlbulção e Substituição
CAPÍTULO I
Do Provimento

o

:O OA •-~--~-~- --~-o-~ OOO

o'ooo

O-··· .• .1.. •.•• _.-. .

~";.-. 0 0

-.;O·.-• •

o:. ó-o --~--: ;;:;, ~·-

0 ,;

~-

Nome: Simá Freitas _de Medeiros
Filiação: Arlindo Modesto de Medeiros e Adália Freit~s
de Medeiros
Paranaíba - MS
Local de Nascimento:
15-4-1953
Data de Nascimento:
Casado
Estado Civil:

•
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raria, Mercado, Planejamento e Tarifa, dest_apando-se as principais atividades: Planta Econômico~Financeira e de Mercado,
Orçamento Anual de Investimento e Despesas, Controle e
Acompanhamento de Contratos em Moeda Nacional e Estrangeira, Progr~?ção e Aco_mpanhamento dos Programas
Especiais (Polocentro, Polamazônia, PIN/Proterra, Prodegran), Elaboração de Projetas-de Financiàmento paia Obtenção de recursos na Eletrobrá-s, Finame, Banco Comercial,
sendo também responsável pelo fluxo da Empresa: arrecadação, pagamento, reconciliações etc.
De -3·79 a 3-83 exerceu ·o Cargo de Diretor EconómicoFinanceiro, responsável pelos Departamentos de Planejamen~
II - Histórico Escolar
to Financeiro (Orçamento, Mercado, Tarifa), Controle FinanPrimário: Escola Modelo Afonso Pena - Três La- ceiro (Contã:s a Pagar, Tesouraria, Financiamentos), Contabilidade, Bens ~Instalações e_ Centro de Processamento de Dagos/MT.
dos.
Período: 1960 a 1963.
2 ~Ministério do Interior~ Brasília
Giriasiãl:
ColégiO Estadual de Mato GrossO - Cuia:.
De 18-3-83 a 15-3-85 tendo sido requisitado junto ao Gobá!MT.
verno do Estado do Mato Grosso para exercer o Cargo de
Período: 1964 a 1967.
Científico: Colégio Estadual José Barnabé de Mesquita Chefe de Assessoria Especial do Gabinete do Ministro.
3 - Companhia de Habitação Popular do Estado.do Ma- Cuiabá/MT.
to Grosso - COHAB
_
Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá.
Diretor-Presidente do COHAB - MT de 2-5,84 a 5-86.
Período: 1968 a!970.
4- Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda.
Superior:
UniVersítlade Federal de Mato Grosso.
-- -Jornal O Estado de Mato-Grosso e
Ciênciás Económicas.
Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda.
Período: 1971 a 1975.
Diretor Supeiííltendente dã.s 3 (três) emPresas, no período de 15-7-86 a 15-9-87.
m -~Outros Cursos
5 ~ Blocoplan Construções e Comércio-Ltda.
AdministrãÇão- Financeira L Funadação Getúlio -yargas
Sócio e Diretor Comercial, de 1988 até 9-90.
-Rio de Janeiro/RJ. Período: 20-6-73 a 11-10-73.
6.::.... Ministério da Infra-Estrutura
Aperfeiçoamento Gerencial. Escola BraSileira de AdmiSecretário Executivo, de lQ-90 até a presente data.
.
nistração Pública- EBAP. Período: 1975
Curso de Administração para Desenvolvimento de Exe- AVISO N' 01-AUSC
cutivos do Setor Elétrico - CEDAE- Promovido pela EleEm 2 de janeiro de 1991
trobrás e ministrado pela Faculdade _de Economia e AdminisExcelentíssimo Senhor Primeiro SecretáriO
tração - I.A., da USP em São Paulo.
-Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a MensaPeríodo: 4-10-77 a 25-Íl-77.
gem na qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
IV - Estágios
indica o nome do Dr. Siiná Freitas de Medeiros para integrar
a ComisSão" Diretora do Programa Nacional de DesestatizaCompanhia Energélicade São Paulo- CESP
ção, na forma do art. 5~' da Lei n9 8.011, de 12 de abril de
Companhia Paulístá de Força -e LUZ ~ CPFL;
1990.
.
Centrais ElétrlcaS-de Minas Gerais S.A. ---CEMIG;
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExceFURNAS Centrais Elétricas S. A.
Realizados na área econômico-finimCeira das referidas lênCia a manifestação de elevada estima e consideração. empresas, destacando-se: Orçamento, Programação Financei.:.- Márcio de Oliveira Dias, Secretário-Gei"al, Interino da Presira, Projeção de Resultados,_ Balanços, Cphtrole de AcopJpa- dência da República.
nhamento Orçamentáiio, Controle de Custos, Elaboração de
Projetes etC.
-- - -------.. _LEGISLAÇÃO CITADA.
LEI N' 8.031, DE ABRIL DE 1990
V - Histórico profissional
C:iia
o Programa Nacional de D~tatização, e dá
Centrais Elétricas Matogrossenses S-.A. ~ "CEMAT
outras providências.
Admitido em 11-11-68.
·
De 11-11-68 a 31-12-70 exerceu diversas atíVidides na
Art. 59 O Programa Nacional de- Desestafizãçáõ~ terá
área administrativa: Estafeta,- Auxiliar de Escritório III, II
uma Comissão Diretora, diretamente subordiriad"ã-aO-Presie I, Protocolista, Assistente do Setor de Serviços Gerais.
De 1~'-1-71 a 2-75 lotado na Diretoria Econônl.icQ:.Fiiian.: - dente da República, cujos membros, titulares e suplentes,
ceira, tendo desenvolvido as seguintes atíVidades: Chefe da serão por ele nomeados, depois de aprovada a sua indicação
Seção de Orçamento; Chefe da Seção de FinãnciairieD.to~ As- pelo Congresso Nacional.
§ I' -(Vetado).
.
sistente da DiVisão- de Programação Financeira, Assistente
§ 2~' ~ O Presidente da Comissão Dlietora terá voto
do Departamento de Planejamento Financeiros. .
. .
.
De 3-75 a 15-3-79 exerceu o cargo de Chefe do Departa- de qualidade.
§ 39 -ParticiparãO das reuniões da Comissão Diretora,
mento do Planejamento Financeiro, responsável pelas Divisões do Orçamento, Financiamento, Contas a Pagar, Teseu- sem di!eito a voto, quaisquer ·outra-s pesso_as cuja presença~

identidade:
321.322- SSP/MT
CPF:
040.600.991-04
Título de Eleitor:
10889110-72 Zona: 001 Seção: 419
carteira Profii;sícirial:
15.140 Série 285.
Situação Militar:
CD: 227.394- 9•RM- 30• CSM
Residência: Rua dos Lírios, 201, Jardim Cuiabá -MatO _
Grosso-MT
Telefone:
085, - .322-7683
Endereço Comercial: Esplanada dos Ministérios, Bloco
R- 6<:> andar Brasüia- DF
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a critéiio de seus membroS, seja considerada necessária para
a apreciação dos processos.
§ 4o -Os membros da Comissão Dird.ora e OS funcionáríos em serviÇo na referida comissão, nem os membros e
sóciOS das em-presas incluídas no Programa Nacional de Desestatiiação, seus cónjuges· e parentes até- o ségtirido graU, Dão
poderão adquirir :içõi!S -oü bens pertencentes às empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização.

(A Comissão de Assuntos EconômicoS)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•l21, DE 1991
(N• 68/91, na Câmaiá.dõs Deputados)..
Aprova o texto do Acordo de Sede, celebra~o entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Comitê
Internacional da Cruz Vermelha- CICV, em Brasília,
em 5 de março de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 1~> Fica aprovãdo o texto do Acordo de Sede, celebrado entre o .GoVé"rnó ·da República Federativa do Brasil
e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha - CICV, em
Brasilia, em 5 de março· de 1991.
Parágrafo único.-- Ficam sujeitos.à aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos que pos·sam resUltar em revisão
do referido Acordo, bem como- quaisquer ajtistes ó)iTij)lementares que, nos termos do_art. 49, inciso I da ConstítuiÇaó
Federal, acarretem encargos ou compromiSsos_ gravosos ao
património nacionaL
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigOr mi data
de sua publicação.
·
-

MENSAGEM N• 184, DE 1991
Excele'Atíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformiQade com _o çlisposto no artigo 49, inciso
I, da Con.siituição f"e.d.craJ, (eph9 a ho~ra de submeter à elevada cqnsideraç_ão de. Vossas E_xce.lências, acompanhado de ExposiÇãó de Motivos do Senhor'MiniSfi.-ô de EstadQ das RelaçõeS EXteriOres·, o"teXfo do_ Acordo de sedé, celebradO entre
o Ooverno da,Rttpública Federativ,a do ,Brasil .~.o ,Comitê
Intemácional.da Cruz_ VenneiJJ_a - CIÇV, ~m Brasflia~ em
5 de março de 1991.
Brasília, 25 de abril de 1991. - fern~do Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DIE/DÀI/182ÍPÁIN IRC
LOO, DE 19 DE ABRIL DE199T, DO SENHOR MINIS·
TRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES.
A Suã EX.éêlêriéiâ o ·s-en_hof .
Doutor Fernando Collor,
Presidente da República ..
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em
anexo, o texto do Acordo de _Sede c~lebr_ado entre o Governo
brasileiro e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha
(CICV), em Brasília, em 5 de março de 1991.
2. Como é do conhecimento de Vossa .SJ~::celência, o
Acordo em apreço permititá a instalação, ·em Brasília, de
Escritório daquela entidade que atuará no Brasil, Bolívia,
Guiana, Guiana Francesa e_Suriname, coni vistas a promover
e zelar pela ajuda e pelo direito· internacional humanitários.
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3. A presença de representante do Comitê Internacional
da Cruz Vermelha em Brasília facilitdrá os contatos com uma
entidade de indiscutível projeção internacional, cujos serviços
de caráter humanitário tendem a re_vestir-se de expressivo
significado em situações de crise. - 4. Nessas condições, submeto minuta de -mensagem presidencial para que Vossa Excelência, ·se-â.ss1m houver por
bem, e!lc.aminhe o texto do Acordo de Sede anexo à apreciação do Poder Legislativo.
---Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce~
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo
respeito. - Francisco Rezek.

ACORDO DE SEDE-ENTRÉ'o GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
COMITI. INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA
O Governo da República Federativa do Brasil (doravante
denominado "Parte brasileira") e
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (doravante
· - --denominado "CIC\C');
Considerando que a Parte brasileira reconhece o trabalho
realizado pelo crcv _na assistência e_ito alívio dos sofrimentos
da humanidade, assim como sua contribuição à paz no mundo:
Levando em conta o desejo expressado pelo CICV de
instalar na cidade de Brasnia uma Qelegação- que assuma as
tarefas do CICV no Brasil, Bolívia, Guiana, Guiaria FranCesa
e Surimime, com vistas ·a garantir o eficaz funcionamento
da mencionada Delegação:
Resolvem o seguinte:
Artigo I
A Parte brasileira aceita a designa_ÇãO da cidade. Qe Brasflia como sede da Delegação do CICV, que atuará no Brasil,
Bolívia, Guiana, Guina Francesa e Suriname~- realizando suas
atividades com imparcialidade- e neutralidade, com vistas a
assistir e proteger as Vítimas dos conflitos armadOS-e a promover e zelar pelo Direito Internacional Humanitário em geral.
Artigo II
A Parte brasileira reconhece ao CICV personalidade jurídica própria a capáCidáde para adquirir direitOs ·e contrair
obrigações com vista:s à execução de todos os ato"s jurídicos
inerantes ao curnpiimento de Suâs· átiVidades, em Conformidade com a legislação brasileira.
Artigo III
As instalações do CICV, seus, bens e haveres, gozarão
.de _imunjdade no__País e não poderão ser objeto dé husca,
requisição, embargo ou medida de execução, sillVO se o CJCV
renunciar expressamente a ela em um caso específico.
Artigo IV _
_
__
-As inStalações, bens, arquivos e documentos do CICV
Serão_inviolá~eis_e não poderão ser objeto de bus~. r~quisição __
ou inedida de execução. O CICV não poderá conceder asilo
eirr-s-tfã:s instalaçõeS.
·

Artigo V
-- O CICV gozará, no BraSil, para suas comunicações oficiaiS, de faCilidades ·não menos favoráv.eis do que as concedidas
pela Parte brasileira e outros Orgaitisrrlos Internadon::;HS em
matéria de priori~a.des, tarifas e taxas·.
·- ··
Artigo VI
As instalações; bens e haveres do CICV gozarão, no tocante ã impostos;diretos, das mesmas fseDçóes concedidas
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a outros Organismos Internacionais. O CICV estafá isento
de impostos federais nas ·compras de bens para uso oficfal,
em conformidade com a legislação brasileira.
Artigo VII
O CICV estará is_ento de impostos alfandegários ou equivalentes decorrentes da importação_ e reexportação de bens
para uso oficial. O CICV, porém, não poderá vender no território brasileiro os bens importados que foram isentos daqueles
impostos, salvo prévia permissão da Parte brasileira.
Artigo VIII
Para seu funcionamento, a Delegação podeiá ter fundos
e transferi-los dentro ou fora do país de acordo com a legisla"ção brasileira.
Artigo IX
Os funcionários da Delegação, que não forem nacionais
do país nem tenham nele residência permanente, gozaião dos
seguintes privilégios e imunidade, na qualidade de funcio-nários de um Organismo Internacional:
a) imunidade penal e administrativa em refaçao aos_ atOs
e ações que pratiquem no exercício de suas_ funções, sem
prejuízo da autoridade de o crcv renunêiã-r a-esta imuriidade
nos casos em que julgar necessário;
b) facilidade e cortesias comuns compatíveis com a legislação sobre nacionalidade e migração vigente no pafs;
c) isenção de tributos:
1. decorrentes da importação ou introdução no país de
sua bagagem pessoal, nos primeiros seis meses de sua instalação;
2. na aquis"ição -de um automóvel para uso pessoal;
3-. na exportação de sua bagagem pessoal ao· concluir
sua missão ou serviço;
d) isenção de todo imposto sobre a renda com relação
aos seus ·salários, benefícios e demais emolumentos prove~
nientes do crcv.

da Jm;tiça e que a mesma possa ser suspensa sem causar prejuízo aos interesses do crcv.·
-- ---Artigo XIII
Nenhum Artigo do presente Acordo será interpretado
como impedimento à adoção de medidas apropriadas de salvagua~da dos interesses do Brasil.
Artigo XIV
Qualquer controvérsia sobre a aplicação ou interpretação
das disposições deste Acordo será solucionada por mútuo consentimento entre as Partes.
~
Artigo XV ~~
1. Este Acordo entrará em vigor trinta dias após a data
em que a Parte brasileira comunicar ·ao CICV (J_ue foram
--concluídas as formalidades constitucionais brasileiras necessárias à aprovação" do presnete Acordo.
2. As disposições do presente Acordo poderão ser modificadas a qualquer momento por consentimento mútuo, por
via d_ipiOf!lática, entre as Partes.
3~ Este_Acordo poderá ser denunciado por qualquer
uma das Partes, por via diplomática. Neste caso, a denúncia
surtirá efeito sessenta dias após o" recebimento de coniunicação
nesse sentido.
Feito em Brasnia, aos 5 dias do mês de março de 1991,
em dois exemplares originais, nos idiomas português e francês,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha:

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
o.a organiza_ção dos- PodereS
~ .
CAPITULO I

e) facilidades para que possam sair em segurança- do país
com suas famílias em caso de conflitos de caráter internaciOnaL
Artigo X
O chefe da Delegação, desde que não seja de nacionalidade brasileira e não tenha residência permanente no Brasil,
gozará, no exercício de suas funções, além dos pi:_ivJiégios
especifiCados no presente Acordo, -das isenções, privilégios
e imunidades reconhecidas_ aos representantes de Organismos
Internacionais.
Artigo XI
Ao indicar o chefe da Delegação, o CICV deverá submeter o nome e seu curriculum vitae à aprovação da Parte brasileira. O chefe da Delegação comunicará ~o Minístério das
Relações_ Exteriores as entradas e saídas de_ seus funcionários
do país, assim como os níveis e funçQes exeicidos no território
brasileiro.
Artigo XII
O CICV se compromete a respeitar e a procurar fãzer
com que seus funcionáriOS respeitem a legislação brasileira.
o crcv cooperará com as autoridades bnisileiras a fim de
prevenir qualquer uso abusivo dos privilégios, imunidades e
facilidades previstos no presente Acordo. O CICV poderá
suspender a imunidade outorgada a um membro da Delegação
nos casos em que o exercício de tal imunidade impeça o curso

Do Poder Legislativo

........................................ , ....... .-..................
- Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

~

............ .

.... --· A·;t .·. 49~ ... ~- d~· ~~~~~tê~~i~ ·~~~i~~-i~~-d~·c·~~~~~~~~-N~cional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atas internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosq_s ao património nacional;
................................................................................

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-

cional)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente
lido vai à publicação. (Pausa.)
DO Expediente lido, consta o Projeto de Decreto Legislativo
n"' 121, de 1991, que por se tratar de matéria referente a
ato interi:tacional, em obedi~ncia ao art. 376, c_, ~-o ~~gimento
Interno, terá perante a Comissão_ de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de
emendas, após o que a referida comissão terá quinze dias,
prorrogáveis por igual período, para opinar sobre a matéria.
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Findo esse prazo, sem parecer, a proposição eiltrará em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II. c do Regime-:to Interno.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costar=-- Sobre a mesa,
projetes que vão ser lido pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes:

trabalho, impiiquem o contãto permanente com inflãmá~eis
ou explosivos em condições de risco acentuado. _
__
§ 1~ O trab::t,ll!__~~-coild~çóes de periculosidade assegura
ao- empregao urri adicional de trinta ·por cento sobre o salário
sem os acréscimo"s resUltantes de- gratificações, prêlnios oupartiCipações nos lucros da empresa.
§ 2' O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.
.... -....-.............-.-.... -. ·.•....·............. ........; .; .-....-......... --- .....

PROJETO DE LEI I>O SENADO N' 332, DE i99ÍDá nova redação ao art. 192 da Consolid8çáo -das Leis
do Trabalho - CLT.
··
·
(À Comissão de Assuntos -SÕcia[s _:__p_~~t§flõ t_er~ __
__
____ _,_ ______ ____:__
O CongreSso Naciorial decreta:
- itiíiuitiVa.) -·
- -Art. 1' O artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1' de maio de 1943,
passa a ter a seguinte redação:
··
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 333, DE 1991
Art. 192. O exercício de trabalho em condições insaluDispõe sobre o cobrança dos tributos federais, especialbres, acima de limites de tolerância estabelecidos pelo
mente do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
Ministério do Trabalho, assegura a perce29ão ~~- adicionatureza, previsto no art. 153, III, da Constituição da
nal respectivamente de 40% (quarentã pOr cerito), ZQ_%
República, e dá outras providências.
(vinte por cento) e 10% (dez por cento) sobre o salário
efetivamente percebido pelo empregado, sem os· acrésci·O Congresso Nacional, no uso daS prerrogativas que-lhe
mos resultantes de gratificação, prêmios oU paHícipaÇões
atribui o art. 61 da Constituição da República decide pronos lucros das empresas.
mulgar a seguinte Lei Ordinária.
__
Art. 1~> O imposto sobre a rerida, previsto -no art. 153,
Art. 2~' Esta--lei-"entr-a e:ffi ~Vigo[ na data -de su-a publi~
IU, da Constituição Federal, será cobrado a partir do exercício
cação.
financeiro de 1992, nas incidências abaixo indicadas, ficando
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
vedado à União Federal a cobrança de qualquer outro tributo
Justificação
ou contribuição a partir de então, excet!la~os os impostos
Pretende-se com este projeto de lei estabelecer que o previstOs no art. 153, I, II e VI, além da contribuição prevista
adicional de insalubridade passe a incidir sobre o efetivo salá- no art. 5~> infra:
- rio percebido pelo ·empregado, excetuando-se os_ aq~scimos
8) sobre a Recehã Bruta; e
provenientes de gratific3ções, prêmioS ou participaÇões- nOsb) sobre a Formação do Património. .
.
.
lucros da empresa.
·
Art. 2~> O imposto sobre a renda, cuja incidenda se dará
Atualmente, referido adiciOnal íncide_ sobre o valor -dO sobre a Receita Bruta, será calculado da seguinte forma: d_e
salário mínimo, represeritandÕ -um-VaíOiínfimo, qUe, absofllta-- todos os rendimentos da pessoa (físiCa ou fúriclica) abater~se-á
mente, não se compatibiliza com o risco do trabalho prestado· apenas e unicamente o que for pago a títulO de contribuição
em atividades consideradas insalubres.
para a Previdência Social. Sobre este resultado, incidirá uma
Além disso, é importante sanentar a-vedação conStituciÕ.nill .. alíquota única, geral, de 5% (cinco por cehto
de vinculação do salário mínimo pà~a qii"lifquér fim;·conforme
§ 1" O pagamento será mensal, até o dia 5_do mês subsedisposto no inciso IV do art: 7~ dã Carta Magna:
-__
qüente ao vencido, com recolhimento na fonte. No caso dos
A proposição apres_entada à análise dos eminentes Pares
profissiOnais liberais e locadores., através de guia DARF.
procura adotar em relação ao adicionai de insalubridade o
§ 2~> Estarão isentos do pagamentos data incidência
mesmo procedimento aplicável ao adicional de periculosidade, aquelas pessoas que obtiver~m ~end-ª_ a~é _o limi!~ _de Cr$
que, nos termos do § 19 do art 193, incide sobre o salário 126.QOO,OO (cento e virite_e seis mil cruzeiros).
_
do obreiro, sem os respectivos acréscimos.
§ 39 O Valor acim-a será atllalizado sempre que for alteAssim, por entendermos justo e legítimo os objetivos do rai o salário mínimo.
- -projeto de lei em questão, submetemos à apreciação dos noArt: 3~> O imposto sobre a 'renda, que incidirá sobie
bres colegas Senadores, solicitando o inestimável apoio à sua a Formação de Património, secl cobrado ~Uma única vez ein _
-·
aprovação.
Gada-exercfcío financeiro, da seguinte fOrma:
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1991. -Senador Márcio
a) apurar-se-á a renda obtida no ano-base e, após abaterLacerda.
se-á tudo aquilo que tiver sido comRr~wadamente gasto cÇ)mo:
alimentação, moradia, educação, ;aúde, verst1Jário, higiene
. LE_Gjs_LAÇÃOCITADA
.... ·
.
e transporte;
_
CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO
b) havendo saldo positivo, este será considerado como reser.""t-:• ...;,••
·
__
va para cada exercício, à alíquota de_25%.
Art. 192. O exetcício de trabalho em cOndições insalu§ 19 ? pagamento dos serviços profissionais obrigatórios pOr
bres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Minis- lei serão descontados da base de cálculo desta incidência do
tério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respecti· imposto sobre a renda.
§ 2" A comprovação se dará através de Notas Fiscais
vamente de quarenta por cento, vinte por cento e dez por
cento do salário mínimo, segUndose classifiquem no_s graus de Mercadorias ou de Serviços, ou ainda, através de recibos
-- .
~~máximo, médio e mfníriio.
identificados Ou chequeS riOininativOs, na forma da legislação
-Art. 193. São consideradas atividades ou operações pe:. pertinente.
rigosas, na forma da regulamentação-aprovada pelo Ministério
"Art. 4" Para as pessoas jurídicas a apura,ção do imposto
do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de sobre a renda será efetuada:

..
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I - por apuração do imposto sobre a renda cuja índdência
se dará sobre a Receita Bruta: apurar-se-á a receita total
e abater-se-á aquilo que for pago pela própria empresa para
Previdência Social, Tributos Estaduais e Tributos Municipais.
Sobre o resultad.o, incidirá a alíquota de 5% cujo pagamento
dar-se-á de forma mensal, utilizando-se, de forma subsidiária,
o que estiver disposto no art. 2° supra.
II- para apuração do Imposto sobre a Renda, cuja incidência Set>dará sobre a Formação do Patrimônio: da rec_cita
bruta, apurada uma única vez em c·ada exercício financeiro,
abater-se-ão todos os custos necessários à prOdução de bens
e serviços, iricidindo sobre o resultado positivo, se houver,
uma alíquota de 25% a título de Imposto -de Renda-Património, utilizando-se, de forma subsidiária, o -que estiver disposto no art. 3" supra.
Art. 5~ A única contribuição social que a União poderá
cobrar, tanto dos empregados quanto dos empregadores,
embasados nos arts. 149 e 195 da Constituição Federal, será
aquela necessária para o custeio da Previdência Social, cuja
base de cálculo será o valor do salário pago.
Art. 6" Os órgãos abaixo indicados fícam ob_riga~os_a_
informar ao Departamento da Receita Federal todas as transmissões de bens e direitos efetuadas, no ârribító de suas ã.tividades:
a) os tabeliões, escri_yãos e d~mais ser;:entuários de ofíci6;
b) os Departamentos Estaduais de Trânsito ou seus congéneres;
__
___ _
c) empresas concessionárias de serviços ~e telefonia;
--- d) as Juntas ComerciaiS;
e) as Bolsas de Valores c de Mercadorias.
Parágrafo únicO._ O Minist_ér~ da ,Economia, Fazenda
e Planejamento regulamentará a sistemática de informação
- __ _ __
_ _- . __ :_
__
prevista neste artigo:
Art. 7? Esta lei entra em vigor em 1" de janeir9 de
1992.
.
..

Art. 8'-' Revogam-se as disposições enl Contrário.
Justificação
O presente projeto: de lei vis-a Simplificar o Sistema t~bu
tário naciõrial, com a_l_t_C_ra:ç:ões apenas no que se refere_ à tnbutação federal, sem modificar a sistemática adotada na Constituição Federal para as demais esferas de poder - estad~al,
distrital e municipal. TOdavia, como poderá ser verí_ficado,
a adoção do sistema proposto para <:t tributação federal acarr:tará uma maior, melhbr.e _rõ.ais"fádl arrecadação dos _ çl.emats
tributos. _
-~_
No âmbito federal de governo existe um sem - núr:nero
de tributos sendo cobrados -impostos, taxas e contribuições
diversas (Fiiisoci3l, PIS, Contribuição Social, Funrural etc.).
A proposta ora apresenta~da mantém apenas _um único im~ost.o
com finalidade fiscal e tres outros com finahQades extraftscars
(não - arrecadatória, porém irriplementadora de políticas
públicas) e uma única contribuição destin_ãda.. aQ custeio da
Previdência Social.
Os impostós extrafi_scais ·que deverão permanecer são:
o Imposto TerritOrial Rural (que é um íns~rumcnto dO p-oder
público para a adoção da reform~ agrápa), o Im_p~sto de
Importação (que é ã principal ferramenta governamental para
proteger o mercado interno de eventual concorrência desleal
promovida pelo capital estrangeiro) e o Imposto de Expor-

Outubro de 199f

ração (pois os produtos de consumo bâsico podem vir a ser
exportados em razão de um mercado externo conjunturalmente mais propício,__ em detrimento das populações de mais
baixa renda de nosso País)._
Excetuados esses, o único tributo remanescente seria o
de Renda, sobre as pessoas físicas e juôdicas, coiii duas distintas incidências sobre _a_ Receita Bruta e sobre a Formação
de Património.
-- ---- -O ImpoSto -de Renda, que incidirá sobre a Receita Bruta,
será calculado da seguinte forma: de todOs os_ rendimentos
da pessoa (física ou jurídica) abater-se-á apenas e unicamente
o que for pago a título de contribuição para a Previdência
Social (que será a única contribuição a ser mantida). Sobre
este resultado, incidirá uma alíquota única, geral, de 5% (cinco
por cento). Este pagamento será mensal, com recolhimento
na fonte, similar ao atual. E, no caso dos profissíonais liberais
e locadores, através de guia DARF. Como a alíquota é única,
torna·r-se-á desnecess_ária a utilização do mensalão, o que acarretará maior justiça fiScal.
Esta incidêncja prevê a isenção para aquelas pesso_as que
reCeberam- o equivalente a até 3 (três) _salários mínimos mensais. Este procedimento acarretará maior facilidade na arrecadação e na a4rnin_is~r~ção tributária, bçm cqmo visa proporcionãr maior juStiça fiscal em nosso País.
Já o Imposto de Renda, que incidirá sobre ·a Património,
será cobrado uma única vez, anualmente, de forma semelhante
ao que estabelece a legislação do lmposto de Renda atual.
Apurar-se~á a renda obtida no período e, após, abater-se-á
tudo aquilo que tiver sido comprovadamente gasto com: alimentação, moradia, educação, saúde, vestuário, higiene e_
transporte. Havendo saldo, es~e será considerado como "património" e será tributado, uma única vez, à alíquota de 25%
(vinte e cinco por cento). O pagamento dos serviços profíssionais-bb_rigatório~ pqr lei (advogados, médicos, engenhei"ros,
con"t3.âõres etc.) também será descontado da base de cálc1:1lo
doJmpos~o _sobre a_ Renda na Fotmã-Ção do Patrimônio. __
--_Visando evitar possível sonegação, foi incluída a obrigato- _
riedade dos órgãos respOnsáveis pelo registro de bens e direitos
informar ao Departaniento da Receita Federal aS- transaçõés
havidas_ no_ âmbito de suas ativídades.
. Observe-se que esta regra atende a uma das__ reivindicações da imensa maiotia -dos assalariados 9o Brasil, uma
vez que aquelas pessoas que "ganham para se manter" estarão
fora d_o _alcance da tribut~ção sobre a Formação de Património.
A comprovação dos gastos deverá ser, obviamente, consoante a legislação- ora em vigor, através de Notas Fiscais
de Mercadorias ou de Serviços, ou de cheques nominativos
ou ainda de recibos identificados. Este procedimento, por
via oblíqua, aumentará a recadação estadual, distrital_e municipal, pois todos os contribuintes terão interesse erii -obter
a comprovação da transação corr_espom:lente às suas compras
de bens e serviços, o que acarretará um acréscimo da arrecadação com o ICMS, ISS, IVVC etc. Este interesse <orá cada
vez maior em razão de_ que uma vez não comprovado aquele
gasto,_ através do documento correspondente, haverá maior
reserva disponível para ser tributada à alíquota de 25%, a
título de Formação de Património. _
A economia informal também será - a curto prazo alcançada por este_ sistema, uma vez que a imperiosa necessidade que cada contribuinte terá de comprovar suas despesas
com alimentação, moradia, educação, saúde, vestuário, higiene_ e transporte fará COtJ!. que os "informais" venham a se
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leg?_li:zar, visando p~gularizar suas tra~saçóes pe!ante s~us fornecedores e seus clientes, a fim de que estes possam se servir
da redução do Imposto de Renda-Património na alíquota de
•
.. 25%.
Assim, outra vantã.gem é tfazer para o horizonte cOntributivo a chamada economia informal, pois as relações de exclusões e favores serão exercidas pelos próprios contribuintes,
ou seja, quando o pagador realizar um dispêndio fora do
sistema econômico oficial, esta não-comprovação será incluída
em sua própría formação de património, conse_qüentemente
tributada em 25%~ Ou seja, ele será onerado por sua própria

omissão.

-

Para visualização disto, c_onsideremos a pesquisa do prof.
Nelson Barrizelli, da USP, amplamente divulgada na grande
imprensa brasileira, que estimou em US$179 bilhões a movimentação da assim chamada economia inform-al. A aplicação
da alíquota de 25% sobre este montante poderá criar uma
receita adicional de até US$33,75 bilhões, o que é um acréscinlo considerável.
Observe-se que estas regras também valem para as pessoas jurídicas, adotadas de forma similar. Apurada a receita
total, abater-se-ão aquilo que for pago pela própria empresa
para a Previdência Social, incidindo sobre o resultado o Impoto de Renda -Receita Bruta na alíquota de 5%, cujo pagamento dar-se-á de forma mensal. Em um momento posterior,
desse montante, apurado anualmente, abater-se-á todos os
custos necessários à prOdução de bens e serviços, incidindo
sobre o resultado positivo. se houver, urna alíquota de 25%
a título de __Imposto de Renda - Formação de Património.
Esta al(quota é, e deve ser, considerada como Ínçentivadora da arrecadação dos demais tributos_d_Q_siste~- estaduais, distritais e muniCipais'...:..._, uma-vez que nela somente
estarão inclusas aquelas pessoas que não obtiverem c.omprovação de seus gastos básicos. Decorre daí que a implementação
desta sistemática aumentará o_universo dos contribuintes dos
demais tributos, especialmente dentre os que têm seus ganhos
superiores ao básico e aqueles que, pelo atual sistema tributário, são levados a operar na economia inforinal.
Comparando-se esta tributação com o sistema atual, constata-se que o peso dos tributos na composição dos preços
reduziria bastante, uma vez que apenas estas duas incidências
restariam, em um único- tributo, com finalidades arrecadatórias. Hoje as pessoas jurídicas pagam .o Imposto de Renda
por uma alíquota de 30%. e as pessoas físicas por alíquotas
de 10% e 25%, porém sempre de forma cumulativa com as
outras_ demais inCidências tribq.tárias ..
Ademais, tal com.o dito acima, esta sistemática possui
também a vantagem de não necessitar de alteração constitucional para sua implementação, uma vez que no texto da
lei consta que a partir do ano de 1991 não serão cobrados
os tributos excluídos do universo da tributação federal. Além
do que, não se modifica- a sistemática traÇada pela atual Constituição.. para os tributos estaduais, distritais-e-municipãfs---;- uma
vez que foge à competência de uma simples Lei Ordinária
Federal modificar regras traçadas para estas outras esferas
de governo (seria necessária uma emenda constitucional).
Este é outro dos_ méritos desta proposta, uma vez que,
para sua aprovação como Lei Ordinária, basta a anuência
de maioria simples em uin só turnO de discussão e votação,
na forma do art. 65 da Constituição da República. Esta sistemática acarretará uma extrema simplificação e uri:t acréscimo
de arrecadação em todos· os níveis de governo.
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_A redação do projeto, inclusive ·foi elaborada visando
impedir que vetos do Poder ExecUtiVo ulilizem destas duas
únicas inCidências do Imposto sobre a Renda como um acrésCítn<i de tributação.
_ -_ :-Em face-ao-exposto, subinetO-a:O exame e aprovaÇ:io dos
ilustres Senadores o PL objeto desta justificativa e que dispõe
sobre a cobrança dos Tributos Federais e· Proventos de qualquer- natureza.
Sala das Sessões, 1" de outubro de 1991. -Senador Oziel

-CarneirO.

- --

-

-

- --

--

(A C!Jmissão dr? Assuntos Económicos --decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 334, DE 1991
Dispõe sobre aspectos ligados ao exercício do direito
de greve, de que trata a Lei n~ 7. 783, de 28 de junho
de 1989 e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Para os efeitos da Lei n 9 7.783, de 28 de junho
de 1989, o atendimento de uma das reivindicações formuladas
pela categoria profissional, através de acordo, convenção colefiVa de trabalho ou sentença normativa da Justiça do Trabalho,
ensejará O pagamento, por parte do empregador, dos dias
paralisados.
Art. 2~ A partiCipação Individual e passiva do trabalhador, por si só, em movimento grevista, não lhe acarretará
nenhuma forma de punição-por-parte do empregador.
Art 3• Revogado o art. 7• da Lei n' 7. 783, de 28 de
junho de 1989, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em--colúrário.

Justificação
Pretende-se com a presente proposição- dar melhor adequação ao texto da Lei n• 7.783, de 28 de junho de 1989,
que dispõe sobre o exercício do direito de greve, em face
da realidade do dia-a-dia, que veio demonstrar a existência
.de aspectos fáticos que estão a merecer melhor tratamento
legal. Com efeito, tem sido comuiTI ã negativa da Justiça d-o
Trabalho em deliberar sobre o cruciante probléma do pagament~ dos dias paralisados, ou quando o faz, tem sido pela
negativa, em face da determinação do art. 7", que dispõe
sobre a suspensão, em qualquer caso de paralisação, do contrato de trabalho, seja o movimento grevista jListó ou injusfo,
abusivo ou não-abusivo, para utilizar a terminologia da -legislação em vigor.
Ora, se verificarmos noss?. hiStória recCTite~, Vã.ffios Coristatar que, nem mesmo no período autoritário se-legislou desta
forma. Basta ver a Lei n' 4.330, de I• de junho de 1964,
sancionada pelo Presidente Castello Branco. Essa lei sempre
foi tida como uma lei anti greve. Pois bem, nem mesmo ela
dispunha de forma genérica e meridiana sobre a suspensão
dos contratos de trabalho dos trabalhadores, em caso de greve~
Não há justificativa mais séria nem plausível Para se conside:
rar, de planq, como suspenso, qualquer contrato de trabalho,
simplesmente pelo fato de o trabalhador estar em greve. Por
isso, o art. 79 da atual lei de greve deve ser simplesmente
revogado, deixando-se·, COJJlO sempre foi, a questão do pagamento dos dias parados para ser negociado com· os empregados
e, eventualmente, para ser decidida pela Justiça do Trabalho.

6606

Quarta~fcira

02

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seçao II)

O pagamento dos dias paralisados tem sido uma prática
mais ou menos constante nos movimentos grevistas vitoriosos,
sempre que se reconhece a justeza_ .da greve e, em conse~
qüência, das reivindicações formuladas. Se as reivindicações
são justas e foram atendidas, nada mais normal e lógico do
que o pagamento do pcrfodo de greve. Não se trata de pagar
para o trabalhador fazer greve, como, grosso modo, falam
alguns empregadores menos sensíveis aos problemas sociais,
mas sim, reconhecer_ que a greve é a única forma de luta
social, embora extrema, de que dispõem os assalariados em
qualquer parte do mundo civilizado.

BuscaRse-, ·com· o-a-rt. 2~ do projeto sob eXàine, aclarar
a parte primeira do art. 14 da atual Lei de Greve, fixando~se
que o trabalhador grevista, quanto participante passívo e indiR
vidualmente considerado, em movimento greviSta, náó pode
ser punido por eventual descumprimento_ genérico da Lei,
quem sabe, a cargo da entidade sindical. O trabalhador cidadão deve responder apenas pelos seus atos praticados indiviR
dualmente.
Essas as razõeS priricip-aís pelas qU:iiS estamos propondo
ao exame desta Casa Legislativa a presente proposição, na
certeza de que merecerá a acolhida necessária.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1991. ~Senador EpitáR
cio Cafeteira.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989
Dispõe sobre o exercício do aireito de greve, define
as atividades essenciais, regula o atendimento das necesR
sidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências.
O Presidente da Repúbiica.
FaÇO Saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancioR
no a seguinte Lei:
Art. 1" É assegurado o direito de greve, competindo
aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo
e sobre os interesses que devam por meiodele defender.
Parágrafo único, O direito de_ greve será exercido na
forma estabelecida nesta Lei.
Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se legítimo
exercício dodireito de greve a suspensão coletiva, temporária
e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços
a empregador.
Art. 3o Frustrada a negociação ou verific.ida-a impossibilidade de recurso via arbitral, é facultada a cessaçãõ-coletiva
do trabalho.
Parágrafo único. A ·entidade patronal correspondente
ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedêncüi-mínima de 48 {quarenta oito) horas,
da paralisação.
- ·
Art. 49 Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia geral que definirá
as reivindicações da categoria e deliberará sobre a .paralisação
coletiva da prestação de serviços.
§ 19 o estatuto- -aa_ entidade sindical_ deverá prever as
formalidades de convocação e o quoru·m páta a deliberação,
tanto da deflagração quanto da cessação-_d_a grev~_._ _ _
_
§ 29 Na falta de entidade sindical, a assembléia geral
dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos
no caput, constituindo comissão de negociação.

e
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Art. 5" A entidade sindical ou comissão especialmente
eleita representará os interesses dos trabalhadores nas negaR
ciações ou na Justiça do Trabalho.
Aà. 6<.> São assegurados aos grevistà.s, denfre -outros diR
rei tos:
I - o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir
ou aliciar os trabalhadores -a aderirem à greve;
II - a arrecadação de fundos e a livre divulgação do
movimento.
_§ 19 Em nenhuma hipótese, os meios adotados por em-·
pte_gados e empregadores poderão violar 9u constranger os
direitos e garantias fundamentais de outrem.
§ 29 É vedado às empresas adotar meios p~ua constranR
gú o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como
capazes de frustrar a divulgação do movimento.
§ 39 As manifestações e atOs de persuasão utilizados
pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem
causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.
Are 79 Observadas as condições previstas nesta Lei,
a participação em greve suspende o contrato de trabalho,
devendo as relações obrigacionaís durante o período ser regiR
das pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. É vedada a rescisão <k_ contrato- de
trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses-previstas
nos arts. 9? e 14.
Art. 8?-- A JUstiça- do Trabalho, por iilfciatiV'il de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, decidirá
sobre a procedência, total ou parcial, ou improce_dência das
reivindicações, cumprindo ao Tribunal publicar, de imediato,
o competente acórdão.
Art. 9o Durante a greve, o siridicato ou a comissão de
negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com 9 empregador, manterá_ em atividade ~q!Jipes
de-empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja
paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversfvel de bens, máquinas e equipamentos, bem
como a manutenção daqueles essenciais à retomada d~s atividades da empresa quando da cessação do movimento.
_Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao
empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de cOntratar.
diretamente os serviços-necessários a que s_e refere este artigo.
Art. 10. São co-nsiderados serviços ou atividades esseDR
ciais:
I - tratamehto e abastecimento de água; produção edistribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
I I - assistência médica e hospitalar;
m- distribuição e comercialização de medicamentos e
alimentos;
IV- funerários;
V -transporte coletivo;
VI- captação e tratamento de esgoto e lixo;
-vn -telecomunicações;
VIII -guarda, uso e controle de substâncias radioaiivas,
equipamentos e materiais nucleares;
IX- processamento de dados ligados a serviços essenR
ciais;
- -X -controle de tráfego aéreo;
XI- compensação bancária.
Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindiR
cates, os e!Dpregadores e os trabalhadore.s ficain obrigados,.
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de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação
dos serviços indispensáveis ao atendimento das neçessidades
inadiáveis da comunidade.
Parágrafo ún-iCo. Sãõ ne-c-esSidades inadiáveis da comunidades aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo hninente a sobrevivência, a saúde ou a segurança -da população.

Art. 12. No caso da inobservância do disposto no artigo
anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços
indispensáveis.
Art. 13. Na greve em serviços ou·atividades essenciais,
ficam as entidades sindicais ou os tiãbalhadores, conforme
o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores
e aos usuários co_m_ante_c_e_dê_n_c;_ia mínirn_a de 72 (setenta e
duas)__horas da paralisação.
Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inObse-rvância das normas contidas na presente Lei, bem como a
manutenção da paralisação após a celebração de acordo. convenção ou decisão _da Justiça do Trabalho.
Parágrafo úniCo. Na vigéncia de acordo, _convc;:nção ou
sentença normativa não cónstitui abuso dá exercício do direito'
de greve~ pa~alisação que:
I - tenha por objetivo exigir o cumprimento de c1áusula
ou condição;
I I - seja motivada pela superveniência de fato novo _ou
acontecimento imprevisto qUe modifique ·substancialmente a
relação de trapalho.
Art. 15. A responsabilidade pelos a tos praticados, ilícitos ou crimes cometidos, no ·curso da greve, será apurada,
conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou
penal.
·
Parágrafo único. Deverá o Ministério Público, de ofício,
requisitar a abertura do competente inquérito e-oferecer de~
núncia quando houver indício da prática de delito.
Art. }6. Para os fins previstos no ~rC 37~_j!_lc~s-~ VII,
da ConstituiÇãO";- lei complementar definirá os tá-mos e os
limites em que o direito de- greve poderá ser exercido.
Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por
iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o__ atendimentQ de reivindicaçôes dos respectivos empregados (Iockout).
Parágrafo único. A prática r"efeiida rio Capúf a·ssegui"a
aos trabalhadores o direito à percepção dos _salários durante
o período de paralisação.
·
Art. 18. Ficam revogados a Lei n' 4.330, de I• de junho
de 1964, o Decreto-Lei n' 1.632, de 4 de agosto de 1978,
e demais dispoSiçõeS em COntrário. Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI N9 4.330, DE 1' DE JUNHO DE 1964

Regula o direito de greve, na forma do art. 156
da Constituição Federal.

... ·~·~~-·(X C~~-is;;;;;d~ A·;;;;~~~~-s;;r~i; ·~_-a;;;;~~·~~rmt
nativa.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
Primeiro Secretário.
- -São lidos os seguintes
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REQUERIMENTO N• 674, DE 1991
Senhor Presidente, Senador Mauro Benevides,
De acordo com o art. 50, § 29 , da Constituição, e do
art. 216 do R~giJ"flento Interno, solidto aó Sr. Ministro das
RelaÇões Exterior-es.Os seguintes esclaieCimeiltos:
1 -O MRE tem conhecimento do noticiário na imprensa
estrangeira sobre compra ou adoção ilegal de bebês brasileiros?
2 - O_ MRE acompanhou os processos existentes em
pafses estrangeiros, notadamente a Itália, sobre adoção ·de
crianças brasileiras? Em caso positivo ·especificar quais os-processos, ·conclusões, irregularidades constatadas e conseqüências· para a imagem do Brasil.?
3- O MRE tem conhecimentg çia reportagem de Eduardo Tessler, correspondente de O Globo em Roma, de que
um "brasileirinho'· custa, em média, US$30 mil e de que
"branco com boa saúde e olhos claros, vale um pouco mais"?:
4 - De acordo com essa reportagem são "exportados"
4.500 bebês, mas apenas 1.500 adotados oficialmente. Há possibilidades de isso ocorrer?
5 - Quais os dez países que mais adotam bebês brasileiros?
~- 6-- Dois jUízes--ít3.1ianos, Srs. Angelo Gargani e Ce:Sã"i"e
Martelino, percorreram o Brasil investigarido os processOs
de adoção de bebês. Fizeram algum relatório a respeífo? O
MRE tem conhecimento desse relatório'?
7 - O MRE presta alguma assistência às crianças brasileiras que são adotadas?
8 - O MRE sabe de alguma criança brasileira que tenha
sido adotada e posteriormente dela retirado algum órgão?
A que o Ministériõ atribui o noticiário a respeito?
9- O MRE entende que a atuallegislação sobre adoção
está correta? Em que questão poderá ser corrigida?

Justificação
-os jornais O Globo, Folha de S. Paulo e Correio Brazi-liense publicaram, recentemente, notfcias sobre a adoção e
o tráfico- de crianças hrasileiras para países europeus, notada~
mente a Itália. A denúncia de que milhares de crianças "desapareceram", algumas "'usadas como verdadeiros bancos de
órgãos em países do Primeiro Mundo", não pode ficar sem
esclarecimento, sendo estranho que o Governo não tenha
mostrado sensibilidade para essa acusação que nos humilha.
O Brasil tem a ConstituiÇão com- o maior elenco dos
direitos e garantias dos cidadãos. A s_ituação do men.or é ,largamente contemplada. O caput do artigo 227 afirma:
"É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito
~vida, à saúd~, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à CUlturã.; à dignidade, ao respe"ito; à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colocgi~l9s
(! s~.lvo de toQa forma de negligência, discriminação, exploração, violência, CrUeldade e opressão".
A realidade, porém, é outra. A cada dia aumenta o número de menores a:R~ndonados, muito~ çios quais, como acentua
'~A ação pela cidad3riia'', em documento oficial, são exterminados. Há uma. inconsciência criminosã a respeito. É preciso
impedir esse extermínio e que crianças sejam traficadas para
o exterior.
_
_
O delegado Edmo Salvatore, Superintendente da Polícia
Federal na Paraíba, onde foram localizadas duas fazendas
de "engorda" Ç~ bcbês, frisa que "abandonamos nossos _fi-
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lhos", cerca úe três mil dos quais "sumiram sem deixar pista
alguma", observa a repórter Cláudia Moreira. A Assembléia
da Paraíba, de acordo c-om a gloriosa _tradição histórica do
Estado, instalou uma CPJ a respeito.
Eduardo Tesslcr, correspondente de O Globo em Roma
disse que a Itália é a maior '~compradora" de bebés brasileir_os
que custam, em média, US$30 mil. "Branco, l:Om boa saúde
e olhos claros, vale um pouco mais", talvez porque sejamos

mais morenos. São, de acordo com sua reportagem, importados anualmente 4.500, dos 1.500 registrados como adotados.
Onde estão os outros? SãO deStinados à extrãção de órgãos?
O Governo, a sociedade, todos n6s ternos__ de enfrentar
essa questão. Para que a Nação tenha informações maiS precisas estamos apresentando o presente Requerimento.Sala das Sessões, 1~de outubro de 1991. -Senador Pedro
Simon.
(A Comissão Diretora)
REQUERIMENTO N• 675, DE 1991
Senhor Presidente, Senador Mauro Benevides
De acordo com o art. 50, § 2~, da Constituição, e do
art. 216 do Regimento lnt~rno, solicito ao Senhor Ministro
da Justiça os seguintes esclarecimentos:
1 - A Polícia Federal tem conhecimento da venda de
crianças brasileiras para o exterior?
2 - A Polícia Federal tem, como revelou o delegado
José Adauto Duarte, conhecimento da retirada de órgãos de
crianças brasileiras no exterior?
3 - A Polícia Federal acompanha as investigaÇõe~i" da
Polícia da Paratba sobre a existência de locais _destinados a
engorda de bebês antes de sua adoção, legal ou ilegal, por
casais estrangeiros?
4 - A Polícia Federal sabe se existe alguma organização
internacional ou interestadual para essa atloção ilegal?
5 - A Polícia Federal tem constatado a _saíd_a_de crianças
brasileiras com estrangeiros? Quantas foram· registradas?
6 - A Polícia Federal tem mantido com a Interpol ou
outros órgãos contato~ para verificação do tráfico de menores?
7 - A Polícia Federal tem conhecimento de que o VicePresidente da CNBB, Dom Serafin Fernandes de Araújo,
ouViu "informações sobre esse tráfico? Na hipótese positiva,
tendo em vista que as declarações de Dom Serafin foram
publicadas em jornáis;-áPolícia Federal o procurou?
8- A Polícia Federal tem inquéritos a respeito? Quantos
são? Em que estados se encontram?
. Justificação
Os jOrnáis O GlObO, Folha de S. PauTO' c Correio Braziliense publicaram, recentemente, notícias sobre a adoção e
o tráfico de crianças brasileiras para países europeus, notada~
mente a Itália. A denúncia de que milhares_de crianças "desapareceram'\ algumas "usadas como verdadeiros bancos de
órgãos em países do Primeiro Murido", não_ pode ficar sem
esclarecimento, sendo estranho que o GoVerno nãO tenha
mostrado sensibilidade para essa acu~ação--q_uc~no~: humilha.
O Brasil tem a Co:nstitliiÇão com o iTiáicit"-·elenco dos
direitos e gaTantias doSddidãós. A situ~~~~-_d_<? !ll_~_Il_~-~-~-~a_!g~~
mente- contemplã.âã~-o-capiiCâõ -ãftigo 227 afirma:-"É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar
à criança e ao adolesceõte, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura. à dignidade, ao respeito, à liberdade
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e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a" salvo de toda forma de riegligência, discriminação, exproração, violência, crueldade e opressão"~
__ A realidade, porém, é outra. A cada dia aumenta o número de menores abandonados, muitos dos quais, como acentua
"A ação pela cidadania", em documento oficial, s_ão exterminados. Há uma inconsciência criminosa a respeito. É preciso
irrip-edir esse ·extermínio e que crianças ~ejatn traficadas para
o exterior.
O delegado Edmo Salvatore, Superintendente da Polícia
Federal na Paraíba, onde foram localizadas duas fazendas
de "engorda" de bebê_s, fris~ _que ""!_b_~_Il_çio!!_amQs_ nossqs fi1hos"_, cerca de três mil dos quais "sumiram sem deixar pista
alguma", observa a repórter Cláudia Moreira. A Assembléia
da Pa.raíba, de acordo com a gloriosa tradição histórica do
Estado, instalou uma CPI a respeito.
Eduardo Tessler, correspom::lente de O Globo em Roma
disse que a Itália é a maior "compradora" de bebês brasileiros
-que custam, em média, US$30 mil. "Branco, com boa ·-saúde
e olhos claros, vale um pouco mais", talvez porque sejamos
mais morenos. São, de acordo com sua reportagem, impor- tactos anualmente 4.?00, do? J~50_9 r~gistrados como 8;dotados.
Onde estão os outros? São destinados à e~tração de órgãôs?
O Governo, a: so-ciedade, todos nós temos de enfrentar
essa questão. Para que a Nação tenha informações maiS: precisas estamos apresentando o presente Requerimento.
Sala das Sessões, 1" de outubro de 1991.- Senador Pedro
Simon.
(À Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa.
Sobre a mesa, requeriiT!_entos que serão lidos pelo Sr.
Ptimeifo-Secretário.
-São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 676; DE 1991
Requeiro, nos termos do arti.go 210do RegimentO Intúno, a transcrição, nos Anais do Senado F_~<;leral, do_ Editorjal
O Congresso e o Povo, publicado no jornal Correio Braziliense,
edição de I" de outubro de 1991.
Sala das Sessões, I• de outubro de 1991. -Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
(A Comissão Diretora)
REQUERIMENTO N• 6"17. DE 1991
Requeiro, nos termos Reg~mentais, a transcrição,. nos
Anais do Senado Federal, do artigo "Sem Tempo a Desperdiçar", publicado no Jornal fJ Globo, edição do dia }\'de
outubro de 1991, conforme cópia anexa.
Brasília, lo de outubro de 1991. - Senador Oziel Carneiro.
(A Comissão Diretora)
O SR. PRESJÍlENTÉ (Aie~~-ndre Costa):_ De acordo
com o art._210, do F.eg!meJJ-tq_ liJ_t~_t:nQ!_QS reou_erimento.s lidos
sefãO"SUbmeiido-S ã.ó exame da Comissão Dlfetora.- - O tempo=destiriadO aos oiã.dores do- expediente da presente sessão será dedicado a homenagear o Dia Nacional do
Vereador, nos termos do requerimento no 503/91, -de autOria
do Senador Alfredo Campos, a quem concedo a palavra.
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O SR. ALFREDO CAMPos· (PMDB
M-G. -PfoiiuOCia
o seguinte discurso.) ---sr. Presidente, Srs. Senadores, ao
requerer, no dia 28 de agosto passado, que a sessão de hoje
fosse dedica-da ao Vereador, não- o fiz sem a plena convicção
de que estaria, em associação com-os demais subscritores
daquele documento, evocando não apenas uma data comexp.orativa, mas principalmente que estaríamos - todos os roembros desta Casa - reconhecendo o- inestimável valor representado pela edilidade como efetiva base de consolidação da
democracia e das instituições Tepi-eséltativas da vontade nacional.
Não digo isso sem o receio d e estar restaura:r;:t d_q uma
verdade por demais salientada no dia-a-dia da convivência
.
.
política. Muito menos d1go
xsso
sêrrt a·.· 1emb rança de estar
· d o homem pu'bl"tco
repetindo tudo a-quilo que a consc1_·êncm
consegue discernir quanto à importância- -dos detentores do
poder local.

Observe-se, pois, que o díspositivo legal aprimorava, como_expressão da cidadania, a própria Constituição.
Isso, porém, não-pode ser levado à conta de uma gra-nde
conquista para a democracia.
Examinada friamente a Lei" de 19 de outubro, verifica-se
que as_ :atribuições das Câmaras Municipais se restringiam à
circunstancialidade da administração -do bem público local.
O artigo 24 deixava isso bastante claro, ;:to reconhecer que
"as Câmaras são corpora-ções merarrrente administratiVas
( ... )".
,
Com o correr do tempo, após o advento da República,
o Poder Municipal teve reconhecimento· constitucional.
·O Texto de 1891 já dedicava o Título III, emborã formalizado apenas po-r um art,·go, espaço suf,·cr·ente à noção de
autonomia municipal.
Por sua vez, a Constituição de 1934, reproduzinçlo o disposltiv_C? ~a_ Car_tá precedente, agregava, no inc~o I do artigo
13, a determinação quanto à eletividade dos Vereadores.
Em realidade, é inegável a grandiosidade do papel desemaft'. 26 da Constituição de 1937, em esPecial 0 q·ue
penhado pel() yereador na sustentação de t_oda a pirâmide
determinou sua alínea a_,_ co-ns-agra, de mo49 irrevogável~ a
interesse
autonomia municipal e a eleição direta dos Vereadores, garanpolítica, quer- sob O aspecto di adinin1straÇão
público, quer sob a ótica da criação de u!lla consciênqia-pOiítitias que jamais deixaram e que jamais deixarão de existir
cô-perticipativ<i. jUntO-à população municipal.
~os textos constitucionais, a fim de acentuãr, c~da yez mais
Por essa razão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta data, incisiva~ente,-o significado e a essênCia do Poder Municipal.
por todos os aspectos, representa um momento singular de
É importante salientar que tudo isso se deveu à conquista
sintonia da Câmara Alta com a representação legislativa que
superior dos l_egítimos representantes da base formadora da
confere sustentação ao desempenho do mandato popular.
_cidadania. Nada lhes fora dado, nada lhes fora reconhecido,
A história do legislativo municipal, vale dizer, o reconhe- senão tudo aquilo que a realidade impusera. __
cimento da relevância do poder municipal como força propulSr. Presidente, Srs. Senadores, logo que assumi O primeisara-da cidadania remonta aos primórdios do século passado, ro mandato nesta casa, motivado por constantes conversas
quando, no dia 19 de outubro de 1828, D. Pedro I_ mandou com minhas bases políticas em Minas Gerais, dentre os quais
"executar o Decreto da Assembléia-Geral Legisla-tiva ( ... ), os Vereadores assumem papel preponderante, elaborei um
em que se estabelece a forma das eleições dos membros das Manual, com a finalidade de tomar o menos penoso possível
Câmaras das cidades e _yilas do_ Império, e marca as suas o trabalho dos legislac:Jores muhicipais.
__ _
funções, e" as dos empregados respectivos".
Nascia, dessa forma, em 1984. o Man_ual do Vereador,
que hoje se encontra já na terceira ediçâo, totalmente revista
Essa lei guarda, pelas razões de época, toda a formulação e atualizada de acordo com a Constituição em vigür e Coni
de critérios específicos ao entendimento da extensão do exer- as necessidades das Câmaras Municipais. cício do mandato legislativo local. No entanto, ao invés de,
E enche-me de orgulho e de indizível alegria ~ procura
< t•
efetivamente,-dar "nova forma às Câmaras Municipais", con- que esse despretens 1·oso· traba lho ve mo bt erud o, como e.~.e
IVO
forme reza sua ementa, em verdade nasce como precaução- material de consulta não_só para aqueleS Vereadores que se
quanto a um Poder de fato que se instalava no seio da socie- iriidàrri nâ. vida pública," mas também por experimentados
dade, de todos os modos predecessor das demais formas cons- companheiros que normalmente acorrem a ele em busca de
titutivas do Poder Nacional, enquanto manifestação da ventaf .. ·
· ·
de coletiva.
rc erenc1a para as tarefas de se~ dia-a-dia.

o-

-ao

Bem se vê que tal Lei fora, a um só tempo, o_rçconheO Manual do Vereador é a efetiva homenagem que conscimento e a regulamentação dessa representatividade aflora- tantemente presto a todos os edis brasileiros, como forma
da._ A força municipal já era um fato inconteste naqueles de manter-me em permanente diálogo com eles, haja vista
inícios _de século ... _
__que a elaboração daquele trabalho e suas atualizações foram
0 processo eleitoral das Câmaras acompanhava, de perto,. - fruto dos problemas e das carências que são trazidos" a mim
as disposiçóes_ cOnstituCionais de 1824, em ~special no que· pelos representantes do Poder Municipal.
.. -A S~ Júnia Marise - V. Ex~ me permite um aparte,
determinavam seus artigos 91 e 92.
Curiosaínente, ·no-e-ntantO, ã Leí institUía, parà=a repre·- nobre Senador Alfredo Campos?
sentação municipal, o vo~o dire~o e obrigatório, enquanto
o Texto Constitucional estabelecia, em seu artigo 90, "as no.:.
O SR. ALFREDO CAMPOS- Com muito prazer, nobre
meações dos deputados e senadores para a Assembléia-Geral, Senadora Júnia Marise.
A S~ Júnia Marise ---Sen3dor Álfl-edÕ- CãmpoS, quero
e dos membros dos Conselhos Gerais das ProVínci3s ( ... )por
eleições indiretas''.
cumprimentar V. Er- por usar a tri_!:mna do Senado da RepúAs restrições ao "voto se faziam aos menores de 25 anOs, blica para enaltecer, nesta tãide, o grande desempenho e
salvo algumas exceções, o-s- atrim:os de família, os criados, o valor que tem hoje o legislador municipal, o Vereador,
os religio"sos e os que não auferissem renda líquida anual . que~_ como nós todos conhecen;tos, é a peça importante na
igual ou superior a ucem mil réis por bens de raiz, indústria, defesa Q.os interesses do cotidiano do nosso povo. Conheço
esse Manual do Vereador, a que V. Er- se refere, tive a oportu7
comércio, oU empregos''.

6610 Quarta-feira 02

O!ÁR!O DO C'ONGRPSSO NAC'!ON/\1. (Scçao ll)

nidade de receber um exemplar em seu Gabinete, há alguns

anos, e quero manifestar a V. Ex~ que, no contato permanente
que temos com os Vereadores, em Minas Gerais, todos eles
são unânimes em aplaudir essa iniciã.tiva que partiu de V.
Ex~ ,e que tem, acima de tudo, dado uma grande contribuição
no _oferecimento de matérias impottarites para o- melhor desempenho dos Vereadores nas_Câmaras Municipais do nosso
Estado. Portanto, quero, mais uma vez, reiterar os nossos
cumprimentos e elogiar essa atuação·permanente que V. Ex•,
como ~nadar por Minas Gerais, tem desenvolvido junto aos
nossos Vereadores, para que possamos;-efetivamente, desenvolver uma ação cada vez mais dinâmica entre os_ vereadores
e fortalecer o desempenho daqueles que estão, hoje, nas Câmaras Municipais não só._do nosso Estado, mas, também,
dos demais Estados.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Ao agradecer a V. EX'
o seu aparte, Senadora Júnia Marise, quero lembrar, aqui,
para que fique registiã.do nos Anais desta Casa, que V. Ex~
começou a sua brilhante carreira como Vereadora na Câmara
Municipal de Belo Horizonte. Posteriormente, foi Deputada
Estadual, Deputada Federal, Vice-Governadora e, agora, é
Senadora da República.
~-Faço este regiStrõ~ ~ó a-gradecer_<?_Seri aparte, __ ~m bastante entusiasmo mesmo·,- pcfr saber que V. Ex~ também é
uma defensora do Poder Municipal, haja VISta as Constantes
viagens ao interio"r de Minas Gerais, das quais eu sou uma
das testemunhas.
Quero agradecer este aparte e agrade_cer, tam_bém, em
nome dos Vereadores não só do meu Estado, mas dos Vereadores do Brasil, o grande trabalho que V. Ex• tem feito por
toda a classe.
Ao encerrar estas palavras, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, quero extemar·o meu afetuoso abraço a esses diligen~es
vetares das questões nacionaiS, esteio da ConsolidaÇao-aemõcráticã- e do exercício do que há de mais orlgiiiãl na ª"tív_~aade
política.-(Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Alfreda_ Campos, o Sr.
Alexandre Costa, Primeiro Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é oCUpada pelo Sr. Epitácio
·
.Çafeteira.
Durante o disCurso do Sr. Alfredo Campos, o s_r.
Epitádo Cafetêira, deixa a cadeira âa presidência, que
é Ocupada pelo Sr. Louremberg Nunes Rochq..
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha)- Na
Presidência dos trabalhos, eu me associo, em nome da Mesa,
às homenagens que se prestam hoje ao-vereador. Certamente
que o discurso do Senador Alfredo Campos, aparteado pela
Senadora Júnia Marise, bem retrata a importância do legislador municipal qu.e, no ano _pass~dQ_, cada qual elaborou a
sua ConStituição Municipal.
A homenagem que presto aos Ver~dor~ do meu Estado
de Mato Grosso, assim cõrrto-àós de todo o BraS"il, tenho
a certeza d~ que será acompanhada pelos demais Senadores
aqui presentes.
Com a palavra o nobre Senador Epitácio Cafeteira.
O SR. EPITÁCIO CAFETEffiA (PDC- MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou
tratar de um assunto que não é importante apenas porque
é recente, é importante porque ele perdura enquanto não
houver uma decisão do_ Congresso Nacional de modificar uma
lei que foi feita injusta.

Outubro de 1991

Imaginem, Srs. _Senadore~. que, mesm9_riO __tempo do
regime militar, o direito de greve era assegurado ao trabalhador, sem ~enhun1:a penalidade.
Na hora do julgamento; ou do acordo entre as partes,
bastava que uma só das reivindicações fosse considerada justa,
fosse atendida, para que os dias de paralisação fossem pagos
pelos empregador.
Com a nova lei, já nesse peifodo dito demO-crático, terilos
1:1!11ª"- ~ei de Greve que, em seu art. 79 suspende o contrato
de trabalho. E, suspenso o contrato de trabalho, claro está
que- rlá-o haverá remuneração p_ara o trabalhador, mesmo qu~á greve seja considerad(l não abusiva, me§:!!lC? que__ greve
seja: cOnsiderada-legal.
~
-__ Ainda na sexta-feira, quando usava d3 palavra o ÕÕbre
Senador Oziel Carneiro, dentre os apartes, figurou um do
Senador Alexandre Costa, que dizia: "Não me lembro de
ter visto um aumento para Os bancários sem greve".
Realmente não existe. Os patrões não_ procuram dar o
au_r:n_ent<?naépoca devida e JiC~m_esperando qUe hajã greve
do trabalhador. Foi o que aconteceu agora. Nenhum aumento
foi dado ao funcionalismo do Banco do Brasil e dá Caixa
Económica Federal. Os presidentes dessas instituiÇões falaram
sobre os aumentos, mas não deram, e a classe entrou em
greve:-o Tribunal, julgando a greve, considerou-a não abusiva, I_egal, mas deixou para o Banco do_ Brasil ~ para a Caix-a
Econc?_mica Federal o arbítrio de pagar ou não os dias parados.
-sr. Presidente, se o trabalhador é compelido a fazer uma
greve, legal e justa, não é justo; embora seja legal, que ele
não receba os dias _em que ficou parado na busca dos seus
direitos. Entreguei hoje ao Senado um projeto de lei objeti.vand_o_a_ modificação desta lei.
Registro, neste m~u pronunciamento-, o prOjeto e sua
.
_
justificàção:

ª_ _

PROJETO DE LEI DO SENADO
N•
DE 1991
(Do Senador Epitácio Cafeteira)
Dispõe sobre aspectos ligados ao exercício do
direito de greve, de que trata a Lei n~ 7.783, de
28 de junho de 1989, e dá outras providências.
O Corigresso Nacional decreta:
Art. I' Para os efeitos da Lei n• 7. 783, de 28
de junho de 1989, o atendimento de uma das reivindicações formuladas pela categoria profissional, através
de acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença
normativa da Justiça do Trabalho, ensejará o pagamento, por parte do empregador, dos dias paralisados.
Art. 29 A participação individual e passiva do
trabalhador, por si só, em movimento greVista não lhe
acarretará nenhuma forma de punição -por parte do
empregador.
Art. 3• Revogado o art. 7• da Lei n• 7.783, de
28 de junho de 1989, eSta lei entrará em vigor na data
de sua publicação-.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Pretende-se, com a presente proposição, dar melhor adequação ao texto da Lei n9 7.783, de 28 de
__ junho de 1989, que dispõe sobre o e?'ercfcio do direito
de greve, em face da realidade do dia-a-dia, que vei~
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reivindicações do movimento grevista for atc!iidida pela Justiça
do Trabalho ou pelo acordo salarial.
_o'sr~ Maurício Coi-rêa- POrque, no caso do -Banco
do Brasil agora, por exemplo, da Caixa ~EconômiCá Federal
e, por via de conseqüêiü::ia, do Banco Central, temos uma
situação curiosa. V. Ex• até salientou aí, no seu discurso,
"o Tribunal St!periõf- do Trabalho entendeu que a greve não
era ã.busiva". Resultou que alguns bancários, oU-melhor, o
conlando da greve determinou a sua continuidade. Em represália, o Presidente do Banco do Brasil, o Presidente da Caixa
Económica Federal autorizaram o desconto e até as demissões,
<[U~e s_ã"õ-Cõithecidas pelo farto notiCiado da imprensa, inclusive
cOiil-aDúD.cfos pagos -nãs diversas emlssoras de rádiO e televisão
do País. Quero dizer a V. EXi' que o seu projeto me agrada,
sobretudo, porque, quando a greve não é abusiva, caracteriza,
p~rtanto, o indício do direito dos trabalhadores. Faç9 questão
de salientar este fato, Senador Epitácio Cafeteira-, pOrque,
o Banco d_o Brasil fez duas greves. V. Ex• deve ter acompanhado. A. primeira, na verdade, o Tribunal entendeu como
abusiva, há uns três ou quatro meses e, em função disto,
o Presidente Lagayette Coutinho tomou a decisão curiosís:..
sima, estranha, até: ele autorizou um empréstimO que, ·ao
que me parece, figurava a título de antecipação, em torno
de 40% daquilo que eles pretendiam, mas só o fez Com relação
aos funcionários qili: não aderiram â greve. Todos aqueles
que participaram da greve sofreram a represália de não receberem esse empréstimo que, naquele instante, era da maior
importância pã.ra os bancários do Banco do Brasil. Agora,
por ocasião desta segunda greve, na qual os bancários se encontravam na data base -portanto, havia legitimidade para
o exercfciO da greve sem que se a decretasse abusiva - , o
Presidente do Banco Central autorizou - aliás, foi uma das
poucas vezes_ que isso aconteceu no Brasil, pelo menos do
meu conhecimento - a abertura da contabilidade do Banco
do Brasil para os funCionários, no se.Dtido de que eles indicassem um economista para examinar a situação económica e
financeira do Banco e se o laudo resultante dali fosse favorável,
dar-se-ia um aumento maior do que aqueles 106_% que o Banco
ofereceu. Intermediamos esse entendimento - o Presidente
Fernando Collor de Mello não se encontrava no Brasil atrav~s do Vi~e-Presidente da República em exercício, Senador Itamar Franco. Nós, representando o ·comando de greve,
não aceitamos, porque a ·greve teria qUe encerrar. O Presidente conversou em separado com os dois presidentes das
entidades, mais o Sr. Leone, da Secretaria de Estratégia, aceitou que os trabalhadores continuassem em greve, até que,
por exemplo, o Sr. Barelli examin:ã.sse- Se, realmente, o Banco
mente~
Essas as razões principais pelas quais estamos pro-- tinha ou não condições de dar uma concessão de um índice
pondo ao exame desta Casa Legislativa a presente pro- maior. Os bancários não aceifararri sob a alegação- di cjrie
posição, na certeza de que merecerá a acolhida neces- quan~o o Presidente da República determinou os milhões
de 5Jólares que foram emprestados a·os usineiros, quando o
sária.
O Sr. Maurício Corrêa - Permite-me V. Ex• um aparte, Banco d_o_ Brasil autorizou uma séffe de operações frustra-das
que. resultaram em não-pagamentos, em títulos, em liquidaSenador Epitácio Cafeteira?
ções_e insolvência_, ás funcion~âfiOs não concordaram em decorO SR. EPITÁéiO CAFETEIRA ..:.:. Com multa alegria, rênçia dessa situação, porque o estado caótico das fin;mças
- · ·
nobre Senador Maurício Corrêa.
do_ Banco seda produzido pela má gestão; não pOr CUlpa dos
O Sr. Maurício Corrêa- Eu indagaria a V. Ex•, antes trabalhadores bancários, que se encontravam a postos, consde entrar no mérito -deste rápido aparte, se o projeto de V. tantemente. Mas pouco importa, façO- apenas um retrospecto
Ex• estabelece o abono das faltas após o dissfdio coletivo, dessa greve para dizer a V. Ex' que seu projeto é extremapromovido pela Justiça do Trabalho, ou em-qualquer circuns- mente justo, porque a greve é um iristrumento democráticO,
constante _çla nossa Carta Maior, e o sindicato é uma entidade
tância.
que não eStá abaixo e nem acima, mas à-lateral do Est3do,
. O SR. EPITÁCIO CAFETEffiA ..,-- Não':'o .projeto só . 'tal é o conceito cieritífico que se dá à- estrutura polítiCa e
obnga-o empregador a pagar os dias parados se uma s6 das jUrídica
da entidade sindical, pois o trabalho tanto é prestado.
. .
demonstrar a existéncia de aspectos fáticos que estão
a merecer melhor tratamento legal. Com efeito, tem
sido comum a negativá. da Justiça do Trabalho_~e_m deliberar sobre o cruciante problema do pagamento dos
dias paralisados, ou quando o faz, tem sido pela negativa, em face da determinação do art. 7'~, que dispõe
sobre a suspensão, em qualquer caso de paralisação,
do contrato_ de trabalho, seja o movimento greviSta
justo ou injusto, abusivo_ ou nãO abusiVo, para utilizar
a terminologia da legislação em vigor.
__ _
Ora, se verificarmos -nosSa his_tória reCente, vanlOs
constatar que, nem mesmo no período 'autoritário se
legislou desta forma. BaSta ver a Lei o? 4.3~0~ de l9
de junho de 1964, sancionada p~lo Presidente Caste:llo
Branco~- Essa lei sempre foi tída como uma lei antigreve. Pois bem, nem mesmo ela dispunha de forma gefiérica e meridiana sobre a suspensão dos conti-atos de
trabalho dos trabalhadores, em caso de greve .. Não
há justificativa mais séria nem plausível pãra sê Considerar, de plano, como suspenso, qualquer contrato de
trabalho, simplesmente pelo fato de o trabalhador estar
em greve. Por isso, o art. 79 da atu81 le"i de- greye ct._e_ve
ser simplesmente rev_og-ado, deixando-se, como _sempre
foi, a questão do pagamento dos dias parados para
ser negociado com os empregados e, event~almente,
para ser decidida pela Justiça do Trabalho.
O pagamento dos dias paralisados tem sido uma
prática mais ou menos constante nos movimentos grevistas· vitoriosos,: sempre que s-e reCOnhece a justeza
da greve e, em conseqüência, das reivindicações formuladas. Se as reivindicações são justas_e foraQl atendidas,
nada mais normal e lógico do que _o pagamento do
período de greve. Não se trata de pagar para o trabalhador fazer greve, como, grosso modo, fªl~ alguns
empregadores menos sensíveis aos problemas sociais,
mas sim, reconhecer que a greve é a única ~on;na de
luta social, embora extrema-, de que dispõem os assalariados em qualquer parte do mundo_civilizado.
Busca-se, com o art. z~ do projeto _sob exame,
a'clarar a parte primeira' do art. 14 da atual Lei de
GreVe, fixarido-se que o trabalhador grevista, quanto
partiCipante pãSsivo é individualmente considerado, em
movimento grevista, nãó pode ser punido por eventual
descumprimento genéric-o da Lei,_ quem sabe, a cargo
da entidade sindical. O trabalhador cidadão deve responder apenas pelos seus atos praticados individual-
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ao Estado como ao particular. Portanto, o Estado é patrão
em igualdade de condições _ como o empresátiO~e ·patrão. Portanto, não há diferença no exercíciO- das atividades sindicais,
.entre o sindicato, a atividade: privada e a ativídade pública.
Portanto, o seu projeto vai Ii:terecer--cta minha pa-rte inteira
solidariedade, porque ele é justo e-evíta-essas represálias extremamente injustas e iniq'UãS ·que são praticadas contra categorias que, só por extrema necessidade:- se Vãleram da greve.
Parabenizo V. Ex~ e vou acompanhá-lo na aproVaÇãO âeSse
projeto.
- --

outubro de 1'191

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Agradeço a V. Ex•
pelo aparte. Cabe a nós, homens públicos. examinar casos
Como este.
-Imaginem V. Ex•5 , ontem, o Banco do Brasil trabalhou
:lté às 1b horas- da noíie, não foi' paga hora extra a niOgúem.
O fUncionário do Banco do Brasil - e o_ nobre Sena,.dor Oziel
Carne~ro sabe bem disso -:.~é dedicado, quer bem à casa.
Hoje, ni.esmo teri.âO -Sído penalizado com a obrigação de pagar,
além dos dias em que esteve em greve;- também o sábadOe ó doming9, dias ~rii qUe não_frabalha nonrialmente. E Inais,
sem .ganhar ~ora extra, mesmo assim ele está lá, trabalhando
pela casa, valorizando a -casa.
-.Outra prov·a- de que o funcionário-do Banco do Brasil
é dedicado à casa é que uma Comissão Parl~~entar de Inquérito soliCitou ao Banco a relação dos seus 40 maiores devedoreS. o-·a·a-nco estcLé'mpurrando issO c<:nn-aoarrigã e ainda
não de-U à. íriforíti3.çiio, embora ele tenhi ã.lista dos 200 maiores
devedores. Pois bem, nenhum funcionário deixou vazar a lista.
Isso dá uma idéia da formação do funcionáriO do Banco do
Brasil.
Assim, espero que os cincos Senadores que comparecerem para conversar com o Presidente do Banco do Brasil
e· o Presidente da Caü:ã Económica sejam bem-sucedidos.
Na realidade, os funcionáriOs do Banco do Brasil, mesmo
com o aumento concedido, vão tirar filhos do colégio, porque
não estão conseguindo manter o mesmo padrão de vida, o
mesmo status. E uma situação difícil, desagradável. Tenho
certeza de que a comissão designada terá bom êxito, porque
acredito no discernimento dos administradores das duas casas
de crédito.

e

O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA- Nobre Senador Maurício Corrêa, na realidade, a greve anterior fo! considerada
abusiva, porque não era a data-base, e os bancártos esperaram
a data-base. Na segunda greve, que não era abusiva- assim
julgou o Tribunal Superior do Trabalho___:. e_l_es t~~b~m.foram
penalizados porque passaram entre onzç_e tr~ze_ Çhas de greve.
Então, estamos, hoje, diante de um fato cons_umado:
funcionários do Banco-do Brasil e da Caixa_ Económica Federal
têm um aumento, -mas vão pagar, além dos onze dias que
faltaram, mais quatro dias: dois sábados e_dois doq~ingos que
estavam no meio. O Banco do Brasil quer que eles paguem
em dinheiro os sábados e os domingos não trabalhados. É
uma situação -difícil.
_
Hoje, estou entregando à Mesa um requerimento. Estou
requerendo, na forma do Regimento, que seja OOnstíftiída
uma comissão de cinco senadores- para, representando uma
ComiSsão Externa, fazer gest6es junto aos Presidentes do
B.anco do Brasil e da Caixa Económica Federal, no sentido
de autorizarem a repOsição âas horas de g_reve -~_!!'_ayés de
horas extras de trabalho, como--é feito em tódãs a:sun.rversidades, onde o professor faz greve e depois, através de acor_do,
O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex• um aparte?
devolve as horas-:aula. Sr. Presidente, gostaria que o Senador
O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA- Com grande alegria,
Maurício Corrc~a fizeSSe parte dessa comissão.- E _deixo Qem
claro no requerimento ·que, tal atitude se justifica na medida riôbre Senador.
em que, se por um lado, os referidos Bancos não têm condições
, O Sr. Ozlel Carneiro- Senador Epitácio Cafeteira, pude
de pagar horas extras e o público necessita de horário mais
depreender, pela leitura do projeto de V. Ex~, a sua preocualargado para recuperar os dias de greve, por outro, os funciopação de que funcionários dedicados e reconhecidamente canários entram em greve considerada não-abusiva por falta
pazes_ Qo Banco, ~q Brasil nã_s> venham sofrer punições_ em
de condições financeiràs.
razão de comportamento de lideranças sindicais que não quisede imediato, aceitar a decisão da Justiça do Trabalho.
O Sr. EduardO Suplicy - V. Ex• me pe-rrilite -um aparte?
- Examinarei a questão com muita- simpatia -·e acompanharei
O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA - Com alegria, nobre o projeto de V. Ex~, na certeza de que o seu objetivo não
Senador Eduardo Suplicy.
é senão fazer justiça com a classe operária no momento de
reivindicação salarial, seja ela empregada de uma instituição
O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador, cumprimento
V. Ex' pela iniciativa dessa proposição-.· v: Ex• propõe que estatal, seja de uma empresa da iniciativa priVada. Mas o
se dê àqueles que realizaram greve por motivo considerado objetivo principal de meu aparte é exatamente confirmar e
atestar·, como ex-:.Diretor do Banco do Brasil, que realmente
justo, inClusive pela justiça, o direito de repOr, cOm ti:abalho,
aquilo que foi considerado como ausência. Essa seria u-ma ()" funcionalismo dessa casa é muito dedicado à instituiÇão.
forma de retribuir as horas não trabalhadas, uma vez concluída Muitas vezes, quando em visita a uma agência do interi~r,
a sua manifestação·de reivindicação. GOstaria de adilzi{-um·a concluíamos nosso trabalho e nos reu_níamos na casa de um
funcionáriO, víamos comO a família desse fu_nciQifárió vibrava,
sugestão - não tenho certeza de que ela esteja incluída no
lutava e se enchia de alegria com os sucessos do Banco. Um
requerimento de V. Ex~ Talvez, a esta altura, decisão nesse
Presidente do Banco na gestão de que fiz parte, que é muito
sentido já esteja sendo encaminhada. Poderia haver maior
OOD.liecido de V. Ex~ - o _Dr. Nestor Jost - , costumava
compreensão por parte do Governo, que, ontefu, áiuiildou
dizer, em tom de brincadeira, mas, sem dúvida, de reconhea demissão de mais de 100 funcionários de ambas as instituições, especialmente da Caixa EconômiCá Fe'deral. Teriã -Sído- Cimento ã dedicação não apenas do funcionáriO, mas de -toda
a família, com a preservação do nome e o progresso do Banco
hoje uma oportunidade para se dialogar a respeito, se os
do Brasil: "Chame a subgerente, que eu quero ver como
Presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômíca Federal
é que as coisas estão funciOnando nó Banco do Brasil?" Era
tivessem comparecido, como estava previsto, ã Comissão de
a esposa do gerente que se dedicava ao trabalho do marido,
Assuntos_ Económicos; mas a presença -deles na Comissão- foi
acompanhando-o e ajudando-o. Sobre esse aspecto, concordo
adiada. Acredito que, em breve, estarão prese-ntes no Senado
oom----v.-Ex• E a qualidade do funcionário do Banco do Brasil
Federal. Certamente, a sugestão de V. Ex• será um instrué, sem dúvida, uma das melhores que existem no Brasil. A
mento de catalisação para a superaçãO dos obstáculos havidos.

ram-.

Outubro de 1991

DIÁ.R!D DO ·c:ONGR!\SSd.Ni\CTdNI\L (Scçao !!)

Quarra-feira 02 6613.

Contudo. na segunda metade do século XIX, inicíouwse
a fase em que o café se tornaria o elemento determinante
de toda uma ciVilização em fistígio.Em .funÇão do café, cornew
çou-se a explorar o solo do Vale do Paraíba, momento em
que Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo uniramwse
no desenvolvimento de toda uma área que é hoje praticamente
O BR. EPITÁCIQ.CAFETEIRA --' Agradeço ao nobre urbanizada, toda ela, em função da produção, e dos lucros.
São Paulo, então, situava-se em primeiro plano no·C"enário
Senador Oziel Carneiro, que foi DiretOr do Banco do Brasil
e conhece, perfeitamente, ilão apenas as qualidades cultUrais nacional. Entretanto·, o desenvolvimento industrial consedo funcionalisnlo do Banco. No Banco se aprende a ser sério, qüente da união do ·capital em mãos-da elite do café, ajudado
a ser direito. É multo difícil para o Banco do Brasil competir pela tecnologia trazida e desenvolvida pelo imigrante italiano,
com bancos particulares, porque o banco particular é aquele tomou conta de praticamente tOda a região cafeicultora, engloque, se for preciso, gU.ãrda um cheque para o dia seguinte, - bando ainda Minas Gerais e Rio de Janeiro.Depois de quase um século em que essa região_ resplanw
se for preciso adianta uma operação de crédito. _
Já o funcionário do Bánêó. dõ BraSil é edg.cado para não deceu economicamente~.Pela pro"du.ção agrícola, irrompeu a
admitir o cheque na reserva, para não adiantar ó expediente. industrialização ·real do País, já em plen·o século XX ~--na-
E com isso se torna ·mais difícil, numa competição normal, década de 30. Em termos estatísticos, ainda divisávamos Sãoconseguir os clientes que normalmente vão para a banca privaw Paulo em primeiro lugar quanto à produção e ao movimento
da porque têm ~ais facilidade em seus negócios; têm mais económico, acompanhado do Rio de Janeiro em segundo luw
"cintura", até estimulados pela direção bancária, nO sentido gar, o-Rio Graride do Sul em terceír<re-Mi"na-S Gerais, em
quarto lugar.
de aumentar a sua--clientela.
Enfim, Sr. Presidente, era o- que tinha a solicitar, apresen·
- Razões históricas levaram Minas Gerais a ocupar Osegunw
tando este projeto de lei e requerendo uma comis~ão. Vejamos do lugar na produção económica do País. Com o ouro nasceu
se assim, levamos a tranqüiliâade para mais de uma centena a nossa indústria, e com o café, para o qual desenvolvemos
de milhar de famílias -que hoje dormem desassossegadas, sem a tecnologia necessária, rumamos para ·a produção industrial
saber como vão pagar os dias de greve se não for com o de base.
trabalho normal de sua carreira. (Muito bem!)
Para que tenhamos uma visão geral e atual do quadro
Durante o discurso_ do Sr. Epitácio Cafeteira, o económico de Minas Gerais, é importante que examiilemos
Sr. Louremberg Nunes Rocha, deixa a cadeira da_presiw o complexo industrial setorialmente. Assim, veremos que a
déncia, que é ocupada pelo Sr. Beni Veras, Suplente siderurgia mineira fechou 1990 com uma produção de oito
de Secretário.
· milhões de toneladas. Ela tem demonstrado uma grande adaptação e criatividade diante dos problemas de retraçãO d_o mercado interno e sucessivas defasagens cambiais. De ferrowgUsa,
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
Minas Gerais- atingiu uma produção de aproximadamente
ao nobre Senador Coutinho Jorge. (Pausa.)
5.200:000 toneladas, em 1990, cerca de 90% do total da produS. Ex• não se encontra presente.
Coiit-edo a palavra ao nobre Senador Odacir S"oaú::s. ÇãO. brasileira._ Mas, os gusefros do Estâ_do víVem ·Jl!orllentos
de grande apreensão, frente às- restriçõés para a exploração
(Pausa.)
do_ setor floresta e de produção de carvão. Com uina capaciS. Ex~ não se encontra_ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. dade instalada superior a seis milhões de toneladas por ano
e alcançar a auto-suficiência em- ·maias plantadas até 1995,
(Pausa.)
conforme determina a legislação federal, custará às indústrias
S. Ex• não se encoritra presente.
Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, por produtoras não integradas de glisa, um volume de investimentos da ordem de US$450 milhões.
cessão do nobre Senador Rachid Saldanha Derzi._A Brasmag, única fabricante de magnésió metálico do
País, iriiplantou mais quatro fOmos de redução, tendo atingido
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. Pronuncia o
durante o ano, a capacidade de 10.650 toneladas, capaz de
seguinte discurso.--Serit reVísão da oradora.)- Sr. Presidente,
atender a toda a demanda brasileira do metal.
Srs. Senadores, depois da realização do· Fórum Económico,
=Ao mesmo tempo, a··capacidade instalada de Minas Gecoordenado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais,
rais, para a produção de alumínio primário, é estimada em
Associação Comercia[ e todas as entidades de classe do nosso
150.000 toneladas, por ano. As indústria do setor colocaram
Estado, algumas conclusões importantes foram --conSUbstan_11:9 ~e.rc~do, em 1990, apro?Cimadamente, 147 toneladas do _
ciadas no documento a respeito da economia do nosso Estado.
produto. As principais vantagens que o· Estado oferece para
Hoje, como sabemos, Minas Gerais ocupa a seguitda ecow
novos investimentos neste ramo, são a ocorrência de bauxita
nomia· do País.
de -~oa qualidade e em volumes considúáveis, a proximídade
O Brasil convive com o_ brilho económico e intelectual
de Minas Girais desde o século XVIII, quando acompanha- dos grandes mercados e dos maiores portos, os meios de acesso
mos o esplendor do ciclo de ouro ao lado das idéias libertárias- e q potencial ener_gético.
Sr. Presidente, e Srs. Senadores, a·FIAT Automóveis
dos inconfidentes. Ambos passaram, o ouro porque só servia
ao colonizador e as novas idéias porque ameaçavam o mon-o- _foi" a úriica mOntaflora do País a apresentar crescimento, durante 1990. Sua participação no total nacional de montagens
pólio.
de veículos cresceu de 23 para 26%, e passou- a· ocupãr a
Finda esse etapa histórfca, o pt1trieiici lugar na escala
segunda colocaç-ão.
económica nacional foi ocupado pelo Rio de Janeiro, área
· O setor de indústrias de bens de capital recebeu signifilitOrânea, com solo fértil e com toda a importância decorrente
cativa influência do recrudescimento da recessão e do baixo
. de ter situada em seu territóriO a caplf31 do País.ar nos ·cargos mais -importantes de assessoramento da República, a presença de funcionários do Banco do Brasil. Por
isso~ também congratulo-me com o ilustre orador ao trazer
ao conhecimento da Casa_ essa _qualidade, essa dedíCação e
esse patriotismo do funcionalismo do Banco do Brasil.
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nível de investimentos públi~os_e privadQS. Houve unia queda qü_ê_ncias-sociais e políticas. Por outro lado. abriu-se uma frestã
aproximada de 5% em 1989- e estima-se que a capacidade em direção à modernização da estrutura produtiva do País,
ociosa do setor tenha cre·scido dez pontos percentuais, ou por intermédio da Nova Política Industrial lançada em junho.
seja_, agora, da ordem de 50%. A indústria ri:tineira de bens
M_uitas _qas metas traçadas _originalmente frJJstraram-:;e. O
de capital conta com seis empresas de presença slgnüicativa atual estágio do processo de_ abertura d~ _economia resultou
no parque brasileiro. A exemp,lo deste, ela passa por dificul- num aumento das importações de supérfluos, com efeitos redades, uma vez que é voltada preferencialmente para o atendi- dutores no conjunto da política antiinfl3cionária, e a rci:fonD.a
tributária ne~ -~equer foi discutida.- -mento da siderurgia e da mineração. Além disso: o setor
caracteriza-se fortemente -pela produção de bens de capital
Todos esperam por medidas efetivas que sinalizem uma
sob_encomenda, ·sem ·participação de relevo no ~egmentq de
m~dan~""d~ rumo n~ condução da ROiítjça econ~mica. Estamáquinas operatrizes e de máquinas e equipamentos ag"rícolas..
mos viv_endo um cfr_culo vicioso. Enquanto não se realizarem
Contrariando a tendência de recuperação ve-rificada nos
as necessárias reformas estruturais da economia brasileira,
dois anos anteriores, o setor eletroeletrónico. brasileiro' apreM o combate à inflação-·será efémero. Na verdade, a sociedade
sentou uma queda de 2,9% na produção entre jarieiro e agosto bra~i~~ira está enfrelj~~md.o, co~ .s.act:~fíc~o? •. os SUc~ss.ívp;iph
de 1990. Em Minas Gerais, o setor que representa 4,4% do nos econômicos,
brasileiro, teve um crescimento, em sua produção industrial,
A eco_nomi~ _encontra-se fragilizada por diversos elemende 61,55%. Este significativo incremento deveu-se_à entrada tos:
em operação de projetas para fabricação de cabos especiais,
1 __: O Governo Federal instituiu um controle tr~·sitÓrio
destinados ao mercado externo.
da polítrca monetária com o çonfisco dos atiVos finance-iros. Considerando que as expectativas do empresariã:do do
N_u_m processo de inflação crônica, cofiO .O~o ~C3s0 brasÜçiiõ;
setor mobiliário, para -1990, eram de um ano de desafios, observa-se a alta generalizada dos pre_ços em -ritmo crescente,o advento de novas normas económicas acarretaram perple- com a .sociedade desenvolvendo métodos de convivência atraM
xidade e autodefesa. As empresas tiveram que repensar seus vés da indexação simultânea de p~eços e salários. Ç~so a queda
programas, procurando dar continuídade às inversões que vi- da oferta s_eja maior que a da demanda, os preços permanecerão altos num nível de produção menor, e a recessão terá
sassem ao bom desempenho de suas unidades de produção.
Enquanto isso, o desempenho do setor ca~çadista no Esta- sido inútiL Assim, a principal peigunta que se faz neste mOdo foi bastante diferente no verificado no País como um todo.
mento: QUal será o grau de resistência do povo, diante da
A maior parte ?a produção. das indústrias _mineiras é vqlt3da
Polít!ca Monetária_ ~es~iva, f! do oyeitiginoso aumentO de
para o mercado interno, enquanto os principaiS póloS; Riõ preços que já se esboçou nas prateleiras?
·
Grande do Sul e São Paulo, se voltaram às exp-ortações, direta:-__ _
2 - A Política Fi_scal deu-se em bases transitórías -..:.
mente prejudicadas pela defasagem cambiãl aPós o -Plano Ca::-_
por cobrança de impostos extraordinários.
llor.
O setor têxtil, a exemPlo de o-Utros segmentos industriais,
3 --:-;- A presença de estrangulamentos inters_etoriais constambém ingressou em 1990, sob a expectativa de iniciã.r uma titUíOutro fOco de eStabilização ecrrnônllcâ,·atnivéS de OiiE;-Op6fase de pesadas inversões, e de serem removidos antigOs entra- lios e cartéis, que geÍ'am: d~sequilíbri_Os_ de_ preços relativos.
ves ao seu desenvolvimento.
A redução da demanda não está reduzindo preços, porque
De .acordo com estudo realizado pela Fundação Getúlio e~pressiva parcela do mercado é_ oligopolizada: a redução da
Vargas, Minas Gerais çonseguiu alcançar o seE:undo-PIB ria-~ de-':!landa e da produção auQJ._entaos custos fixos_, ioduzind_o
cional, redimensionando a sua importânCia-econômicã, pór a repasses sobre os preços ~m ritmo·cresc~nte_. __ ... ···-'. _.
três razões básicas:
Neste" cenário, torna-se fundamental o oferecimento, pelo
1 _:_ uma política de industrialização persistente e contí- Estado, de regras claras e estáveis na execução dá política
nua, desenvolvida pelo fo~ento à pequen~ ~-médias ~i_l?.pre'sas; económica, de forma a manter-e eStimular os investimentos
nó País, inclusive os -eStrang"eirQs; çiirec'ic:_m_adoS '"à 'nôva~etapa
2 - oferta de infra-estrutura industrial; e
de crescimento apregoada.
3 - capacidade técnica do_s seus recursns humanos.
Parece difícil compreender corno foi possível a Minas
Muito -provavelmente, estas colocações expliquem por
que, em agosto e setembro de 1990, a áespeito do agravamento Gerais assumi~ o segu~do lugar_e~-~!t~açãp econômicà, iiU~
das dificuldades vividas pela indústria brasileira, Minas Gerais, País com uma vida económica tão- fragiiJ:entada. _Contudo,
mais uma- vez, voltou a s_e sobressair, constituindo-se no pri- ao ''jeito mineiro''' é fâcil ãce_ita~ q ·q~~~as esiatíticas anteriores-meiro Estado do País a obter, o crescimento em sua produção não conseguiam mostrãt-:D riti~élró, Por índole, tem poStUra
reservada, característica adquirida através de mf!a herança'
industrial.
Minas assume, assim, declaradamente, a posição de se- sociológica, com raízeS prováveis no fíScalis-mo que "imperou
gunda economia do País, com 12,52 por cento do PIB miCionãl. en_tre rióS;-âesde que Portugal levava de nós o ouro, para
A expressivídade de nos.sa indústria sid_erúrgica, com qua- pagar sua dívida com a Inglaterra. No inconformísmci das
renta por cento de toda a produção nacional de aço, ou a atitudes fcud(!is os n::ti_neiros foram se preparando para a resisprodução mineral, os alimentos, as safras crescentes de grãos, tência, ein náme dos interesses de Minas e do Brasil, ouvindo
o café' os têXteis, as confecções' os calçados I indústria eletro- as r3_fzes mais profundas de seD.ii.rllentó nacionát, levantando,
mecânicà, a eletrometalúrgica, ou a produção de energia elé- por fim, o brado da liberdade, com a inssurreição dos inconfidentes.
trica.
Este e·stilo inineiro, descrito por GUíinarãeS ROSa corno
O ano de 1990 foi marcado por profundas mudanÇas na
condução da política económica nacional. Por um lado, confi- retraído, mas atento e_defensor da legalidade e das instituições
gurou-se novo e desgastante esforço pela estabilização da eco- da nossa Pátria, precursor do desenvolvimentq e vocacionad9 _
nomia, na tentativa de romper-se a espiral inflacionária qtie para a dignidade -do seu trabalho, mostram, certamente, que
ameaçava a deflagração da "hiper", com suas nefastas conse- Minas Gerais, -~m segundo lugar ·na_ produção económica,
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avança, silenciosamente, em direção ao futuro, com as responREQUERIMENTO N• 679, DE 1991
sabilidades e credenciais para o-fortalecimento da economia
Sr. Presidente,
do País.
Requeiro, nos túmos do art. 75 do Regimento IntenlO,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando os empresários
do no-sso EStãdo, todos eles preocupados com a ·situação eco- _ que seja formada uma Comissão EXterna cOrriposta de 5 Senanômica e social do nosso País, defendem metas e determi- dores para tratar junto aos Presidentes do Banco do Brasil
nações claras· para o desenvolvimento de Minas, mas sobre- e Caixa Econômíca Federal no sentido de autorizarem a repotudo para o desenvolvimento do nosso País, eles querem mos- sição das horas de greve em horas _extras de trabalho.
Tal atitude se justifica â Iriedida em que, se por um lado:
trar, acima de tudo, a seriedade com que estão voltados para
os referidos _bancos não têm condições de pagar hora extra
o futuro do nosso País.
Chamo a atenção- para· o fato, por exemplo, de que os e o público necessita de um horário mais a13rg3.0õ-p3.ra recupeprecursores da política económica do nos_so País estão dispen- rar os dias em greve, por outro, os funcionários entraram
em greve considerada não abusiva fOi põr falta de condições
sando a contribuiç~o dos empresários do nosso Estado, que fin3itceiras.
--efetivá.menl:e têm dado mostras dã. sua competência na geração
N. termos
dos recursos e do crescimento do nosso Estado. Por certo,
P. Defeririie!lto.
eles teriam muito a- ·contribuir no sentido de des-envolver o
Brasília, 1~" de outubro de 1991. -Senador Epitácio Cafe-País, tirando-o das atuais dificuldades.
teira_.
Sr. Presidente, era o que eu desejava dizer. Muito obrigaO SR. PRESIDEN"TE (Bení Veras) - O requerimento
do. (Muito bem!)
lido será publicado e, posteriormente, in~luído em Ordem
COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: .
do Dia, nos_ termos do art. 255, inciso II, n~" 6, do RegimentO
Albano Franco - A:Ifredo Campos - Eduardo Suplicy Interno.
Sobre a mesa, requerimenfo que será lido pelo Sr. 19
..a... Fernando Henrique Cardoso ---Guilherme Palmeira Iram Saraiva -Jonas Pinheiro -José Richa -Jutahy Maga:- Secretário".
lhães- Marluce Pinto -Maurício Corrêa- Nelson Wedekin
É lid~ o seguinte
- Ney Maranhão --Onofre Quinan - Ronaldo Aragão
-Teotónio Vilela Filho
REQUERIMENTO N• 680, DE"1991
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras - Sobre a mesa,
,, Requeiro, nos termos do art. 258 do Reginiento Interno·
requerimento que será lido pelo Sr. 1~" SecretáiiO. -desta Casa, que o Projeto de Lei do Senado n• 291 de 1991
É lido e aprovado o seguinte
de minha autoria, tramite em conjunto com ·o Projeto de
REQUERIMENTO N• 678, DE 1991
Lei n~" 252, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel.
Sala das Sessões, 1• de outubro de 199!. - Senador Fer·
Senhor Presidente,
nando Henrique Cardoso, Uder do PSDB.
,
Solicito nos termos da Constituição Federal (artigo 55
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - O requerimento
item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (artigo
43 inciso II) que seja considerada como licença autorizada lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termõS
do disposto no att. 255, inciso II, n~" 8, do Regimento Interno.
o dia 30 de setembro próximo passado quando me ausentei
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~'
dos trabalhos da Casa para no Rio de Janeiro manter vários
SeCtetáfio.
---~
-encontros políticos.
Sala das Sessões 1• de outubro de 1991. Senador Albano
É lido o seguinte
Franco.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 335, DE 1991
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Aprovado requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Regulamenta o art. 223 da Constituição Federal,
no que tange à complementaridade dos sistemas privaO SR. PRESIDENTE (Bení Vera:s) - Sobre a mesa,
do, público e estatal.
comunicação que será lida pelo Sr. 1~" Secretário.
O Congresso Nacional decreta:
É lida a seguinte
-~ Art. 19 O processo de outorga e renovação de concesCOMUNICAÇÃO
são e permissão para: o serviço de radiodifusão sohora e de
Em 1• de outubro de 1991. sons e imagens dividir-se-á em três sistemas, conforme a súa
Senhor Presidente
natureza e finalidade, a saber:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acorI - sistema privado, com fins lucrativos, de natureza codo com o disposto no§ 1• do art. 13 do Regime~to Interno, mercial, privada, editorial e política, e voltado à educação,
que me ausentarei dos trabalhos da Casa, no período de 7 à informação e ao entretenimento;
a 12 de outubro do corrente ano, para integrar a Delegação
II- sistema público, sem fihs lucrativos e gerido pela
Brasileira à 86• Conferência Interparlamentar, ·a realizar:-se sociedade civil, ·e voltado à informação;-educação, arte e cultuem Santiago, Chile.
ra; canal de voz da s-ociedade ciVil; de natureza editorial e
Atenciosas saudações, Senador Amir Laodo.
política; sem conotação partidária;
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - A comunicação
III---:- sistema estatal, sem finS lucrativos e gerido pelo
lida vai à publicação.
Estado; canal de voz do Governo; de natureza editorial e
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~> política; sem conotação partidária.
Secretário.
.Parágrafo único. As concessionárias e permissioõárias
de serviços de radiodifusão, observado o caráter educacional
É lido o seguinte
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desse serviço, deverão organizar sua--programa~o
consonância com as exigências mínimas do Regul~inento dps Serviços de Radiodifusão, ob~_crv~!)do, em particular. os ite:ns 11
e 12 da redação dada ao seu art. 28, peloDecreto n' 88.067/83.
Art. 2" As ~orrc'c!Ssões- e permisSõeS se diStdOulr30-Ji3

. _Ora,_ se o m!,i.ndo dos ho1Dens é_ construído socialmente,
_terá poder aquele que tiver hegemonia no processo de verbalizar sua ótíca do mundo. E e§sa verbalização lhe trará, em
retorno, poder ilimitado.
Diante disso, o Jegisladoi constituciq!l_al preocupou-se
com as relações sociais mediadas pelos meios de comunicação
proporção de 80% para o_sAs_~~ritª privado, 15% para ô sistem-a
público e 5% para õ-- estatal, no caso da televisão, e 90% _ d~_ massa, estabelecendo elementos que minimi~assem ao trtáximo os_ monopólios e·oligopólios desses canais de voz.
para o sistema privado, 8% para o sis-t€-ma públicO e 2%
Dentro dessa preocupação, s-urge uma_expressão; ao final
para o estatal, no caso âo rádio, sendo feitas aproximações
·- - do art. 223, à qual pOu_cos dúam atenção: "observado o prinsempre para cima.
§ 1<.> • O poder público preparará e submeterá ao Con-- cípio da complementaridade dos sistemas privado, público
gresso Nacional, anualmente, um Plano Naciqnal de Distri- e_e.statal". Na verdade, a palavra ''público'', foi tão combatida
buição de Canais de Rádio e Televisão no- qual obserVafá quanto incompreendida, durante o processo constituinte.. Isso
as proporções deste artigo e reservará a todo município, obrí- porque· era confundida com o sistema estatal. Mas_ passou,
gatoriamente, pelo menos uma faixa de radiodifus_ão sonora e agora vem à luz todo O- seu potencial democratizador do
e outra de sons e imagens, exclusivameritC ã exploração na direito de voz em nossa sociedade; uma modalidade pela qual
a sqciedade civil pode expressar-se, sem rece.ar a voracidade
modalidade pública.
e o poderio económico _dos interesses_ comerciais e políticoS.
§ 2~ Os canais públicos a que se_ refere o paiagrafo anteA presente lei pretende repartir o espectro de ondas em
rior serãO concedidos àquelas entidades que se_ qualificarem, segmentos que atendam às diversas demandas _d~ -~xpr~ssão
nos termos desta lei e da legislação perti~Cn~e-~ não podendO da sociedade: _o priVadÇ~, que mãntém suis características coo poder público mantê-lo inativo por nenlium motivo, qua~do merciais- ainda que restritas aos interesses mator-es da sociehouver entidade habilitada e interessada em. explorá-lo.
dade, como prevê o Código_ Brasileiro de Radiodifusão; o
Art. 3" Somente poderão habilitar-se à titularidade de
estatal, que supre as necessidades de programações instituconcessões e permissões de canais de radiodifusão -sonora -e cionais e educativas, além de_atuar como canal de voz do
de sons e imagens dentro do sistema público aquelas entidades gqve_~no; e o públjco que, gerido pela sociedade_civil, na forma
voltadas para a educação, para_ a i_~fq~rp.ação,_par<!a promoçâo de fundação, pode ser subvencionada pelo próprio Estado
científica, téCillCã;oàftíslítar~e -cuuurar, em todas as áreas do ou por segmentos interessados da sociedade.
saber, constituídas sob o regime jurídico de fundação.
Apresentamos, a~sim, o pres_ente projeto-de lei à elevada
consideração de nossos pares, n~_ certeza de que s~belj.o c_on- _
§ 1" As fundações a que se fefere este artigo obedecefão
ao prece_it_uado nos -~rrts. 16, inciso I, e 24a 30 <!9_ Código tribuir eficientemente parã seu à"perfeiÇoaménto. -- - _ --- Civil e mais ao seguiil.te:
,
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1991. -Senador FerI - seu Conselho Diretor somente poderá deliberar com nando Henrique Cardoso.
a presença de representação do Ministéfio PúblÍcof -:
I I - nenhuma pessoa jurídica de direito privado_ e caráter ·
LEGISLAÇÃO CITADA
comercial, poderá ter representante no seu Conselho Diretor;
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA
III -um terço da composição do Cons_elho Diretor será·
. FEDERATIVA DO BRASIL
indicado_ pelo Congresso Nacional.
Art. 4~ O Poder E~ecutivo regula111_entará ? p-r~se:IJ.te
....................................................
.. • .c...... _,_,J,;..... •••
lei no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação.
Art. _223.- Compete ao Poder Executivo outorgar e reArt. 59 Esta lei entra em vigor na -~ata de ~ua publi- novar concessão, permissão e a-utOriZação para o serviço de
cação._
radiodifusão sonora e de sons c imagens, op_servado_ o princípio
Art. 6" Revogam.:.se as dispos~çõeS em Contrifrio.da complementaridade dos_ sistemas privado, pÚbliCo e estatal.
§ 1" O Congresso NãCional apreciará_ O ato Tio prazo
Justificação
do art. 64, §§ zoe 4':>, a contar do recebimento da mensagem.
§ 29 A não renovação da concessão ou permissão deO tema da "produção social da realidade", abordado
pelos tratados de sociologia do conhecimento, não poderia penderá de aprovação de, no mínimo dois quintos do Conter amadurecido senão no final do século XX. Isso po-rque, gresso Nacional. em votação nominal._
~ 3o O ato de ou_torg_a ou renovação somente produzirá
com o advento da grande indústria, da urbanização vel.oz das
sociedades, _dos meios de transporte acessíveis, dos meios de efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na
comunicação de massa e de outros _elementos característicos forma dos parágrafos anteriores.
§ 4~ O cancelamento da corrc~são qu permissão, antes
da modernidade, surge a possibilidade concreta de! se formar
o que se convencionou -chamar de consciência coktiva ou -de vencido o prazo, depende de decisão judicía.J.
§ s~ O -prazo da concessclo ou pei-mis-são será dê _dez
consciência de grupo, de classe, nacional.
Na verdade, o que está em pauta é a possibilidade de anos para as emissoras de rádi9 e de quinze para as de tele- através de mecanismos artificiais de formação de opinião visão.
e de condução e aceleração do fenómeno da validação consen- · · · ..... · · · · ••........... "" .-. ,-. • .-•..•.....•. .. • ..-. ......... z •• ••••• ••··.
(À Comissão de Educação- decisão terminativa)
sual - se criar ou transformar a percepção da realidade,
e portanto a própria -realidade, para um grande número de
pessoas. Essa possibilidade emerge a partir do fenómeno moO SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - O projeto lido
derno das massas, atrelado a uma sociedade de consumo,
será publicado e remetido à comissão competente. que tem a mídia como principal instrumento para -vafldaÇão
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
de seu referencial de "realidade".
c·
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um esquema empresarial para reforçar a ãrrecadação de fundos.
Essa revelação foi feita à Folha, coril e~clusividade, peio
ex-dirigente cOmunista Hércules Córrêa, 61, que deixol! o
PCB-em 89, após.45-iuios de militância e filiou-se ao PMDB
- RJ. Ele abandonou o PCB por defender a social-democracia
como "caminho para o socialismo"-, mas admite voltar ao
partido quando ele "deixar de ser religioso".
Corrêa afirma que é difícil resgata~ a história das finanças
do PCB, porque elas eram centralizadas, primeiro. nas mãos
do ex-Seçr~táriÇ>-::Geral Luís Carlos Preste.s, e, depois nas de
seu sucessor, G~<?~2n~o DiaS, já fãlecíd9s. ~·E eJ~~jf1__9a re~ela-

Exm'' Sr.
Senador Mauro Benevides
D D. Presidente do Congresso Nacional
Senhor Presidente,
Recém-nomeado Representante Especial do Ufiicef para
a Criança- Brasileira, minha "priméhã mani1éSt3.ÇãO-oficial é
diante da Presidência do Congresso. Em uma democracia representativa, é aos~eleitos pelo povo qu-e-pedi~_os Providências; em uma democracia participativa a omissãO diigã- a _ser
um crime. Minha partiCipação é pedir ao CongteS~o,_ em norné
valif''~
dos jovens brasileiros, a aprova-ção urgente da_ lei cãpa~ de - --Segundo Co_rrêa, ~·quase todos os partidos comunistas
do mundo recebiam dinheiro da União Sov"iética '-'. Ele recorda
instalar o Conselho Nacional dos Direitos da C:fiança e do
Adolescente, criado por lei, há mais de um ano, e ainda não
que o ex-Secretário~G~~al do Part~do Comunista Italiano
regulamentado.
(PCir EnricO-Berlinguer, reconheceu isso _publicamente em
Creia-me, SenhOi- -P-residente, que é matéria da maior
entrevi_sta, e até afirmou: "Isso não leva o PCI a abster-se
relevância, como a Câmara e o-Senado recoflheceram ao aprode críticas a Moscou".
varem, por unanimidade, o Estatuto da Cria"nç_(~_sfo Adoles·~
----~'Mas muitos outros PC tinham medC:i de criticar MOscou
cente._Principalmente no momento em que é pos~ível identie terem_ essa ajuda cortada", afirma Corrêa, que ocupoU ''toficar uma intentona menorista que, a pretexto de rever a
dos_ os cargos de direção" no PCB, "menos o de secretárioConstifuTção, imobiliza-Se e cria fatos sugerindo a volta dos
geral". Ele diz que ninguém sabia "o total de dinheiro que
tempos do fascista Código de Menores. ·
·
era colocado nas mãos de Prestes, que distribuía aquilo de
Atenciosa e respeitosamente, Renato Aragão, Represenaco-rdo com o choque de opiniões". tante Especial do UnTcef para a CriaD.Çà Biã.síteira.
O assunto cont~çou a ser discutido pelos dirigentes do
PCB ainda no exílio, a partir de 1978:_Mas as primeiras preocuO Sr. Beni Veras, Suplente de Si!áÜáriO, deixa
pações surgirarri em outubro de 1~67~ quando foi realizada
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
ein São-Paulo umã reunião clandestina do Comitê Central,
Benevides, Presidente.
preparatória do 6' Congresso dó PCB.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Q expedienCorrêa conta que a reuni~o foi- realizada em uma _casa
te lido vai à publicação.
·
aJugada juntO-à represa Billings. Na ocasião;·-segundo ele,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
Prestes teve uma fõrte discussão com os ex-dirigentes Mário
o tempo destinado ao Expediente.
Alves e Jacob Gorender e, irritado, ameaçou cortar os "salá·
Passa-se à
rios"- gue ambos rec~biam do PCB.
ORDEM DO DIA
"Foi uma coáÇão econôrriiéa, ·e todos ficaritos preóCupados", relata. No exmo, ele_ COJ!L~U a ~is.cu!ir o assunto
Item 1:
com Giocondo Dias e~ o atual presidente do PCB, Salomão
Votação, em turno__único, do Requerimenton~ 319,
Malina, "e outros que atuavam na Secretaria da Executiva
de 1991, de autoria do Senador Esperidião Amin, soliciNacional".
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nOs Anais
"Ao voltar do exílio em 79", diz, "concluímos que a
do Senado, da matéria publicada no jornal Folha de
ajuda externa deveria acabar, para que pudéssemos ter mais
S. Paulo, de 26 de maio ültimo, sob o título "Moscou
illdependência de pensamento e menos subordinação, e monenviava 80% dos recursos do PCB"
tam-os o esquema empresarial".
Esse _esquema, segundo Corrêa, consistiu na compra de
A matériã Constou Oa palita Oa s.essão de 27 de setep:tbro
pequenas e médias emtiresas pelo PCB, que entregaVa a direúltimo, quando deixou de ser apreciada, nos termos do art.
çã() _delas ''_a militantes ou_ dirigenteSc9hr-experiência empresa168 do Regimento Interno.
·
rial"~- CO:tiéã :õ.ão- reVela, porém, nem os nnmes·nem os ra_rri-os
Em votação o requer1mtmt0.de atividade dessas empresas; comprã-das com dinheiro prove0s Srs. Senadores que- o aprovam queiram permaiieéer
niente de ganhos com ações e aplicações no mercado finansentados. (Pausa.)
ceiro. "Não quero prejudicai- ning~~l11"_.
Aprovado.
Será feita ã. transcrição solicitada.
-- Corrêa _afirma também que -o PCB era ''muito correto"
no ·pagamento de salários a militantes e dirigentes que viviam
• É ;4 SEGU!NfEA MATÉRIA CUJA TRANSn1:!:_ clandestinidade, se_m poder trabalhar ... Os salárioseram
.
CRIÇAO É SOLICITADA:
mais ou menos equivalentes ao que cáda um ganharia se estiMOSCOU ENVIA VA 80o/o
vesse_exercendo sua profissão. (.)s dirigentes recebiam--uma
DOS RECURSOS DO PCB
quaDtiit maior, para as despesas do cargo".
Neri Vitor Eich (Da SucUrSal do Rio) - Até o início
Além da ªjuda de Moscou;-o PCB recebia a m~nsalidade
da década passada, 80% dós recursos_ do Partido Comunista de militant~s que não viviam na clandestinidade_e arrecadavam
Brasileiro (PCB) viiiham de Moscou. Depois, e"Ssa~àjuda-~~~ dinheir:o promovendo festas e rifas. COin -isso; segundo Cor-_
tneçou a rarear, é, já em meados dos anos 80, a-ExecUtiva
rêa; era possível pagar salários "jUstos" aos que trabalha varri
Nacional do partido tomou a decisão política fOrrrial de moritar "para a Executiva Nacional em tempo integral".
c

.-·
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n~' 2, de 1991, de autoria do
Senador Affonso Camargo e outros Senhores Senadores, que dá novaredação ao inciso III do art. 155_ da
Constituição Federal.
A Presidência constata a inexistência, em plenário, do
quorum qualificado que possibilite a apreciação de uma emenda à Carta Magna em vtgor.
Sendo assim, a matéria "fica ãdiadapara uma outra oportunidade em que se constate a existência do quorum exigido.
O SR.~PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu~
ção n' 6, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre formalidades e criténos para
a apreciação de outorga e de renovação de concessão
ou permissão de serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imae::eils, tendo.
PARECERES, sob n'' 327 e 328, de 1991, das
Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável,
nos termos do Substitutivo que oferece; e
- Diretora, favorável ao Substitutivo ofeiecido
pela Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que___se"rá lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 681, DE 1991
Nos termos do art.--279, alínea c, do Regimento Interno,requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução
n 9 6, de 1991, que dispõe sobre formalidades e cJ,itériOs para
a apreciação de outorga e ·de renovação de concessão ou permissão de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
a fim de ser feita na se-ssão de 30 de outubro corrente._ ___
Sala das Sessões, 1' de outubro de 1991. -Senador Oziel
Carneiro.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaminhar a vOtação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente
e Srs. Senadores, pediria a atenção do nobre Senador Oziel
Carneiro, qiu~ teve a gentileza de ·informar-:me sobre a existên,
cia desse requerimento. _
Pelo que S. Ex~ manifestou em conversa comigo, acredito
que não seja necessãiib- adiar a data por um mês, para o
dia_30 de outubro. S. Ex' poderia antecipá-la, pois hoje ainda
é dia 1'.
Para as informaçóes sObre a matéria, o compariheiro ·nos~
so, que as- daria hoje, não está presente mas amanhã certamente estará e poderá dá-las a S. Ex•
Portanto, pergunlaria: S. Ex• pode ·mo-dffi.Cãfã Uata da
reapresentação do projeto na pauta do Plenário?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Conhecido,
portanto, o pensamento do Senador Jutahy Magalhães.
Para encaminhar a votação, -concedo-~ palavra ao Senador
Oziel Canieiro, indaga-ndo, antes, de S. Ex• se concorda em
alterar a data.
O SR. OZIEL CARNEIRO- (PDS~ PA. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, concordo em antecipar
para o dia 20. ~
~
·~
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Com isso,
entende a Mesa que concilia o interesse do autor do requerimento, que-é, evidentemente, o int~resse púb~ico.
~
O Sr. Jutahy Magalhães - Lembro a V. Ex• que dia
20 é domingo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - São duas
alternativas: 17 ou 21. (Pausa.)
OSR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA):..., Concordo
que seja no dia 17.
O SR. P~ESIDENTE (Mauro Benevides)-, Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria será incluída em
Ordem do Dia na data aprazada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria cOnstante da Ordem do Dia. Volta-se à lista de
ora-dores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo SU.plicy:
O SR. EDUARDO SUPLJCY PRONUNCIA
DISCURSO QU!j:, ENTREGUE A REVISÃO DO
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTER/ORM ENTE.
Durante _o diScurso do Sr. Eduãrdo Suplicy, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Mareio Lacerda._
O SR. MARCIO LACERDA - (PMDB - MT. Pronuncia
o seguinte discurso:) -Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, pela
leitura da edição do dia 24 de julho do corrente ano, do
jornal Correio Braziliense, fui Triformaáo de que o GoVerno
do Distrito Federal está estudando a possibilidade de determinar a proibição da venda de cola de sapateiro aos menores
de 18 anos.
No dia 21 de março qeste ano, apresentei projeto de
lei neste mesmo sentido, estabelecendo, entre outras coisas,
a proibição de venda, cessão ou doação a menores de idade
de colas industriais à base dos solventes tolueno, benzeno
e xileno.
Constato, pois, que minha grande preocupaçãO com o
consumo de colas. industriais, como entorpecentes, também
sensibiliza agora o Governo do Distrito Federal. O problema
realmente é dos mais graves. Estudos de pesquisadores mostram que dos jovens urbanos muito pobres ou abandonados
que COI15omem drogas, 85% deles se utilizam de colas de fórmica, de sapateiro, de tapetes e de plástico - como
euforizantes.
O consumo de colas industriais como substância entorpecente pode causar comprometimentos neurológicos irreversíveis. O seu abuso leva a arritmias cardíacas, paralisia motora,
inconsciência e convulsões. Esta- prática foi importada dos
Estados Unidos, onde, na década de 60, jovens aeromodelistas
começaram a usar as colas como euforizantes.
Consciente da extrema gravidade do problema em nosso
País, especialmente pela existência dos chamados "meninos
de rua"- milhares de crianças abandonadas à própria sorte
nas grandes cidades -, apresentei um projeto de lei que tem
como objetivo coíbir a venda desses produtos a menores e,
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também, controlar sua circulação. Hoje, o produto pode ser
adquirido livremente. _
_ No artigo primeiro do projeto de lei de nossa autnria,
estabelecemos a proibição da venda, cessão ou doação de
colas aos menores.- No segundo, determinamos que a embala~
gem dos produtos contenha o seguinte alerta: "Produto tóxico.
O abuso pode resultar na morte",
No artigo terceiro, exigimOs que -~a comercialização dos
produtos as notas fiscais te-nham o nome do_ vendedor e do
comprador e que uma de suas vias _seja enviãda à Divi~~o
de Repressão a Entorpecentes do Departamento de Pohcta
Federal. Q_ueremos, com isso_, controlar a circulação destas
colas à base de tolueno, benzeno ou xileno. Finalmente, no
artigo quarto, estabelecemcs •as penas, que s~..o as mesmas
·
da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Ti'Vemos o especial cuidado de não penalizar -os fabri~
cantes e_ os comerciantes honestos, já que a siritples proibição
da venda e fabricação destas colas causaria danos imprevisíveis
nos processos industriais, com rep~~cuss6es na área trabalhista. A curto prazo, não se pode cx:tg1r a mudança das fórmu~
Ias à base destes solventes, que, aliás, são utilizados em deze~
nas de outros produtos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sei que nãu- teríamos boa
parte dos problemas que temos ho~e ~om os jov-ellS que ~e_
utilizam das drogas, caso_ nosso :pats tivesse uma econo~ua
mais forte, estável, que propiciasse boa qualidade de v1da
à maioria da população. No entanto, temos que combater
o problema. E com urgência. Dentro desta visão, enqu~~~~~s~_
o projeto de lei que apresentamos em março. ~ mtctahva
do Governo do DiStrito Federal, no mesmo sentido, prova
-.
que estávamos certos.
. QUero aproveitar a ocasião deste discurso para pedtr aos
meus pares o seu decisivo apoio nesta luta contr_a_-::as drogas,
neste caso, as drogas usadas pelos mais jovens e mais pobres
entre os brasileiros.
Muito-obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Mag':llhã_~s.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pronun·
cia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o GovernO apresentou, rectmte111ente, uma série de pr.opostas
à Nação para enfrentar a CriSe nã.cional, batizad~s ~la Imp!~n
sa de "Emendão", por conterem, em sua ma10na, matenas
que implicam emendas à Constituição. O Gove~ó parte da
premiSsa de que o Estado _agigantou~se, ~ssumtu encargos
e funções demais e que, em vista disso, é preciso reve~ e
repensar o seu papel da estrutura de poder. Enfim, quest~Ona
o próprio Estado, fonte, para .ele, de tod?~ os males e ,cnses,
da inflação da recessão e de mgovernabthdade Qo Pats. Por
isso, as sua~ propostas de mudanças, contidas no ''Emendão'',
são, segundo sua ótica,-iridispensáveis para tirar ã-Nação do
atoleiro em que se encontra.
-Como- é do conhecimento de todos, o Programa de Sa~eamenta Financeiro e de Ajuste Fiscal trata dos mais diversificados e polêmicos assuntos, como as qu~stões fiscal e monetária, a estabilidade do servidor público, o sigilo bancário
a aposentadoria do trabalhador, a dívida dos Eslados, o capital
estrangeiro, a _gra~uisJ_a__Q_e nQ_ ~nsino superior, dentre outra~.
Parece que, mai's uma vez, o· Governo Collo!. ~usca, 1111Ia~
greiramente, numa medida, a salvação d~ Pátna. Ago:a~ ,é_
o "Emendão", lançado subitamente à sociedade comoumca
solução para os graves problemas nacionais, como antes já .

fora, usando os mesmos métodos e expedientes, com o Plano
Çollor I eU. Impõe-se, novamente, a dicotomia: ou o "Emendão", ou o caos! Mas, já ouvimos esse tipo de maniqueísmo
antes ... _

Ao iniciar a sUa adminiStração, em março de 1990, o
Presidente Collor anunciou, também bomb~sticamente, com _
a certeza dos vitoriosos, o chamado Plano Cofiar I, a salvação
nacional para resolver, definitivamente~ os OossOs problemas.
Decretavam-se, então, as mais drásticas e duras mediçlas económicas nas áreas monetária e fiScal, como o confisco dos
atlvos financeiros, aumentos de impostos, reforma administrativa, com a demissão de 360.000 SerVidore-s' públicos etc.
Todos se lembram, o Presidente tl:sou até aquela irÍlagem de
que teria um só tiro para'l1quidar o tigre da inflação. A então
Superministra Zélia'Cardoso de Mello prometeu solenemente
a_ inflação zero. Todos nós sabemos do desfecho: o Presidente
Gollor errou o tiro, a ex~Ministi"a não realizou a previsão
e o Plano Collor I fracassou totalmente. A inflação ultrapassou, em janeiro daquele ano, o perigoso patamar de 20%
ao mês, prenunciando a hiperinfl~ç_ão.
Em fevereiro de 1991, novamente, o Governo, ruidosa~
mente, com todas as pompas de estilo, com a mesma aura
dos vitOriosos, lançou o Plano Collor II~ com promessas de
fim da inflação, retornada do desenvolvimento etc. E ·o que
se v·iu desde então? A inflação, de novo, aproximando-se
dos 20% ao mês, a recessão cada vez mais profunda, a crise
mais aguda. Outro insucesso do Goy~rno. Saco-u-se, então,
da cartola, como fazem os mágicos, um novo plano, o "Emendão", com a mesma falácia da salvação. Se realmente o era,
por que não se lançou mão dele antes? Nenhum membro
do Governo, nesse· um ano e meio de administraÇãO, nem
de leve, tocou nesse ponto. Por que agora, repentinainente,
·
surge como tábua de salvação?
Mas deixemos essas questões, no momento, de lado, Sr.
Presidente, e analisemos alguns aspectos do "Emendão", como o. programa de refinancia-mento .do volume das dívidas
dos Estados com a União, a serefetiVado através de assinatura
de contrato entre o Estado e o Go1l.erno Federal, dívidas
essas da ordem total de cinqüenta e sete bilhões de dólares,
dos q~:~ais se encontram tecnicame-nte vericidos cerca qe onze
bilhões. Esse refin-anciamento, qúe seria possível.a partir de
mudanças constitucionais, poderia ser efetuado, entre outras
formas, através do rem~mejam~~_to de _receitas públicas de
instituições federais para os Estados. O refinanciamento dos
débitos estaduais ou programa de aj~ste, como IlOinina o documento gov_erõame~!al, teria regras gerais aplicáveis de maneira indiscriminada, a todos os Estadqs e trataria das dívidas
contraídas até 30 de junho deste ano. Para o conjunto de
dívidas, cada Estado passaria a ter um único credor: o Tesou"ró
Nacional.
-.As transferê1;1.cias orçamentárias' Somariam recursOs, que
se _constituiriam -~i,im funding, no: ~ãlor de mais de sete e
meio bilhões de d9lares. O Governp, optou, corno uma das
fontes de recurso$·para·a rolagem dessas dívidas, pelos valores
repassados, de 40%, ao Fundo _de Amparo ao Trabalhador
- FAT, proveniente de recursos do PIS-PASEP. Mais precisamente. seria a: a:Iocação de parte dos recursos orçamentários
hoje destinados ao Fundo do Amparo ao Trabalhador- FA T,
proveAienteS da arrecadação do PIS/P ASEP, nos Estados,
de forma proporcional às quotas~ parte dos Fundos de Participação.
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Ora, Srs. -Senadores, a primeira observação a- fazer é
.que esses recursos do PIS/PASEP representam metade do
orçamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social -

BNDES, que financia investirrientos eSSeri-

ciaisao-dcsenvolvimento do País, sendo a outra fonte os retornos de financiamento do próprio Banco._ Transferir parte do

orçamento do Banco para outras instituições e, no mínimo,
esvaziar e enfraquecer o órgão, sabendo-se que ele é a única
instituição -de fomento iridustrial do País, devendo, ne_ste ano,

operar sem nenhuma folga em seu caixa, com 50% de seus
re_cursos ordinários compromissados em p-rojetas aprovados

no ano passado. A medida seria, se adaptada, tão prejudicial
ao BNDES, que houve, dentro do próprio Governo, reaçáo
contrária à mesma, a começar pelo Presidente do Banco,
Eduardo Modiano.
Mas o problema mais sério não se restringe àdescaQitalização do BNDES. Ao se pretender retirar 40% desses recursos da instituição para -repassá-los ao fundo de rolagem da
dívida dos Estados, o· Governo estaria, deliberadamente, inviabilizando a única fonte de fomento para o-desenvolvimento
regional, o BNDES, pois esses inVesHine:rltos são- utilizados
em programas nas áreas da indústria, infra-estrutu_ra e aquisição de máquinas e _equipamentos, exatamente nãs_ regiões
mais subdesenvolvidas, como o Norte e o Nordeste. Tal diretriz prejudicaria extremamente os Estados mais pobres e carentes, que necessitam, prioritariamente, dessas l-endas para
desenvolver-se e combater os bolsões de miséria. E beneficiaria o Centro-Sul, concentrando ainda mais a renda no Brasil. A rolagem das dívidas estaduais, na maneira proposta,
também favoreceria os- EstadoS mais ricos e desenvolvidos,
na medida em que eles são os maiores devedores dos cofres
da Nação e, ao mesmo tempo, serviriã. corno um desestímulo
àquelas unidades da Federação que, à conta de inúmeros sacrifícios e dificuldades, conseguiram sanear as suas finanças,
como é- o caso- do Ceará e pouCos OutrOs mais.
Um outro aspecto negativo que uma medida dessas poderia trazer é em relação ao trabcilhador. O repasse dos recursos
do PIS/P ASEP, destinados ao trabalhador, para pagamento
ou _refinanciamento de débitos dos Estados com a União,
acabaria, praticamente, com_ os programas sociais de assistência e· atendimento aos trabalhadores desempregados e mais
carentes, privando-os_ deter acesso ao seguro-desemprego e
auxílio-alimenação, através das cestas básicas.

Essas, Sr. Presidente, são algumas considerações que nos
levam a-concluir que a adoção da medida, inserida no "Emendão", só traria inconvenientes c prejuízos-à Sociedade. Em
suma, não se desveste um santo para vestir outro. A busca
de solução para a dívida do_s Estados terá de ser outra não
esta.
Por outro lado, no que se refere à questão fiscal, outro
ponto extremamente polêmico do seu projeto de reformas,
o Governo lançou também, de maneira absolutamente intempestiva, a quebra ~a anualidade na cobrança dos impostos:
Em outras palavras;a idéia visã SUspende.r, até 31 de dezembro
de 1993, os princípiOs -da anualidade e anterioridade para
a criação de impostos. A suspensão permitiria a criação de
um imposto com vigência inlediata, podendo alcançar, até
mesmo, operaçõe-s- e rendimentos_ realizados no início do ano.
Vale ressaltar que a idéia, além de absurda, por tentar quebrar
um princípio de quase três séculos, é sobretudo inconstitucional, porque fere· direito-s e~·ga-tànlias--iffdividuais. Ela tira
do contribuinte a capacidade de planejar os seus gastC?s, eleva
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a carga tributária, penalizando, sobretudo, os contingentes
assalariados e menos protegidos da população, aprofunda a
desigualdade tributária e aumenta o buraco -·negro da sonegação.
Para justificar -seuS obJetivos,- o GO~verrió" -adianta, em
seu "Programa de Saneamento FinanCeiio ~-de Ajuste Fiscal",
que o País atravessa um momento extremamente difícil. Para
as aUtoridades económicas, não se pode mais segUrar uma
inflação que já ultrapassa a faiXa-dos 10% mensais, nem administrar sem grandes dificuldades a liberação dos preços, as
políticas-- fisCal e monetária e as estratégias de alt~ _risc_o que
foram incorporadas ao sistema económico nas-últimos meses,
sem essa tão comeittada e profunda reforma constitución-ãl.
Não se pode negar que as dificuldades do País são enorme.s1 que ~. crise económica atinge patamares e~remamente
graves e que é precisO realmente acontecer um amplo entendimento nacional para afas.tar a ameaça da ingovernabilidade.
Todavia, não podemos mais aceitar que as políticas de recons. truç_ã_o, os projetas_ de recuperaç_ão e qualquer outro tipo de
eõfefldírilento visem, mais urflà vez, tirar âa mesa do pobre
e dos assalariadqs a minguada sustenta-ção ·de suas famílias.
Quem tem um poucq de ~e~sii?j_lidade saQ_e muito bem o_ quanto é perversa, injusta e desigual a sociedade brasileira. As
elites, por sua vez, são mesquinhas em sua grande maioria,
corruptas por formaÇão histórica e cultural e, sobretudo, individualistas. Elas rião se submetem às leis, cultivam a impunidade e transferem para as camadas pobres e miseráveis da
população o ónus dos frac;:assos económicoS, os enormes prejuízos causados pelo desvio do dinheiro público, cotidianamente praticado por elas próprias, e as pesadas conseqüências
da irresponsabilidade administrativa e do desperdício, dos
quais sãq_ também responsáveis diretas.
Contrariar, portanto, esses interess_es. mexendo na selva
- que representa o sistema tributário brasileiro, onde impera
uma verdadeira "lei do cão", não é tarefa das mais fáceis.
Assim, não é mesmo através da quebra da anualidade, cujas
conseqüêncías, como já vimos, fecãíi"ãó ffobre as cabeças dos
mais fracós, que iremos atingir a juStiça fiscal e combater
com eficiência a sOriegação e a iO.flação. Para quem pensa
realmente em transformar a economia brasileira num organismo saudável, capaz de produzir bens e serviços competitivos e, conseqüentemente, o bem-estar social para todos
e não apenas para urna miúotía -cottupta,- dtiVe pensa"! no
conjunto e não nas partes. Dessa maneira, qualquer política
de entendimento nacion3.1, a meu ver, para ser efetiva, para
atingir os objetivos que todos os homens de bem deste País
desejam, deve passar, fundamentalmente, por uma reforma
do conjunto, e não apenas de elementos desse conjunto que
só geram injustiça, desagregação e perda de tempo. Cabe
aqui uma pergunta: qual a re"llidade do sistema tributário
brasileiro? Quem pode mais sempre pagou menos, continua
pagando cada vez menos e, com a instituição do imposto
imediato, aí é que continuará a pagar menos ainda.
Em uma sOciedade verdadeiramente democrática, onde
o exercício da cidadania é respeitado em toda a sua plenitude,
os ímpostos incidem mais sobre os que mais lucram, sobre
os maiores salários, enfim, sobre_os mais poderosos·. E_m síntese, para existir justiça físcal precisamos ter mecanismos efiCíentes de punição contra a fraude, a improdutividade e a sonegação. O que o Estado brasileiro sempre fez e continua fazendo
em matéria fiscal é a promoção de uma verdadeira orgia sof:\
a forma de subsídios de todas as naturezas, favorecendo de
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maneira vergonliosa o aumento acelerado da riqueza de alguns, e o aprofundamento brutal da miséria de quase todas.
A modernização _do sistema arrecadador e a implantação
da Justiça fis-cal são elementos indispensáveis na luta contra
a sonegação dos impostos, que é uma verdadeira praga contra
o. Estado, que se apres~nta sempre como totalmente d~spro
vtdo de recursos. E umcamente através dessa modem_Izaç-ãp
imparcial que se poderá impedir a continuidade da prática
da injustiça e que -se acabará com a fúria discrü:nin3.tõria dp
fisco. Para se ter uma idéia do tamanho dessa injustiça e
da incapacidade arrecadadora do Estado para punir os poderosos, basta lembrar que a sonegação em nos_so País ating~ níveis
de 40% da receita fiscal, reduzida ainda_ mais por um índice
de 20% -calculado pelas autoridades financeiraS..:...... de perdas
representadas pelo peso dos subsídios - e incentivos que
são concedidos.
Acredito que a oportunidade histórica de se corrigir essa
vergonhosa situação apresenta-se agora sob a forma de um
entendimento nacional. Entretanto, não devemos aceitar o
começo· dessa discussão pela quebra da anualidade d~s impostos, que é uma conquista social. O verdadeiro pacto nacional
entre as classes é perfeit11mente possível no Brasil. Porém,
sD acontecerá, se cada um for obrigado a cumprir fielmente
a sua parte e arcar com o peso específico de sua responsabilidade. É preciso existir coinpreCnsão por parte de todos,
inclusive do Governo, para que possamos iniciar a-- grande
tentativa de diálogo. O que não se pode é cótlfiflll3r aplaudindo a fábula "O Lobo e o Cordeiro", como se o Brasil
estivesse definitivamente condenado a conviver com ainjustiça
e com a vontade atrabiliária do mais forte. Definitivamente,
por este caminho, não chegaremos ·a nenhum lugar. É preciso
estabelecer a justiça para todos, com a participação de cada
um.
Finalmente, um terceiro ponto das reformas preconizadas
merece toda a nossa -atenção por se tratar também de um
assunto de grande abrangência social. Trata-se da institUição
do imposto sobre a parcela do Fundo de Compensação de
Variações Salariais na quitação dos financiariié"iitos habitacionais.
O Supremo Tribunal Federal deverá analisar o mérito
do dispositivo da Lei n'-' 8.177, que faculta ao Agente Financeiro cobrar juros incidentes sobre o saldo devedor na prestação do mutuário do SFH. Julgada a liminar sobre a maté.r:_ia,
com a conseqüente derrota do Governo nessa fase, os Agentes
Financeiros; que·já haviam cobrado indevidamente e_sse abusivo aumento nas prestações dos mutuários do SFH, viram-se
~~~
~ -obrigados a recuar em suas pr~tensões iniciais.
O prinCipal argumento usado pelo Governo ap()_iava-se
no fato de que a medida destinava~se a m~nimizar o déficit
do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)
e que não havia razão para perpetuar ou ampliar esses benefícios.
Evidentemente, com a impossibilidade jurídico-constitucional de cobrança, retoma o Governo ao ~ssunto, pretendendo inserir no "Emendão" um dispositivO ao_ art. 153 _da
Constituição, com a finalidade de tributar sobre os ganhos
auferidos pelos mutuários, decorrentes de financiamento habitacional.
Sr. Presidente, informações _de caráter oficioso estimam
que esse imposto s-e situará na faixa de 35%_sobre os ganhos
reais auferidos pelo mutuário. Srs. Semidores, mal podemos
compreender toda essa sofreguidão no Govetricfem recuperar,
à custa do sofrido mu~uário, os desmandos financeiros desse
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Siste-ma. Aliás, Sr. P-'-:esiderite, _esta pareCe ser a nÕta dominante deste Governo: atribuir ao funcionário, ao usuário, ao
aposentado, a responsabilidade maior, que,_ na verdade, se
origina da sua própria in~ficiência.
Imaginemos, prefiro dizer assim,_ quais seriam as danosas
conseqüências que atingiriam principalmente os mütuários de
classes menos favorecidas, nesse_ momento em que o País
vive uma de suas maiores rec~_s~óes. Muito provavelment~
ele_n_ão teria como cumprir essa nova obrigação, depois de
anOs de pagamentos sofridos e, princip;:llmente, dentro das
regras estabelecidas pelo Governo. Esse é, aliás, um outro
aspecto sobre o qual não posso me furtar de tecer considerações. Esse tipo de solução representa séria ameaça à continuidade democrá!ica, pois atinge o mais lídimo p~incípio do_
Díreíto, ou seja, a preservação das regras estabelecidas, o
respeito ao direito adquirido.
A bem da verdade, Sr. Presidente, cabe lembrar que
melhor se houve o .G_overno quando, com o intuito de administrar melhor o Fundo de Compensação de Variaçc)_es Salariais-, concedeu vantagens aos mutuários que deseJassem quitar
em definitivo seus financiamentos, tais cbmo, cobrança de
apenas 50% do saldo devedor, montante real devido no mês
multiplicado pelo número de prestações a pagar, utilização
de cruzados novos e do Fundo de Garantia para quitação.
Por que não pensar e criar _outras- fórmulas que possam
irii:oipóra:r aüida os outros devedores, que são na verdade
os mais desprovidos de recursos?
. Fica assim, Sr, Presidente, Srs. S~na~ores, regi~trac;l_a nos
Anais destã Casa_ a: niinha posição contráfia em relação ao
trat"8.inento que o- Governo quer dar,_ atr:av~s de mudança
constitucional, a assuntos que tocam diretarnente a Vida social
do nosso País, com reper_cussões extremamente negativas para
milhões de trabalhadores e assalariados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo mais este pronunciamento sobre propostas contidas na primeira versão do denominado "Emendão". Como já tive oportunidade de declarar anteriormente, mesmo que algumas destas propostas já
estejam ultrapassadas, resolvi comentá-las. Em seguidos pronuncia-mentos analisei as prôpostas de "antes de ontem" contidas no chamado Projeto de Reconstrução Nacional, apelidado
de "Projetão". Em següida v~-iihõ me posicionando sobre
as propostas de "ontem", da P versão do "Emendão", para
no final, tecer comentários sobre a versão final das propostas
do ExecutivO.
Assim deixo nos Anais o meu pensamento, minhas críticas, sugestões e, em _alguns casos, manifestO minhã: conCçlrdância.
Er~ o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -'- Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Prõiiüilcia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, um mês
após sua posse, o Presidente Fernando Collor fez o_ que parecia
ser. _então, o gesto mais definitiVo_ e_ efiCiente -pa-ra expreSSár
seu apreço pelos municípios: àíúu a· Assessoria de Assuntos
Municipais, com a finaJidade de encurtar a distância entre
o Gõverno .Federal e os municípios, valorizadOs pelo novo
formato jurídico que lhes assegura a Constituição de 1988.
Vale lembrar que e-sse novo status, embora confeiindo um
gfau maior de autonomia aoS munic_íf'los e a ca_pa_cidade de
ter, C!om sua Lei Orgânica, uma feição-pr6pria, _também lhes
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atribuía novas e complexas responsabilidades, particularmente
no campo social.
Até :a Cohstitu_ição de 1967, com seu caráter extremamente centralizador, a maior parte dessas atribuições eram
bancadas pelo Governo Federal que, para isso, ficava com
a parte do leão dos recursos tributáriOs arrecadados; -representados por 45% do tota], sobrándo para os municíp-ios~ nada
além de escassos 18%. Com a descentralização administratiVa
e finanCeira consubstanciada na noya Carta", os rrimriéípiõS
viram essa participação_ crescer par·a: 24% e, com ela, a possibilidade de gerenciarem seu próprio desenVolVimento serri os
entraves que lhes eram anteriormente-iffipíngldos.
Ainda está bem presente na memória nacional, particu~
larmente daqules que eram contingenciã.dos, por força de suas
funções, a sujéitar~se- ão humilhante rito adotado pela polítiCa
do upíres na mão'', que obrigava os prefeitos e seus represenM
tantes a assíduas presenças em Brasilia, em busca de re-cursos
para financiar as obras mínimas reclamadas pelas comunidades
muniCipais. As difiCuldades, para isso, eram de tal vulto, ·que
acabaram por fortalecer os lobbies .e arregimentar uma flores~
cente indústria de corrupção, onde as crescentes comissões
tornaram-se desconcertantes rotinas.Nesse novo contexto, a criação da Assessoria de Assuntos
MuniCipais represehlãfà,- SU-pOstamente, naquele momento,
a exata dimensão qu·e O GoYerno Federal dava à questão.
O movimento que ó -óigãó passou tt-·-aamiriistràt "subiu, em
poucos meses, de_tímidos conta tos para um trânsito realmente
sigrtificativO, demonstrando a importânc~a e a ~ecess_idãde de
se contar com um canal ágil e desob~tfuídoentre_ o topo do
poder e as bases das qUais ele emana.· ·
·
Parecia, então, que as· coisaS Se en'càrilínhavam bem, porque, além da fatia maior dO ICMS, os municípios adquiriram,
por determinação -coristitucion-al, conipeten-Cia para--a instituição de novos impostos, como o incidente. sobre a transmissão
inter vivos de bens imóveis, anteriormente eXClusivo do Esta~
do, sobre a venda de combustíveis líquidos e gasosos - à
exceção do óleo diesel-;-, a par da faculdade de instituição
do IPTU progressivo e da participação no resultado da explo-ração de recursos minerais.
Ainda assim, nãO se pOdia- dizer que sua SitUáç-ã<{ fosse
confortáve.l, até porque essa é uma condição impoSsível de
ser desfrutada num país que tem na inflaçãO Uma de sua·s
raras certezasA A deterioração· económica, iilieiada na década
de 80, fazia~se sentir - como pode~se ainda constatai: em
nossos dias - de forma insupOrtável_ s!Jpre os eq1:1ipamentos
urbanos, insuficientes: e-St;m- manutenção, concorrendo para
acentuada queda na qualidade de vida .dos habitantes tanto
" --- -das capitais como do-interior.
OS prefeitos que- tóinaram posse em 1989 encon_traraln
a maioria ·ctos municípios em situação absolutamente caótica,
situação esta que acabou por Ser agravada aíilda mais pelos
efeitos do Plano Collor I que, entre outros--resultados ruinosos,
fez cair 37%, em niédia, a receita cõl~~ada nas 14 maiores
capitais-brasileiras e,cpOr iitferência, fOfDece um parâmetro
para avaliar as condi.Ç'õ'~s. erp. que se encpntram mergulhados
os demais municípios elri todo o País. -- -Pois é a esses municípiOs descapitalizados, às voltas com .
tantas e novas responsabilidades, qúe o Governo Federal quer,
agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, subtrair 5% dos repasses do Imposto sobre Circulação de_ Mer;ca9orias - que é
o forte da arrecadação nacional, superior mesmo à do IOF
e do IR - , mediante a redução, de 25 para 20%, da cota·
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que o Estado lhes transfere. Se fosse concrefizada essa intenção, o Governo Federal amealharia algo em torno de 3,5
bilhões de dólares, que seriam empregados, conforme se divul~
gou, na amortização-das dívidas estaduais.
Esses 5% correspondem, na realidade, a um quinto do
ICMS que o Estado transfere a cada município. Considerando
que em muitos municípios o repasse de imposto chega a repre~
senrar-até 60% de sua receita total, é fácil avaliar o impacto
que sua redução provocaria nos já exíguos orçamentos munici:pais, concorrendo para agravar, ainda mais, a oferta e manutenção dos serviços essenciais, já ein Situação tão crítica:.
Para o município de São Paulo, por exemplo, que concen~
tra o principal pólo produtivo do País, essa medida resultaria
num desfalque de 5,3 bilhões de cruzeiros em relação-ao ano
de 1990. Para os municípios catarinenses, se· se consumasse_
a proposta, o repasse do Estado aos seus 217 municípios cairia
de 7.8 para 5,8 bilhões, no mês de agosto. Os danos de uma
sangria mensal de dois bilhões de cruzeiros_ seri_am tão perni~
ciosos-à saúde económica desses municípios que é impossível
·
avaliar seu alcance numa estimativa preliminar.
Para viabilizar esta e demais medidas constantes do
'_'Emendão", que alteram, inclusive, a própria essência da
Constituição, o PreSidente da República vem tentando colocar
em prática um ·amplo esquema de cooptação dos Governadores~ particularmente aqueles dos Estados mais endividados,
para obter, por essa via,' o apoio do Congresso Nacional.
Enquanto iss·o-, os prefeitos, os princlpã.is interessados, são
completamente ignorados, postos que foram à margem do
entendimento que se intenta viabilizar.
-Já enfraquecidos pela queda das receitas; paralelamente
ao Cte-scimento da demanda por serviços públicos, em c_onse~
qüência da recessão e do de.semprego, os municípios vêem
a iniciativa do Governo Collor corno uma tentativa de farta~
lecer os cofres do Tesouro, indiferente- aoS. p-re]UíZo"S ·que lhes
possa-acarretar. No excelente artigo "Sem Solução", publicádo ria Folha de S. Paulo, de 19 de setembro último, o joma~
lista Jânio de Freitas denunciou essa contradição, lembrando
uin fato simples, mas fundamental: nenhum cidadão mora
no Governo Federal.
~-Ou seja, a partir do reconhecimento da premissa de que
todos os cidadãos moram em municípios, onde exercem sua
cidadania na medida do possível, fica difícil, senão impossível,
admitir o desfalque das receitas do ICMS, nem mesmo com
a reiterada advertência de que esse é, ao lado de outras inova~
ções igualmen.te nefastas, o único caminho para tirar o Brasil
da crise e descortinar, a partír daí, novas__alternativas para
conduzi-lo rumo à modernidade.
__ .Q fato é _que, na exposição feita perante o Conselho
da República, o Secretário d~ Política EconómiCa:, Roberto
Macedo, disse textualmente que "nossa crise reside na estag~
nação do PIB, com sua inseparável e persistente inflação.
Ela se deve à carência de recursos para investimentos, queda
da poupança disponível, perda do crédito público, aliados
à desconfiança gerada na sociedade, especialmente por causa
da instabilidade económica",
- - - Sr. Presidente, Srs. Senadores, está dito nesse diagnóstico, com todas as letras, que esses problemas decorrem da
: adoção de políticas públicas erróneas -não apenas as implementadas pelo Governo COllor, mas também e principalmente
aquelas postas em prática ao longo da última década_-, as
quais nada têm a ver com a Constituição de 1988, e em hipótese
alguma justificam a investida que o Governo planeja, com
. o "Emendão", contra o património cíVico -de Que ela é deten~
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tora, como a única c legítima fonte a refletir- o entendimento
da sociedade sobre questões tão controversas.
Não é demolindo nosso "contrato social" e instituindo
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A apfoVação do rC::ferido projetO tiansformou-se na própria consagração do Hospital Sarah Kubitschek, sua direção,
sua equipe médica e de funcionários, que juntos; edificaram,
nestes últimos- anos um centro de excelência médica altamente
especializado, que elevou-se ao respeito, à gratidão de todos
os brasileiros.

o arbítriO OOmo"-regra- dC_ convivência que vamos sair do presente impasse político e econômícO e Saudilr melhorés dias.
O crescimento eConómico, a confiança da sociedade e as efetivas transformações nunca se darão num ambiente em que
Aqui falaram vários senadores, e em nome dos partidos,
prevalece o autoritarismo, mesmo posto como instrumento os respectivos líderes, todos sintonizados numa avaliação irode conquistas, porque não há lógica que embase o fato·de pareia] e ajuizamento unânime desta Casa, que muito bem
que, para avançar, ~ preciso sacrificar direitos, intef!omp_er reflete o sentimento da comunidade brasiliense e de todos
o equilíbrio entre os Poderes da República, manietar o Minis- aqUeles que tiveram a oportunidade de melhor conhecer a
tériO- Público e excluir da apreciação do Judiciário as ~~~óes obra magnífica e admirável do Hospital Sarah Kubitschek,
cuja Direção, médicos e funcionários jamais esqueceram as
aos direitos indiViduais.
Ponderações como essas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, palavras proferidas no Senado e que consagraram, no reconheindicam que o "Emendão" pode interromper o aperfeiçba- cimento da Nação brasileira, o valiosíssimo trabalho que realiza.
mento democrático em que estamos todos empenhados. A
própria dificuldade do Governo Federal em cifcunscrever seus
E foram os próprios líderes dos partidos, representando
limites, tendo _em vista a sustentabilidade política das tantas suas respectivas bancadas, que se manifestaram com as seguinpropostas feitas e refeitas, dimensiona o autoritarisnio de que tes afirmações, que traduziram o consenso do Senado e da
sua concepção está imbuída, servindo para fortalecer nossas sociedade sobre o Hospital Sarah Kubitschek: "É uma.instituíconvicções de que o nosso desacordo é essencial para preservar ção re~peitada internacionalmente''; - •'o que se constata
a Constituição que;- cOm fõ'dos os defeitos que possa- ter, foi é uma equipe que trabalha sorrindo, que_ trabalha alegre,
é um sacerdócio o que ali se pratica, um verdadeiro sacrário
fruto de autorizadas e soberanas deliberações.
Em vez de batalhar em tão estéril seara, o Governo Fedé- da medicina"; -"inquestionavelmente, o hospital goza de
ral deveria recomeçar de outro modo: admitindo os Ífacassos --respeitabilidade perante a comunidade médica e científica;
-"é uma honra para a Capitã.I da República ter um
que acumulou até agora, nesse ano e meio de gestão, e estabelecendo políticas cçmf9rmadas à realidade, e, não, aos sonhos centro de excelência m~dica como este .. ;
-"vamos salvar o Hospital Sarah Kubitschek";
visiórtâtios -de modernidade de um jovem Presidente.
-"desta vez a urgência urgentíssima é bem-vinda";
Muito obrigado. (Muito bem!)
-..:"vamos votar para que este hosp,ital continue sendo
parâmetro para o Brasil e para o mundo'; _
.
.
- é uma instituição que merece "o máximo de respeito,
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Conpor sua dedicação à causa médica_ e à causa social, e paira
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
acima de quaisquer questiúnculas."
E, finalmente, após aprovação da urgência,- apresentação
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte _discurso.) -Sr. P_residente, Srs. Senadores no de parecer, discussão e votação, a proclamação dos resultados
último dia 26 o Senado Federal retificou, em consenso de pelo Presidente da Casa, Senador Mauro Benevides;
unanimidade, uma decisão previamente tom3.da pela Câmara .
"É com profunda emoção que considero aprovado o Prodos Deputados e que, certamente, irá beneficiar o seto_r de Jeto, que agora será re_metido à sançãQ."' _
saúde de Brasília e de outras regiões do País, além de contrisr: Presidente, Srs. Senadores, tenho, por fOrmação e
buir, substancialmente, para o progresso da Medicina no Bratemperamento, grap.de afinidade e motivação pelas causas
sil.
nobres, e por t_udo que é juSto, hOnesto, generoso e humaniEm sessã6 momorâvel, o Projeto de Lei n~:-77,-de-1991, tário~ principalmente quando é uma causa vocacionalmente
de iniciativa do Senhor Presidente da Repúblka, qo~ii_l~titui_ orientada para o bem comum.
o Serviço Autónomo da Associação das Pionei~as_ So~iais,
Sou Üm defensor do Hospital Sarah Kubitschek, e de
uniu a seu favor todas as distinções partidárias desta Casa
sua administração e filosofia de trabalho, desde as primeiras
e o seu mérito colocou-se acirria de todas as diver_géncias.
horas; tenho a experiência necessária para discernir a virtude
Com sentimento de júbilo_l_ comento nesta opurtunidade do defeito, sempre considerei esse hospital e sua direção um
que o Senado Federalfez juStíça aos relevantes rnerecimefi:tos mod~lo de medicina e administração hospitalar de que o Brasil
dessa Instituição de pesquisa e assistência médico-hospitalar precisa.
que honra a medicina nacional, que enobrece a classe médica
Sou portador, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de um
e os profisSiOnais de saúde pelo elevado padr~o de atençli- reconhecimento e emociOnado agradecimento do Dr. Aloysio
mento em que se leva em conta a competêncxa, a especxa- Campos da Paz peiC?~ resultados da votação e pelas palavras
lidade, o estado de carência da clientela, a caridade e a solidaelogiosas, estimulantes e generosas com que foi referindo nariedà"de humana. É lamentável, que estas duas virtudes, a quela
sessão pelos Senadores: Almir Gabriel, Cid Saboia de
caridade e a _solidariedade, estejam escasseando, justamente Carvalho MauríciO- Corrêa, Gerson Camata Valmii Cam1
1
onde elas deveriam exiStir cm profusão.
pelo, E:Ic1o Alvares, Humberto Lucena, Odacrr Soares, Chagas
Rodrigues
_e
Esperidião
A
mim.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, já afirmei aqui algumas
Este agradecirrieilto, Sr. Presidente e Srs . .Senadores, que
vezes, e isto eu repito com uma certa dose benigna de orgulho
e vaidade, que sou do tempo em que a Medicina era um trago a esta Casa,- é- um agradecimento também do corpo
sacerdócio, uma profissão com que se poderia preencher toda médico e dos funcion_ários do hospital que tiveram aqui uma
uma vida de realizações, principalmente no que diz respeito demonstração nacional de apreço e admiração pelo trabalho
a fazer o bem, a servir ao próximo, ao mister de realizar-se que executam para honra de Brasília, da Classe médica e
do Brasil.
salvando vidas e minorando o sofrimento alheio.
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Faço aqui, também, Sr. Presidente, um agra-decimento
especial como membro desta Casa e também do Conselho
de Administração do Hospital Sarah Kubitschek quando, colhendo assi!laturas para o requerimento de urgência, subscrito
em primeiro lugar pelo Senador Mauro Benev1des e posteriormente por mais 70 senadores, pude verificar à receptividade

demonstrada pelos ilustres membros desta Casa.

.
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em Orde_m do Dia, do Projeto dE: Decreto Lesislativo nQ 81,
de 1991 (n~ 78/89 na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional,
celebrado entre o Governo da República Federatiya do Brasil

e o U:overno da

Repúblic~ ~opular

de Bangladesh.

-5-

Tenham a certeza de que o Hospital Sarah Kubitschek
REQUERIMENTO N• 666, DE 1991
dignificará a classe médica e honrará o nome e a confi~oça
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 666, de
do Br~sil, pois é uma.entirl;ade_ em que se trabalha p~r ~mo r,
1991, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos regifilos?fia de bem servir sohdanedade humana e patnot1smo. mentais, seja convocado o Senhor Ministro do Trabalho e
(Multo bem!)
Previdência Social, para prestar informações sobre os novos
O SR; PRESIDENTE.LRa"id Sl!ldanha Derzi) ,- APJ:e~i, _planos de Previdência Social, em elaboração naquela Pasta. ·
dência corivoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas,
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
no plenário da Câmãra_dos Deputados, destinada à apreciação
encerrada a sessão.
de vetos presidenciais.
- - -(Levanta~se a sessão às 16hl5min.)
O SR. PRESI!)ENTE-{Rachid Saldanha Derzi) - Não
há mais oradores inscritos.
.
·DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
EDUARDO SUPLECY NA SESSÃO DE 20-9-1991
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã
E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
a seguinte
-- -SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

ORDEM DO DIA
-l-MENSAGEM No 253, DE 1991_
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 33_6, c, do Regimento Interno)
Mensagem n• 253, de 1991 (n" 511/91, na origem), relativa
à proposta para que seja ãutorizado o Goyerrio do Estado
de São Paulo a contratar operação de crédito externo no valor
de duzentos e quarenta e cinco milhões de_ dólares norte-americanos, para os fins que ·especifica (dependendO de parecer
da Comissão de Assuntos Económicos).

-2REQUERIMENTO N• 655, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n9 655, de
1991, do Senador Irapuan Costa Júnior,' solicitandO, riOs ter.:
mos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão,
em Otdem do Dia, do Projeto de Decreto Lea:isla:fivo_ri9 78,
de 1991 (n" 184/90 na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo Celebrado em Brasília, no dia 15 de dezembro de 1989, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Centro Latino-Americano de FísiCa sobre suas Obrigações, Direitos e Privilégios em Território Brasileiro. -

-3REQUERIMENTO N• 656; De 1991
Votação, em turnp único, do Requerimento n~ 656, de
1991, do Senador Albano Franco, solicitando, nos termos
do art. 172, Inciso_ I, do Regimento Interno, a inclusão, em
Ordem do Dia, do Pr_ç>j_eto de becreto Te"gislativo n~ 79," de
1991 (n' 168/89 na Câmara dos:Deputados), que aprova o
texto_ do Acordo de Cc-Produção Cinematográfica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do B_rasil e o Governo E.opular de Angola, em Luanda, a 28- de janeiro de
1989.
----
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Sr'!~ .e Srs. Senadores,
agradeço a gentileza do Senador Nelson Carneiro, por cederme seu horário de pronunciamento, nesta manhã.
G-Ôstaria, Srs. S~naÇores,de apontar f3to que considero
extremamente sério, com respeito à maneira como o Governo
Federal tem fornecido informações ao Senado Federal sobre
a situação econômico~financeira do País: Observo .que, ao
eXaminarinõS ó Acoido --sobre os juros atrãsados da dívida
externa de 1.988 e 1989, apreciad_õ_ pelo Senado Fedàal em
junho último, nos foram apresentados alguns dados que mostravam _que a economia brasilejra teria cóitdições de fazer
frente aos cómpromissos com os credores inte_rnacionais~ conforme o que estipula a Resolução n~ 82190, que dispõe que
qualquer acordo com os credores int~rnacionaiJ;_ -de\_'e_ levar
em. COnta a capacidade interna de pagamento, ou seja, o resultado entre receitas e despesas da administração direta e indireta, ressalvadas as necessidades de finãilciamentos não iíiflaciO~
nários do crescimento da economia brasileira, ou seja, levar
eni conta o resultado primário e mais a seigniorage sobre
a emissão de moeda, suficiente aperiãs para financiar o crescimento não inflacionário da economia. Naquela oportunidade,
chamei a atenção porque estava avaliando que para fazer
frente aos compromissos da dívida externa, em verdade, iríamos acabar tendo uma emissão de moeda ainda maior do
que aquela que o Governo estava apresentando.
Ontem·, o Secretário da Economia, Roberto Macedo, juntamente com o Ministro Jarbas Passarinho, três meses após
o Governo ter apresentado suas previsões a respeito do resultado operacional e da emissão de moeda para o ano de 1991,
coloca dados significativamente diversos dos anter~ores.
Sobre os dados apresentados ontem, no Gabinete da'
Presidência, aos Senadores, não nos foi pedido qualquer _sigilO.
Entendo que são informações que podem ser aqui citadas,
para conhecimento da opinião pública.

.REQUERIMENTO N-657> DE 1991
A tabela apresentada pelo Se_cretário Roberto Macedo
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 657, de, com os dados para 1991 é a seguinte: Despesas totais: 34-,64%
1991, do Senador Irapuan Costa· Júnior, solicitando, nos ter- do PIB; juros da dívida interna: 2,15% do PIB e juros da
_mos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inc_ly.sãó dívida externa, 1,65%.
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Tem·.:se· coino FOiite-s dci recUrsos: ·receita total menos

juros, representando _36,04% do PIB;_finãnciamento--intef~o, .
066% do PIB; finiinciamento externo líquido, õ,7o% do PfB:
ganhos com emissão de moeda, 2,5% ·do PIB:_-ass_im s~n9.o
o resultado primário, ou·seja,-o item-receita total ffieno~ juros,
menos despesas totais é 1,4% do PIB~- - --0 Resultado operaciOOa-1, que
rCsultádO priffiári6 menos os juros da dívida in~ermi., menos O_s juros da dí\'ida externa, é igual a um déficit correspondente-_a ?,4% do PIB, quan~
do, em junho Ultimo, o d6Véino qUJs ápresentai ao Se_nado
números da capacidade interna de pagamento, que ~em9ns-'
traram que a economia brasileira teria condições ae enfrentar
os compromissos da dívida externa,_ tínhamos um _resultado
operacional, que agora .....:.... 'àVaii'6 ~ pão -~_á.. mais por qÚe
dizer que é sigiloso, uma vez que os n_úmerqs já fo'raJl! ultr~pas
sados, já não são nem verdadeiros. Em junho último -acredito que a esta altura não será necessári_? o sigilo ~_o.r,~sultado
operacional a nó~ apresentado foi de 1.67% do PIB. Agora,
aumentou para 2,4%. Quaiido _era para mostrar que o Brasil
tinha capacidade de pagar os compromissos da dívida externa,
só teríamdos o resultado operacional negativo de 1, 7~; ag<?fa, _
aumentou para 2,4%, com a finalidade de_ ~ost~ar que a. e~?
nomía inviabilízar-se-á se não aptova:r~os·o_Eme_ndão. 9ra,
como é possível?
Em relação à emissão de moeda - eu aqui já_-alertava
que seria maior do que a que o Governo·n-c;s- apn!serifáVã
-ao invés de 1.5%, será de 2.5% do PIB, para 1991.
Como é que ficamos nós, ·seTiãaO"reS'i-õüafido é··_parademonstrar que o Brasil tem condições de pagar os juros
da dívida externa, nos apresentam números otimistas, para
três meses depois dizer que a economia estâ_d~es~_s~abilizada
e que não há outra salda senã~ aproyaras pro_postâ$-de enien-:_
das constitucionaiS..:...._ são apresent~fdos números müíto piores:Quero saber quais serão os m1meros que o MinistrO Mar-.
cílio MaÍ''ques Moreira apresentar~--~o _Senado, nos próximos
meses, para juStificar que- o BraSil tem condições de realizar
um acordo amplo sobre o estoque da dívida externa brasileira.
Eu gostaria de ·ressaltar aqui a importância dos Srs. S_enadorestomarem cuidado com as informações e, indus:i_ve, serem
muito mais rigoros_os na análise dos dadoj, que nos ·sãtrapresentados.

e·o
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tambéiü o fiz e, po!iteriormente ~ retiramos a emenda para
que fosse-3pi'Ov3di e·xatamente a prosposta do Relator, condicionada a que bimestralmente inf~miações do Governo Federal em relação ao a_ndamento dos pagamentos e dos atas que
ali estavam naquele contrato deveriam vir ao SeriadO Federal,
e creio que até agora não temos um~in(or~ação_a respeito
do -assu-nto. -A Ullicã que térriOs - e V. Ex• tem razão -é que o resultado operacional do Governo Federal é totainie-rite diretamente. hoje, dàquilo que fOi apfesentado nO período. Portanto, houve uma mudança radical. Acredito que
o Senado Federal tem de ter uma postura clara em relação
a isso. Concordo com a sua posição, creio que o Sr. FranciscO·
Grqs, independente de qualquer outra discu~~ão, deveria ser
·conVocado novamente p~la CorriísSão de Economia, para explicar a situação exata daqueles dados, àquela altura e no
momento presente, para que pudesse reaJ~ente ratificar ou
retificar as informaçõeS prestadas naquele período. A postura
de V. Ex~ é correta. Fique certo que também estaremos a
seu lado nesse aspecto, defendendo a lisura das informações
do Governo Federal. O Senado precisa receber a verdade,
nãó a niiStificação do Govérno _Federal, quere1_1do impingir _
números que, muitas vezes, lião são verdadeiros. Portanto,
está de parabéns V. Ex~ por esse pronunciamento.
"
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ágradeço pelo aparte,
nobre Senador Coutinho Jorge. Estou plenanlente d~. acordo
com as observações de V. Ex~ e incluSiv~ go~taria <;ie cumpriIDfintá-lo pe1_o pronõ.nciãmento que feihoje, quando l!lOstrou
a sua dedicação no conhecimento çla região amazónica, na
viagem que realizou nestes últimos quatrOs dias, em especial
pOrque -p6de trazer ao Senado FedeiaJ melhores informações
sobre os problemas daquela região,_particularmente, da Transamazónica.
-·

Sr. Presidente, gostaria ainda de registrar o requeimento
que apresentou hoje â Sr•_ Margarida Maria Maia Procópio,
Ministra de Estado da Ação SoCial, para que envie todas
as notas de empenho, detalhadas, ~mitidas pelas unidades
gestoras 1istadas no documento que encaminho à Mesa, no
período de 15 de março de 1990 a 30 de março de 1991,
ou seja, exatamente todas as informações que facilmente poderíamos obter através do Sistema Integrado de Administração Financelia,_da União, caso estivéssemos tendo pleno
acesso a esse Siste-ma, como há 1,1m mê_s tínhamos· e que nos
1
O Sr. Coutinho Jorge- Permite-me V. Ex Um aparte? foi retirado:
O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo um aparte ao
Quero_, mais -u!Jla- ve_~_. de.ffions-tàir que nãO- é- evifándo
nobre Senador.
ess_e acesso qu·e- o Senado Federal abrirá mão d~ direito de
O Sr. Coutinho Jorge- Senador E~uardo Suplicy,_ V. obter todas as informações em refafcio_a_os gastos públicos.
Sou obrigado a pedir, por meio de requerimento, inforEx~ tem toda razão_de vir aqui, exatamente, crititãf; de forma·
veemente, a postura do Governo Federal em relação à§ últiínas mações sobre os.dados de todas as unidades, por estado,
informações económítas. Lembra-se V. Ex~ que durante a todas as notas de eç:zpenho detelhadas, do Ministério da Ação
discussão na Comissão de Eco11omia, a respeito da negociação Social, dando um ~norme trabalho e gasto desnecessários ao
dos juros, onde V. EX!' foi um-Senador atuante, eu também Governo, para encaminhar-me, através de documentos, os
procurei analisar com profundidade o problema da capacidade mesmos dados que poderiam ser- obtidos de forma rápida
interna de pagamento-pa-ra-atendimento da Resolução n~ 82, e eficaz no terminal com pleno acesso ao SIAFI.
do Senado Federal? E que a questão crucial era, exatamente,
Mais uma vez rogo o empenho d-a mesa. ,o Senador Maur_o
que o Governo Federal provasse 'a capacidade interna: de pagaBenevides,
na segunda-feira, estará encaminhando ofício ao
mento? Aquela altura, não sei se ·através- de um_a química
de números, mas o GovernO- Federa-l-tentou- mostrar a:·nós-; Ministro da-Economia;- no sentido -de- resol-ver defini-tivarireirt-e
inclusive numa reunião -~ecreta realizada com o Presidente a questão.
do Banco Central, Sr. Francisco Gros, que o Brasil possui
Agradeço ao ·nobre Senador Ne:lson Carneiro pela gentiaquelas exigências míniina.S dâ. Resolução n9 82. Inclusive o leza ao ceder-me seu horário nesta tribuna.
'nobre Senador apresentou emenda ao parecer do relator; eu
Muito obrigado. (Muito bem!)
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DOCUMENTO A QUE ~SE~REFERE O, SR.
EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO:

Outubro de 1991

194106 Escritório do CBIA -Rio Grande do Norte

194107 Escritório do CBIA --,-_Rio Grande do Sul ~
194108 Escritório do CBIA -Santa Catarina
REQUERIMENTO~
194109 Escritório do CBIA -São Paulo
(Senador Eduardo Matarazzo Suplicy)
~
194110 Escritório do CBIA -S~rgipe
Requeiro, rios termoS ao artigo 50, parágrafo l~>da Consti- 194111 Escritório do CBIA- Distrito Federal
tuição Federal e artigo 216, do Regimento Interno do_ Senado 194112 Escritório do CBIA -Acre
Federal, a s~ Margarida Maria Maia Protópio I Ministra de 194113 Escritório do CBIA -Roraima
Estado da Ação Social, sejam prestadas as seguintes infor- 194114 Escola Wenceslau Brãs
mações~
194115 Escola Jerónimo Fernandes
1. Envio de todas as notas de empenho detalhadas, emi- 194116 Escola Agrfcola Arthur Bernardes
tidas pela unidades gestoras listadas ane~o. no período de 194145 Fundação Centro BrasiJ.lnfância Adolescência
15 de março de 1990 a 30 de setembro de 1991.
194157 Escritório do CBIA- Amapá
194158 Escritório do CBIA - Rondonia
Justificação
194160 CBIA - Centro de Atendimento Direto
Encontra-se tramitando no Congresso Nacional a presta- 194161 Escritório do CBIA -Tocantins
ção de contas do Presidente da República. De acordo com 194163 CBIA - Presi
o relató_rio elaborado pelo Ministro Homero Santos, do Tribu- 194164 CBIA - Prodef
nal de Contas da União, várias irregularidades foram aponta- 194165 CBIA - Ceadi
das, sem entretanto, terem sido devidamente verifiCadas e 194166 CBIA- EPJA
analisadas. Considerando que o artigo 49, inciso IX, da Consti- 194167 CBIA - Diprom
194168 CBIA ~ Daser
tuiçã'o Federal reza que:
,
194169 CBIA- CCRI
"É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
194170 CBIA- Propur
IX- Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presi- 194171 CBIA - Desep dente da República e apreciar os relatórios sobre a execução 194172 Funabem- EEBJ
194173 Funabem - Diexec
dos planos de governo."
_
__
_-_
~
Considerando ainda que o Departamento do Tesouro_ 194174 Funabem- Deconf
Nacional restringiu, de forma unilaterial e arbitrária, o ace~so 194175 Funabem -ESM
do Congresso Nacional às- informações contidas no SIAFI 194176 Funabem- Depad
-Sistema Integrado _de Ad_ministração Financeira da União .. 194177 Funabem - Dipes
E visando o cumprimento de nossos deveres constitu- 194178 Funabem- EOCF
cionais além da responsabilidade a nós delegada, quando _de 194179 Funabem- Nuinf
nossa eleição pelo povo de nossos estados, imprescidíveis cons- 194180 Funabem - Deorc
tituem-se as inforniaçõés aqui referidas para que se possa 194181 Funanbem - EJLA
proceder a uma análise objetiva e transparente das. contas 194182 Funanbem - UP-1
· 194183 Funabem - Setras
da República.
194184 Funabem - EQN
CÓDIGO 'UNIDADE :ol):s'):OR,A ·~
194185 Funabem - Audit
191186 CBIA - Diaco
110004 Coord.Nac. para Int. da Pes.Por. de Deficiência
150009 Conselho Nacional de Serviço Social-Of
194187 CBIA - !PS
194188 ~ CBIA - CTR
190003__ Secretaria de Controle Interno-MAS
194189 CBIA - Disup
190005 Coordenação de Serviços Gerais-MAS
194190 CBIA- HC
190006 Coordenação de Recurso Humanos-MAS
19419.1 CBIA- Ascom
190015 Cordenação de Programas da Região Sudeste
194192 GBIA- Diafi
194058 Fundação Projeto Rondon
~
.. ~~
194193 CBIA- Depam
430010 ~ Cop~denação çle prçamento e finanças-MAS
194194 CBIA- EMA
194089 CBIA - A_dministração Central
194195 CBIA- Diesd
194090 Escritório do CBIA -AmazOnas ~
194196 CBIA- Sealm
194091 Escritório do CBIA- Alagoas
194092 ~ Escritório do CBIA - Bahia
194197 CBIA - Gabinete da Presidência
194093 Escritório do CBIA -Ceará
194117 Superintendência da LBA no Acre
194094 Escritório do CBIA -Mato Grosso do Sul
194118 ~ Superintendência da LBA em Alagoas
194095 Escritório do CBIA -Espírito Santo ·
194119 Superintendência da LBA no Amapá
194096 Escritório do CBIA - Goiás ~ . .
~
194120 Superintendência da LBA no Amazonas
194097 Escritório do C.IUA - Maranhão
194121 Superintendência da LBA na Babia ~
194098 Escritório do CBIA -Mato Grosso_
194122 Superintendência da LBA no Distrito Federal
194123 Superintendência da LBA no Ceará 194099 Escritório do CBIA -_Minas Gerais
194100 Escritório do~~CBlA- Pará
12_4124 Superintendência da LBA no Espírito Santo
194101 Escritório do Cj3IA -Paraíba
194125 Superintendência da LBA em Goiás
194102 Escritório do CBIA- Paraná
194126 Superintendência da LBA no Maranhão
194103 Escritório do CBIA -J'emambuco
194127 Superintendência da LBA no Mato Grosso
191404 Escritório do CBIA -Piauí
~
194128 Superintendência - LBA/MS
194105 Escritório do CBIA- Rio de Janeiro
194129 Superintendência da LBA em Minas Gerais
• ~· ~• n·o • • • • •••••••,.·~••••-•••••• ••••••~•••••"''"'''''''' • ,,,..,... .... ,.,.• ....-- •
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Süperirite-n'dência da LBA_no Parif

Quana-feíra 02 66Zi

'' EÕ.tendo,_-S~. Presidente, que é uma jUStã. -relvhtdicaçáo~

a dos funcionários deSsas duas instituições,'llo bojo da campa~a ~alaria! que, normalmente, ocorre no tnês de setembro.
194132 Superintendência ifa LBA ~o Paraná
Mas, proferida a decisão judicial, depois de ter havido, inclu194133 SuperinteriâCOdà ãa LBA em Pernambuco
sivO~ audiência de conciliação e julgamento, fica difícil concor194134 Superintendência da LBA no Piªuí
'
darmoS_com a continUidade da grc:,:ve, -~as tampouco se pode
194135 Superintendê!}cia _~ãJ]3~ _no- Rio__ de ~_an~~o
âdffiitir -a irüránsigência- e__<!:_S~ameaças de demissões, feitas
194136 Superintendência da LBA no Rio Grande d~_orte
_ __
_- _
pelos est3belecimetlt0s_.
194137 Superintendência da LB}\ no_ gio_ Grande dq_ Sul
QUero fazer uní apelo não só â Diretoria do Banco do
194138 Supcrintendênéia da _LBA ~m ~o~_c;!ónia
Brasil e â Diretoria da Caixa· Económica, mas também aos
194139 Superintendência- LBA/SC
· -SirldfCatos dOs Bancários, para que reiniCiem as ·conversações
194140 Superintendência- LBA/SP
· -rio sentido de superar a crise, porque ·esse impasse nãO pode
194141 SuperintendênCia~· LBA/SE
contiDUar de maneira nenhuma. Estamos diante de uma fato
194142 Supeiínteriôência=-"LBA/RR
COncreto -que precisa ser Solucionado!
-194143 Direção Nacional _:_TBA ·
Não podemos mais concordar que os estabelecimentos
194144 LBA ..:...·Orçamento·· . ·
.
.
.
OfiCiãis federais de crédito, já atingindo o 169 dia de_ greve,_
194159 Süperi'nteridêliêià."da.LBA Dõ-To~ntiTis · -~
cóntinuem com âs portâs fecliadas,-prejudicando, as-sim, mi194162 Centro de Prom.Soc. Abrigá do Cristo Redentor
Sala das Sessões,
de
de
. - Sep:ador, lhões de pessoas _que _dependem, no dia-a-di~, da movimentâÇáo das suas cOntas, tã.iitõ no Banco, do _Brasil, como na
Eduardo Matarazzo Suplicy (PT- SP)
·
· · · ·
-Caixa EéOiióinica Federal.
Supe_rintend~J?ciã._da_ LB~_n_a p_ar~íba__

'o

Dlfi_CURSO PIWNUJYCIAÍJO PÊ['.Q;sRjifA·. Sr. Epitáci~ c~ieielra- Permite-me v. Ex• um aparte?
BOR JUNIOR,NA SESS_AO DE:26J-I'f9L,E Qljf;, .
. . ·-- .
,
,
.. ,·
ENTREGDE A REVISAO DO'ORADOR SERIA
O S'R. NABOJ{ JUNIOR- Com multo prazer, nobre
PUBLICADO POSTERIORMÊ/I!TE. .. : '
, : Senador.
.

_~ .o Si-~ Epitácio Cafeieira- Nobre Senador Na60r Jtillior,
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB" :_ AC. Pron_uncia -o a resol4ção do Tribunal Superior do Trabalho, no que tange
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sis. SenadOres, no úfti~ à greve do Banco do Brasil, foi algo inusitado: I~~g~n-~_Y·~
mo dia 23, tive a oportunidade de eXpressar aqui, na tribuna Ex• _q~e O b~nco oferecera aos funcionário~ um- ãllmento -de
do Senado Federal, a minha preo-cup:a.-çã6-~corn·relaçáo ao - ~06% e ainda assini não correspondia "à reposição das perdas.,
impasse que estava havendo entre as Diretofiã.s do Banco os- bancãriC,-s- :iJ.àO aceitaram oS~106%-. O Tribunal arbitrou
do Brasil e da Caixa Económica Federa_l C os iéspectiv~s fun~ em 100% parcelados., Não dá para· entender. Acredito ,que
cionários, tendo em vista a greve que Já' durava inais de dez não houve um exame mais acurado da _matéria. Na realidade~
dias, sem que se vislumbrasse qualquer soluçáo-satisfãtóda-; · ·~e O funcionalíS_mo. do ~âflc'? _do B~~il nãÕ _es-t~ passando
Hoje, volto à tribuna Com a meSmá preocupãção, â respei-- fÕme ·_é _porcjue há um ~rupo que está vendendo cachorro~
to desse impasse, que· está causài-idO -Séi-fOS-tr-aristornOS, nãO quente nas ruas; está vendendo coisas vindas do Paragu,ai,
só às tradicionais instituiçõeS "Fnvolvidas- e· seus cornpeteptes fazendo toda ~ espéCie de negócios que não se imaginaVa
servidores, mas à economüf1iãcloila"l c à sociedade brasileira que o funcionalismo do B~_nc~ do._Brf!si! tiy~s~~~-qJ.l~ f3?e~:
como um todo. _
__
__
_ -,-__
___ SegUndo se dizia, o Banco do Brasil era uma caixinha de
O Tribunal Superior do Trabalho dt::cidi!-f ógte~ aJravés : · .. marajás"-, e iam acabar com ela. Posso garantir-lhe que o
de julgamento ali .realizado, considerar a__ greve dos funcio~ funcionalismo do Banco do Brasil é da melhor qualidade_ pois
nários do Banco do Brasil não abusiva. Ao mesrilO tempo,- sempre foi reqUisitaab para ói'gão~ püblicos federais, eStaduais
reconhecendo a grand~_,.,c!efasagem salarial d(!_queles funcio- e municipais, dado o gabarito do pes~oal. Estão acabando
náríos, arbitrou uma reposição sala):'i!3-l ~m torno de ·lOO%: gradativamente com o Banco do Brasil. Foi aberto um coosendo 65% com base nos Vencímento-s- de agosto, a -~etem · curso e o- Banco do Brasil mandou fazer 7 milhões de provas
pagos agora em setembro, e 3.5% .a.. partir de novembro.
para atender aos possíveis inscritos: inScreverarn~se 400 inil.
Apesar dessa de_c~ão, Sr. _Pr.esidcnte, .Srs. Senadores, V. Ex~ poderia dizer -que_ estou falando em causa: própria:
os funcionários do Banco do BraSil, atraVéS,de decisão ema.:- Sim, eu sou funcionário do Banco do_~tasil, onde entrei em
nada da assembléia realizada ontem à noite, pelo· Sfitdicato 1943 Com o salário de 10 salários rníriíriios, que; na: época·;dos Bancários, decidiram manter a greve.
era 'de Cr$ 120,00. Hoje, aquele p'agã.mento não e_qujv_aJe
Orá, s_e há uma decisão judicial determinando que a Dire-- a três vezes_ o Salário mínilno. O B~n.c9 dO BraSü não pode
toria do Banco conceda um aumento de 100% a seus fundo- usar o parâmetro dos seus lucros para retribuir ao funciona~
nários - e seja o mesm'o ptocedimento_ açiotado quanto à lismo, porque ele tem sido _o instrumento que o Governo
Caixa-EConônica Federal- determinando tam6ém que agre- usa para fazer favor.·
___ _
_ . ~ _
ve_seja sustada imediata~_ente 1 !J~O pode!JlO~~~-drnitif-que esse
A itistituíçã6 bancária- que fai D:nãnciamento rural é o
impaSse Continue.· _· - - -.- .-:. __ Barico do Brasil, com juros que não s'ão aqueles norm~lll!~"!l!e
Os trabãihãdoreS da cãixa Écoriómica; ê C1o BanCO: do usados pelos outros bancos. Sacrifíat-:se, eritão-, o BanCo do
Brasil, com a lucidez habitual, devem avaliar que, qualquer Brasil para atender não só a política do Governo. Se formos
nova conquista ·adicíónãl_à_ senlC:iiça do Tribunal Superior do dar uma batida para ver o que há de crédito em liquidação,
Trabalho poderá se-r anulada em face do desconto dos dias lucros e perdas, e procurar saber quem são os proprietários
parados e dos prejufzos-ftlturos-ao góZo de bene~ícioS tradicio~ daquelas fifffias beneficiadas -com os créditos de liquidação
nais como férias, Hcenç-ã prêmiO e~ap=o-sehtàdOrüi~ -A imprensa e com lucros e perdas - vamos encontrar. I11Uita_gente )?oa,
hoje notícia que, provavelmente, só na próxima semaria_ o· que ganha, cada v~z_mais, à custa do -Banco do Brasil. Quem
Banco do Brasil e a Caixa Económica vOltarão a funcionar~
está-sofrendo, realmente, é o seu funcionário. Não incentiVei
=
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a greve, pelo contrário; fUi aó Presidente do Banco do Brasil,

Dr .. Lafayette Coutinho, para dizer a S. s~: !'Estou_aqui pronto
para, se_ V. s~ quisei, ilitenriediar a conversa com_ os. bancários". Ouvi de S. S' a infor.~pação de que estava disposto
a dar os_l06%, ao passo que o Tribunal Superior do Trabalho
ofereceu 100%, sendo 65% agora, e 25%_"em novembiO,e
mais 10% de abono. Não bá sentido, nobre SenadorNab_or
Júnior. O que o Tribunal Superior-do Trabalho quis fazer
com os funcionários do Banco do Brasil? É até possível que,
pela imJstência dos funcionários em mante( ~sse estado de
greve, seja ·usada até a demissão. Talvez muitos, _que sejam
demitidos do Banco do Brasil, encontrem uma oportunidade
melhor de emprego em outro lugar. Se temos dificuldades
em movimentar nossas contas, o funcíOnáfio do Banco do
Brasil está com dificuldades para alimentar seus filhos, para
manter-se, porque tinha um padrão de vida que não pode
sustentar com o saláriç que está recebendo hoje.
O SR; NABOR JÚNIOR - Co-rfcordo inteiramente com
as observações que V. Ex~ acaba de_ fazer. A remllneração_
dos funcionários do Banco do Brasil, realmente, está muito
aviltada em relação ao que percebiam_anteriormente, quando
a pr~sença de um parente nos quadros do J3anco do Brasil
era motivo de orgulho para a- famflia. Eu tenho parentes que
são funcíõnãfios do Banco do Brasil, e deles tenho recebjdo
informaçõe_s quanto às difiCuldades salariais dos coleg!i~ e suas
apreensões sobre o futuro da grande instiüiiÇão. AdVOgo-; inclusive, que o banco atribua a seus funcionários Umã. reri:turie~
ração realmente condigna para que eles possam dar continui.:
dade ao relevante serviço que prestam à comunidade. Defendo
tambéril, ilustre Senador, o direito dos depositantes, dos clientes, da população de um modo geral, que estão sendo prejudicados por conta de um impasse entre o Síildicato ·e a diretori_a
do banco. O sentido do meu pronunciamento -e ~-i;xigit urria
imediata solução para o problema. Que o banco pague bem
aos funcionários; que o- Sindicato continue negociando com
as diretorias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. O
que estou defendendo, portanto, é o 1nferessé da sociedade
brasileira, que está graild~mente prejudicada com essa greve,
já nó 16' dia.

O Sr. Divaldo SUi-uagy- Permite-me-v. Ex' um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR~ Com muito prazer.

Outubro de 1991

Dornelles, eu dizia para S. Ex~ que se eu fosse Presidente
da República daria ao Banco do Brasil a maior importância
por ser um fornecedor dos melhores cérebros para o Governo
recrutar, e dava um exemplo: que ele era muito melhor, era
muito- maTs eficaz do que qualquer órgão de informações,
porque qualquer gel-ente do Banco do Brasil, na menor cidade
do interior_ do Acre ou de Alagoas pu .d9 Maranhão, ~em
condições de, em poucas horas, dar uma informação preciSa
e segura se~ as fofocas que são sempre colocadas em torno
dos órgãos de informações do Governo, e dizer_quem é quem:
Acho que o ltamarati e o BancO do Brasil são duas institujções
que gozavam de grande credibilidade neste País onde contamos nos dedos quais são as intituições_ que têm credibilidade
perante a opinião pública. Quais são elas? O Banco do Brasil
uma. O Supremo era outra. Q1,1al a outra? Eu estQ_!.l_contando
para ver se chego a cinco. Não consigo. GoStaria até__ qu_e
V- Ex~_ me_ a-judasse. Então, estão jogando fora a imagem
de uma das poucas instituições nacionais que tinham ori -que
gozavam, ou que ainda gozam, embora em menor escala,
de credibilidade perante todo esse contexto social brasileiro.
Daí eu comungar da preo_cupação de V. Ex~ mas ressaltar
a importância do Banco do Brasil e re-ssaltar a inteligência,
a capacidade de trabalho, o espírito público e a competência
daqueles que fazem o banco, porque, sem sombra de dúvida,
tenho certeza de que V. Ex•, um homem experiente, um político v·ivido, um grande administrador, há de concordar com
os raciocínios expostos pelo Senador Epitácio Cafeteira e por
mim neste instante, de que o funcionalismo do Banco do
Brasil é a elite da inteligência do funcionalismo brasileiro.
Gostaria de acrescentar esses argumentos ao pronunciamento
de V. EX', deixando bem claro que a inquietação p-erdura.
É conveniente que aqueles que têm a palavra final em torno
do assunto_,__dêem o devido crédito, o devido valor aosfuncionários do Banco do Brasil.
O SR. NABOR JÚNIOR - Incorporo com muito prazer
o substancioso aparte de V. Ex~ que corrobora, também, a
minha avaliação a respeito do Banco do Brasil.
Sempre se diz que a Dii-etoria· do Banco_ é passageira,
e os funcionários são permanentes. Realmente, reconhecemos
o valor desses funcionários, que têm prestado assinalados serviços ao País, não só na atividade bancária, mas, até mesmo,
em funções de assessoramento junto à própria Presidência
da República, aos Ministérios, aos goveinos estaduais, destacando-se pelo patriotism-o objetivo nas tratativas com grandes
instituiÇões -financeiro as interilâcionaiS~ -além de representar
o Brasil em importantes organismos internacionais de coopee desenvolvimento.
ração
-

O -Sr. DiValdo Suruagy - Compreendo 3. preocupaçãõ
de V .. Ex• quando traduz a inquietação que domina a sociedade
brasileira, pela greve dos funcionáriOS do Banco _do Brasil,
que já se estende por Vários dias. Mas V. E~ há de convir
que a intransigência nãu está partindo dos funciOnários do
Banco do Brasil, a intransigêrlciil está p<lrtírldo daqueles que
Certa ocasião, quando estive em Washington, junto ao
não querem compreender a importância do trabalho exercido Banco Mundial, encontrei um funciOnário do Banco do Brasil
pelo maior estabelecimento de crédito da Américado Sul. como diretor daauela instituição.
O Banco do BraSil -responsáverinaior pelo desenvolvimento
Reconheço isto". Sefque os fuitcionários eStão gaithando
nacional, como grande agente financeiro, ao longo da nossa.
História, teve a op-ortUnidade de criar, através do mérito, pouco.
Através deste meu pronunciamento apelo à Diretoria- do
através da competência- expressada em concursos da maior
lisura, um grupo de elite no conceito cultural, no conceito Banco que encontre uma solução para o impasse.
Não podemos continuar, por mais dias, com as portas
tecnológico do termo. O B.inco do Brasil sempre foi um celeiro
do
Banco
do Brasil fechadas, e a população tendo incalculáveis
de grandes inteligências, onde os mais divers~s setores do_
Governo foram buscar os melhores cérebros para assesso- prejuízos.
rá-los. Certa feita, quando _V. Ex' era Governador do Acre
Conheço pessoas que estão sem poder sacar dinheiro,
e eu de Alagoas- se não ~e engano V. Ex' estava naquela estão passando privações, porque o Banco do Brasil só está
reuriiáó com o Presidente José Sarney - , num debate com· autorizando desconto de cheques especiais, através das Agêno então Ministro da Fazenda, o hoje Deputado Francisco cias dos Correios, ou pagamentos feitos pelas gerências.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçao !!)

Muitas pessoas, hoje, no Brasil, estão passando difiCuldades, impossibilitadas de sacar o dinheiro da sua conta bancária.
O Sr. Humberto Lucena- Permite--me V. Ex' um aparte?
O Sr. Nabor: Júnior- Com prazer meu Líder, Senador
Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena- Trago o meu apoio ao oportuno pronunciamento de V. Ex' sobre a greve dos funcioriâfíós do Banco do Brasil deflagrada por reivindicação-salarial. Todos sabemos que os funcionários do Banco do Brasil_ constituíram sempre uma categoria de trabalhadores bem remunerada. Mas, ultimamente, dentro do contexto da atual política
económica, que leva o desemprego crescente e a um arrocho
salarial brutal, inevitavelmente os funcioriãriõs do Banco do
Brasil, também, estão sadifiCa:dOs.-Porisso, estão soliCitãndo
um reajUSte Salarial que, pelo menos~ lhes devolva boa parte
das perdas. Tenho a impressão, nobre Senador Nabor Júnior
- e daí ainda maior a importância· do pronunciamento de
V. Ex~- que, se não tivermos cuidado, pode terminar prosperando a idéia que corre pela sociedade de que o Governo
pretende, ao achatar os salários dos funcionários do Bancodo Brasil, caminhar para sua privatíZaçao ou pãtiBua regiOrialização. Portanto, V. Ex~ tem toda razão. Urge, da parte
do Governo-, mais especialmente do Presidente do Banco_ do
Brasil, um maior esforço um prol de um entendimento para
que a greve _termine, porque como argumenta V. Ex~, ela
está sendo altamente prejudicial à economia do País, particularmente ao setor agrícola e comercial, sobretudo no interior,
porque, sabe V. Ex~ que a maioria dos nossos munícípios
possui, hoje, uma agência o"U Urii posto do Banco do Brasil.
Quero ir ao encontro das palavras de V. Ex~ dizendo que
estamos inteiramente s-olidários com o movimento reivindicatório dos funcionárioS do Banco do Brasil, como também
com o movimento reivindicatório de todos os demais_trn_ba.lh_adores, pois eles continuam sendo quase os únicos que pagam
o preço do combate à inflação no Brasil.
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aumento a uma categoria, por exemplo, a dos metalúrgicos,
e se estabelecesse que a Usiminas daria aumento de 12Ó%
e Volta Redonda de 60%, ou seja, e"m"Tunção._do luú6 da
empresa. Então, quem trabalhasse_ em uma empresa defici-t~ria n~o teria- aumento de salário:- o ·cfue·-estôU quúenao·dizer é que o- Banco não pode mais ser utilizado para atender
ao Governo a ponto de esquecer aqueles que_ fazem o Banco,
ou seja, o seu funcionalismo. O Govei"nõ até hoje· ilão deu
-coisa alguma para o Banco. Quando quer dinheiro, chama
o Banco; quando quer atender a uma _empresa de televisão
que está precisando de dinheiro, manda o Banco do Brasil
emprestar e receber~ corno pagamento desse empréstimo, propa·gahda. Assiste-se a isso_ todos os· dias. pode ligar a televisão
em qualquer canal que a propaganda do Banco do Brasil
está_ I_~. 0~, .9 B3:nc_o_do_ !3rasil não precisa dessa propaganda;
ela é f~it~ "!_penas cOmO for~a de pagãmen_tõ -<JO ~mpréstimo
que fot fetto e que a empresa não lhe pode pagar em dinheiro.
V. Ex• há de convir, é impossível haver um lucro que possa
atender pelo menos â reposição salarial dos funcionários. Estou sendo muito franCo~ muito claro. Na-reã.1idade, sOfro com o funcionalismo do Banco do Brasil, que vé, cada dia mais,
a ~~a _casa ser diminuída para atender a interesses políticos.
O que estou dizendo todos sabem, é verdade_ que nem todos
dizem. Obrigado, Senador.
O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. Ex• mais uma
vez, nobre Senador Epitáci"o Cafeteira, pela sua oportuna
intervenção.

O Sr. Júlio Campos- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR- Pois não. Ouço, com prazer,
o aparte de V. Ex', nobre-Senador Júlio Cimpos.
O Sr. Júlio Campos- Nobre Senador. Nabor Júnior,
ouço~ com muita atenç_ão, o pronunciamento de V. EX" sobre
a caótica situação em que vive o povo brasileiro~ que depende
dos serviços do Banco do Brasil._ S_ef perfeifalnenl:e qUe milhares e milhares de famílias deste País estão passando sérias
O SR. NABOR JÚNIOR= É~ bastante oportuno o aparte privações pelo fechamento do Banco do_ Brasil nesses últimos
15 dias. Não te_nho procuração, é bom_ que se diga, para defende V. Ex•
der o Governo do Presidente Fernando Collor neste assunto
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Nabor Júniõr, -do Ba_ncq- do BfasiL~-,Mas, hoje_ d~ __in-ã.nhã,_ por ocaSião- da
concede-me V. Ex~ um aparte?
reunião da Comissão -de ·serviços- de Infra-ESti'utUi-3., -ouvffnos··
O Sr. Epitácio Cafeteira - Senador Nabor Júnior, em a palavra abalisada do eminente Senador por Bni.silia~ Mauface do que :disse o Senador Humberto Lucena, eu queria rício Corrêa, que dizia que S. Ex~ foi um-dos intermediários,
dizer que a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, aprovada uma das pessoas que conseguiram da Díreçãó _do Banco do
pelo Congresso e que cuida da privatização, dispõe no § 3~ Brasil, pela primeira vez ria história_ dessa_ instituiçã-o, que
ela se dispusesse_ a mostrar o balanço do Ban_co do Brasil
do art. 2•:
parã o corpo de funcionários e_ para os grevistas~ provando
"Não se aplicam os dispostos nesta lei _âs empresas que o Banco não teria condições __de _dar o_ aumento_ pedido;
públicas e sociedades de economia mista que eXerçam o máximo que ele poderia dar, para não falir, para não se
atividade de competência exclusiva da Uni_ã_o, de acor- acabar, era esse aumento de 100%, -o que-, realmente, é um
do com os arts. 21, 159,-I~ c, e 177 da Constituição aumento substancial a esta altura do campeonato, quando
Federal, ao Banco_ do Brasil e ainda a órgão oficial todo o Brasil está em situação difidl em termos salariais.
ressegurador referido no incis_o II do art. 192 çla Çop.sti- Reconheço que o servidor do_Banco do Brasil merece ganhar
i:uição Federal."
bons salárioS; talvez os melhores.deste País; mas não podemos,
Veja, nobre Senador Humberto Lucena, que, ao votar de maneira alguma, querer quebrar o Banco_ do Brasil para
esta lei, o Cõngresso já éXClui o Banco do Brasil da privatiw dar aumentos que sindicatos radicais <le esquerda, que comanzação. Sei CJ.ue não ínú!n:':SSã-ao Govern-o a priVati:iaçãõ, -pór-. dam os servidores daquela instituição, querem forçar o Goque o Banco do Brasil tem sido a '~vaca leiteira" que atende verno a dar. Acho que neste caso está havendo instransigência.
aos amigos. Ninguém Vai matar essa •'vaca: leiteira". Agora, Utn aumento de 100% hoje é üin auinehto raz-oáVel, é um
na hora de dar ·o aumento ao funcionalismo do Banco do aumento relativainente bom para qualquer classe de servidor
Brasil, não se pode discutir quarito- é o lucro do Banco. Ima- público, principalmente do servidor bancário. Como bem disse
:gine, ·nobre Senador Humberto Lucena, se se fosse dar um - o nobre Líder do PMDB, Humberto Lucena, hoje o ~chata-
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mento salarial é brutal, a começar por esta Casa-, -pelo salário - em contar com os SêrViçós do Banco do Brasil. Incluo também
do próprio parlamentar brasileiro. Mas sabemos que os funcio- a Caixa Econômica, que está em greve já há muitos clias.
nários do Banco do_ Brasil ganham salários relativamente aci- Deve-se, portanto, normalizar os seus serviços, para que essas
ma da média dos demais bancários brasileiros. É verdade pessoas não continuem sendo prejudicadas de mart~ira como
que aiflda está pouco: eu queria que cada funcionário do estão.
Banco do_ Brasil ganhasse aqueles 4 mil e 500 dólares que
O Sr. Magno Bacelar --Permite V. Ex' um aparte?
Cláudío Humberto ou não sei quem do Gover-rio disse, mentiO SR. NABOR JÚNIOR- Concedo um aparte ao nobre
rasamente, que ganhava um servidor do Banço do :f2ra~i1_. __
Magno Bacelar.
Sabemos que não ganha nem 20% diss_o. O nobr.e Sena_çlor Senã.dor
•.•
.
'
cafeteira disse que nãó é pos~ívelum f~mcíonáf!õ daUsiminas
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Nabor Júnior,
ter um aumento de 120%- e wn da Companhia Siderúrgica o pronunciamento de, V. Ex~ já não é o primeiro sobre esse
Nacional de 60%. Todos têm que ter 120%? Não. Depende assunto. Somos testemunhas_ de _que V. Ex~ vem demonstrando
da capacidade de cada empresa, depende do balanço. V. Ex•, essa preocupação -que não é somente de V. Ex~. mas de
que é funcionário de carreira do Banco do Brasi11 _ deveria caráter nacional- CÇ)m relação à greve do Banco do Brasil.
verifíc_ar se realmep.te as infor-maçõe_s qui o-correram riesta O -Governo foi advertido, inclusive pelo pronunciamento de
CaSa- são verdadeiras, ou seja, de que o balanço do Banco V_. Ex~ O que o Governo não fez foi se preocupar com as
do_ Brasil não agüenta dar um aumento maior.
"
conseqüências que ora atravessall) todos aqueles que têm conO Sr. Epitácio Cafeteira- Realmente nãO agüenta, pOr-- ta corrente ou que dependem, principalmente a parte agrícol;1,
que estão hoje financiando todas as televisões do :Brasil, estão apenas do Banco do Brasil para os seus serviços. Nobre Senahoje emprestando dinheiro para os amigos; então", ~hãO pode-_- dor t. quero parabenizá-lo e dizer que o pronunciamento de
dar. V. Ex~ está certo. Quero fâzer um ·depoimento: sou fu..n- V.oEx~ é muito importa~te. Mas quero, sobretudo~ me solidacionârio- aposentado do Banco do Brasil. Quando vim para rizar com o movimento de reivindicação dos funcionários do
o COngresso Nacional, recebi durante gs primeiro~ seis meses Banco do Brasil, por julgá-lo justo e merecedor do_ nosso
mais como-funcionáriO aposentado do Banco do Brasil do respeito. Muito obigadq a_ y. E~~
que como Deputado Federal. Nos o_utros ~eis m~sç:s§_e_guintes,
O Sr. Nabor Júnior- Agradeço o aparte de V. Ex~
eu ganhava mais coinO Dep-utado Federal do que como funcioConcluindo, Sr. Presidente, deixo aqui o meu veemente
nário aposentado do Banco do BrasiL Hoje, como ~enador, apelo à Diretoria do Banco' do Brasil no sentido de agir com
que é a mesma coisa de Deputado Federal, ganho quatro sensibilidade e espírito- de justiça, visando solucionar essa gravezes mais do que como funcionário aposentado do Banco ve crise. Apelo que faço tã.mbém à cúpula do Sindicato dos
do Brasil.
Bancários.
Alguém tem que ceder! Ambos os lados devem abrir
O Sr. Magno Bacelar- Permite V. Ex• um aparte?
janelas ao entendimento construtivo, para evitar que o impasO SR. NABO R JÚNIOR- Perguntaria ao nobre Senador se continue.
O "que não se-pode é perder de vista o ponto fundamental
Júlio Canlpos se já-Coilcluiu o seu aparte.
da questão: o Banco do Brasil é um património valioso de
O Sr.-Júlio Campos- Fuí iriterfoiripido pélo nobre Sena- todo o povo brasileiro e suas portas, quando se mantêm fechador Epitácio Cafeteira, mâS quena: dizer que onão soU contra das por tantas semanas, convertem-se na negação da abertura
dar um salário digno para os funcionários do Banco do Brasil; política e económica ~o País, preiudicanc!o derde os_ mais
pelo contráiíO~ ·gostiri~ _q_~f:! eles ganhassem ep1 d9lare&, ga- importantes clientes até o humilde corr~nti_sta das agênci!s
nhassem em ienes, ganhasse:m e~ marcos alemães, ganha_ssern longfnqüas- onde a presenÇa pioneira e muitas vezes sOlitáriana moeda mais forte um saláriO cémdigilo. Mas, infelizmente,_ do Banco do Brasil é o melhor demonstrativo de sua importêm de ganhar em cruzeiro e= é o salário que o_Banco do tância no desenvolvimento e na integração nacionaL
Brasil jJcide pagar. NãO--podemos deixar o·Banco do Brasil
Muito obri~ado. (Muito bem!)
correr o risco de entrar em situação finari.ceíra OifídCSe -ele
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
está emprestando mal para donos de televisão ou de rádio,
ATA DA 119• REUNIÃO
óu para políticos maus pagadores, isso não vem ao -casó. T~m
de executá-los, tem de moralizar e tem de pôr, se possível,
Aos dezesseis dias do mês de agosto de mil novecentos
na cadeia quem estiver devendo ao Banco do Brasil; o que
e noventa e um, às lOhoras, no Gabinete do Exm" Senhor
e não pode é quebrar a instituição p"ágãri46 _ó salário-abus~vo Primeiro Secretário da Mesa Diretora do Senado Federal,
-~··

pedido pelo sindicato crrmandado pela CUT.
o SR. NABOR JÚNIOR - Quero deixar "iJem'clâra a·
minha posição, Sr. Presidente e nobres coleg<!s: soU inteiramente favorável a que os funcionários do Banco do Brasil
tenham uma excelente remuneração, até pelo tipo de serviço
público que eles prestam, pela dedicação exclusiva, p~Jo cunho
de pioneirismo que eles têm, pois servem às populações dos
__
municípios mais distantes deste País.
Entretanto, o que defendo aqui, ardentemente e com
o maior empenho, é o direito da população de usar os serviçosdo Banco do Brasil. Todos estão sendo prejudicados! Milhões
de clientes do Banco do Brasil, a essa ·altura, estão prejudicados. Não sei se por intransigênCia da Diretoria ou dO Sindicato. Estou defendendo o_interesse da sociedade_ brasileira~

reúne~se o Conselho de Supervisão do Prodasen, sob a Presidência do Exm" Senhor Senador Dirceu Carneiro. Comparecem à reunião os Senhores Conselheiros Fernando de Arruda Moura, Yamil e Sousa Dutra, José Carlos Alves dos Santos
e Regina Célia Peres Borges, Diretora-Executiva do Prodasen. Deixa de comparecer, por motivo juStificado, o Dr. José
Passos Pôrto, Vice-Presidente do Conselho de Supervisão.
Iniciando a reunião, o Sr. Presidente coloca em apreciação
a Ata da reunião anterior, dispensando sua leitura, a qual
é aprovada por todos os presentes. A seguir o Sr: Presidente
passa â leitura de seu parecer ao processo que havia avocado
para apreciação. de n• PD0117/'t1·9, que trata da viabilidade.
jurídica ela investidura do servid~r ~arcus"Vinic_i:us Go~lart
Goni:aga no Cargo de Especialista em Informática Legislativa.
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-Especialidade Análise da Informação, do Quadro-Permanente do Prodascn. O parecer cOnclui pela regularidade da
ocupação do cargo efetivo pelo servidor. Em votação o parecer
é aprOvado por unanimidade. Logo após o Sr. Presidente
concede a palavra ao Conselheiro Fernando de Arruda Moura,
que passa à l.eitura de seu parecer ao Processo .n" PD0174/91-2,
que trata da proposta de alteração das Tabelas de Vencimentos ...
e Gratificações dos servidores do Prodasen, em decorrência
do disposto na Resolução n' 35, de 1991, do Senado Federal
e do Ato n·~ 21, de 1991, da Comissão DiretOra do_ Senac;.lo
Federal. O parecer é pela aprovação da proposta nos termos
apresentados, bem como da assinatura do Ato anexado à
Expõsfç-ão -de Motivos. Em votação o parece-r -é apro~ado
por unanimidade, tendo sido o Ato assinado_ pelo Sr. Presidente do Conselho. Dando seqüência à reunião~ õ Sr. Presidente concede a palavra ao Conselheiro _Yam.ile_Souza Dutra
que apresenta parecer favorável ao Process_o_ n9 PD059/89-9
que trata de alteração do índice de correção da Ta,bela de
Custos dos serviço~ prestados pelo Prodasen, na forma de
minuta-de Ato apresentada. Colocado em votaç;io o parecer
é aprovado por unaniniidade, tendo sido assinado o Ato correspondente. Nada mais havendo a tratar, o Sr. _Pre.sidente
encerra a reunião. E, para constar, eu, Ana Maria Merlo
Marengo, Secretáriã do Conselho de Supervisão, lavrei apresente Ata, que subscrevo e, após lida e aprovada, vai assinada
pelo Sr. Presidente e demais membros do ConSelho de Supervisão. Brasília- DF, 16 de agosto de 1991. -Senado_r_ Dh:_çe:u__
Carneiro, PreSidente - Yamil e S_ouza Dutra, Conselheiro
- Fernando de Arruda Moura, Conselheiro - Regina Célia
Pei'es Borges, Diietora-Executiva do Pr_odasen.

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PROP~SEN
ATA DA 120• REUNIÃO
Aos vinte e um diaS do -mês- de agosto de mil novecentos
e noventa de um, às 10 horas, no Gabinete do Exm9 Senhor
Primeiro Secretário da Mesa Difetora do Senado Federal,
reúne-se o Conselho de Supervisão do Prodasen, sob a Presidência do Exm? Senhor Sertador Dirceu Carneiro~ Comparecem à reunião os Senhores ConSelheiros Fernando de Arruda Moura, Yamil e Souza Dutra, e Regina Cêlia P_eres Borges,
Diretora Executiva do Prodasen. Deixafu de ç.omparecer, por
motivo justificado, o Dr. José Passos Pórto, Více-Presidente
do Conselho de Supervisão- e o Dr. José Carlos Alves dos
Santos~ IniCiando__a reuniãô o Sr. Presidentç concede a palavra
ao Conselheiro Fernando de Arruda Moura, que passa à leitura de seu parecer ao Processo PD174/91-2, que trata da- p-roposta da Sr~ Diretora Executiva do Prodàsen, de alteração
do Ato n9 4, de 1991, do Presidente do Conselho, que aprovou
a revisão das Tabelas de Vencimentos e Gratifica-Ç(5é(_d0s
servidores do Prodasen. O Conselheiro conclui seu parecer
assinalando que nada tem a opor à aprovação da proposta,
assim como, da assinatura do Ato encaminhado em Anexo
à Exposição de Motivos. Colocado em votação_, o parecer
é aprovado por unanimíndade e assinado o Ato co.rrespondente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá
por encerrada a reunião._ E, para constar, eu, Ana Maria
Merlo Marengo, Secretária do Conselho de Supendsão, lavrei
a presenta Ata, que subscrevo e, após lida e aprovada, vai
assinada pelo Sr. Presidente e demais membros âo Conselho
de Supervisão. Brasília, 21 de agosto de 1991. -.Senador
Dirceu Carneiro, Presidente;- Yamil e Souza Sutra, Conse03 Fernando de Arruda Moura, Conselheiro - Regina Cêlia·
Peres Borges,Diretora Executiva do Prodasen.
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CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEK_
ATA DA 121• REUNIÃO
Aos dezoito dias do mês de setembro de mil novecentos
e n0venta e um, às 12 horas, no Gabinete do Exm? Senhor
Priffieiró s-ecretário da Mesa Díretora do Senado Federal,
reúne-se o Conselho de Supervisão tio Prodasen, sob a Presi. dênÇia do _ Exm" Senhor Senador Díiceu Carneiro~ Comparece;m à reunião os Senhores Conselheiros Fernando Arruda
Moljlra, Yamil e Souza Dutra, José Carlos Alves dos Santos
e R_4gina Célia Peres_Borges, Pfiet'?~a ~xecutiva do Pr_odasen.
De-i*a de comparecer, por motivo JUStificado, o Dr. José Passos ~órto, Vice-Presidente do Conselho de Supervisão. Dando
iníc~o aos trabalhos o Sr. Presidente coloca em apreciação
os seguintes assuntos. Processo n' PD0125/87-3 em que a Piretorai Executiva do Prodasen propõe a alteração do item 6
das diretrizes para atendimento aos escritórios re-glon:ais dos
Senl;tores Senador_es, tendo sido designado__ÇI Cons,elh~iro Yamil ~Souza Dutra para relatar. Processo n9 PD062Y91-9 através ~o qual a Diretora·Executiva propõe a fixação do índíce
para: cálculo do Prêmio de Produtividade dos servidores do
Proc,lasen no ano de 1991, tendo sido designado o Conselheiro
Ferhando Arruda Moura para relatar. Processo n"
PDQ604/91-7 referente à indicação do Senhor Paulo Fernando
Bati~ta Guefra para OcUpar o Cargo eniCoiniSSãó de Assesso"r.
do ~rodasen, na vaga decorrente do falecimento do se~içqs
Ruy Francisco Soares, tendo o Senhor Presidente avocaqo
para si a relataria do processo. Dando seguimento, o Sr. Presidenfr passa a analisar a necesSidade e a importância de adoção
de Rrovidências enérgicas por parte do Prodasen, na busca
de i~formações indispensáveis aos trabalhos da Casa, principalmente através do acesso aos bancos de dados do Executivo,
no sentido de evitar, inclusive, a repercussão verificida pelo
aces~o não autorizado de Senadores ao Sistema Integrado
de A-dministração Financeira - SIAFI, no que se refere à
exeC~ção da despesa no Poder Executivo. Outra particularidade importante é, não só a busca da informação mas, tambéml sua disseminação por parte do Pródasen através de sua
rede;de eqUipamentos. Conçlui o Sr. Presidente, que a alternativa Para atendimento a esta necessidade é a reestruturação
da doordenação çle Informática daquele órgão, porém desta
feita I sob nova direção. Neste partiCular, indica o nome do
Assessor do Senado Federal, Rubem Martins Amorese, para
-substituir o servidor do Prodasen, Kleber Gomes Ferreir.a
Lim<i na DitetOria da Coordenação de Informárica, para avàliaçãO dos presentes. Após debater sobre o assuntei, os Conselheir~s aprovam, por unanimidade, a indicação, a qual é fórmali.Zada através de Ofício dirigido ao Exm~ Senhor Presidente
do-senado Federal, propondo aquela substituição. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada :a
reüDião. E, pafa constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo,
Secretária do Conselho de Supervisão, laVrei a presente Ata
que s'ubscrevo e, após lida e aprovada, é assinada pelo Senhor
Presidente e demais membros rlo Conselho de SupervisãO.
Brasília-DF, 18 de setembro de 1991. :.._Senador Dirceu Carneiro, Presidente- Vamil e Souza Dutra Conselheiro- Fernando Arruda Moura, Conselheiro - José Carlos Alves dos
Santos,- Conselheiro- Regina Célia Peres Borges, Diretora
Executiva do Prodasen.,
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
9• REUNIÃO REALIZADA EM
21 DE AGOSTO DE 199í
Às dezessete horas e vinte e quatro minutos do- dia vinte··
e um de agosto de mil novecentos e noventa e um, na sala
1
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Paulo, para autorizar a emissão e colocação no mercado, através de ofertas públicas~, destinadas ao giro de 84% das
259.127.362 LFTP, vencíveis no segurido semestre de 1991".
NãQ_havendo quem queira fazer uso da palavra para discutir,
a matéria é colocada em votação e é aprovada. Prosseguindo,
o Senhor Presidente confere a palavra ao Senador Esperidião
Arnin, relator do Item III, Ofício "S" n~' 38/91, "Do Senhor
Presidente do B:anco Central do Brasil, encaminhando ao Senã:do F:_ederal, pedido formulado pelo Governo do Estado
de _Santa Catarina, no sentido de que não sejam incluídas,
no cômputo do seu endividament<? c~:msol!dado, asgarantias
a serem prestadas à CompanttiaCatarinense de Agua e Saneamento/Casa o em operações de créditos junto à Caixa Económica Federal, no mon1antc de Cr$13..333.659.700,65 a preços
de julho/91'', para que proceda à leitura do seu parecer, favorável nos termos do PRS que apresent_a._ Não havendo discussão, a matéria vai a votação c é aprovada. O Senho_r Presidente
esclarece que o próximo item da pauta trata-se de uma retificação e, a seguir, passa a palavra ao Senador Meira Filho,
para que leia o seu parecer, favorável nos termos do PRS
que apresenta ao Item IV, resolução n" 42/91, que "autoriza
a República Fedei"ativa do Brasil a contrair operação de crédito exte-rno, no valor de até Y 28,889.000,000 (yinte e oito
bilhões e oítoctntos e oitenta e nove milhões de ienes japoneses)_ junto ao Overseas Economic Cooperation Fund OECF, destinado a financiar, pardalmente, a expansão do
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMTCOS
Porto de Santos". Em discussão e votação, a matéria é apro23" REUNIA O, REALIZADA EM
vada. Continuando, o Senhor Presidente concede novamente
17 DE SETEMBRO DE 1991
a palavra ao Senador Meira Filho para que proceda à leitura
Às dez horas e trirlta minutos do âla dezessete de setemdo _seu parecer, favorável nos termos do PRS que apresenta
bro de mit novecentos e noventa c um, na sala de reuniões
ao Item V, Ofício "S" n" 42!91, "Do Senhor Presidente do
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal,
do Senador Raimundo Lira, com ã preSença dos Senhores pedido formulado pelo Governo do Estado d~ _S?ç Paulo,
Senadores: Marluce. Pinto, João Calmon, Espcridião Arllin,
para emissão de Letras Fina-nceiras do Tesouro do Estado
César Dias. Jonas Pinheiro, Dário Pereira, Ney- Mariuihão~ de São Paulo/LFTP, destinada à substituição de
Lourembcrg Nunes Rocha) Henriqu_e Almeida, Meira Filho, 10.016.984.488 Bônus do Tesouro do EstadG de São Paulo,
Le-vy Dias, Moisés Abrão, João Rocha, Pedro SJmQ_rt, _Mau- com vencimento no segundo semestre: de 1991 ".Não havendo
rício Corrêa, Nabor Júnior, Júnia Marise, Eduardo_Suplicy
discussão, a matéria é submetida a votação e é aprovada.
c Beni Veras, reúneRsea Comissão de AssuntOs Económicos.
Em seguida, o senhor Presidente transfere a palavra à SenaDeixam de compare_cer os Senhores Senadores: Alfredo Cam- _ dora_Júnia Marise, relatora_ do item VI, Ofício "S" n~ 4~191) _
"Do-Senhor Presidente- do Bãnco Central do Brasil, encamipos, Aluízio Bezerra, Coutin~o .Jorge, J~sé..Fogaç~._Rpnal}
Titõ.-KU:y Bacelar, Guilht!rme Palmeira, Marco Maciel, N_lário
nhando ao Senado Federal, pedido formulado pe:!o Governo
Covas, José Richa, José Eduardo, Valmir Campclo, Nelson
do Estado de Minas Gefais, para qUe seja feita a reconversão
Wedekin c Albano Franco. Havendo número regimental, o dos Bónus do Tesouro do Estado de Minas GeraiSILFTMG,
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando alterando-se o critério a ser utilizado no giro dos BTMG,
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada.
vencíveis neste semestre'~, para que profira o seu parecer,
A seguir, passa-se à apreciação da Pauta Extra_e Sua El.cefavorável nos termos do PRS qu_e apresenta. Não havendo
lência concede a palavra ao Senador Dário Pereira, relator a em_ votação e é aprovada. A seguir, passa-se à apreciação
do item I OFS "S" nn 33/91, "Do Senhor Presic!entc do Banco da Pauta Normal e o Senhor Presidente confere a palavra
Central do Brasil, encairiliihando ao Senado Federal, solici- ao_ Seilador Maurício Corrêa, relator do Item I, Ofício _"S"
tação da Prefeitura Municipal de V alinhos (SP), par3contfata~_ n·~3_Z/91, da "Prefeitura Municirdl do Rio de Janeiro, submeoperação de crédito._ junto à Caixa Económica fe:deral, no . tendo à consideração do Senado Federal pedido de autorivalor de Cr$4.809.984.750,62, destinada ao financiamento de zaçãO-para a emissão e colocação no mercado, através de
obras e serv-iços de ampliação dos sistemas de abastecimento
Qfertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro Municipal
de água e de esgotos sanitários, daquela cidade'', para que - LFTM- Rio, destinadas ao giro de 15.856.900- LFTM
profira o seu parecer-, favorável nos termos do PRS que apre- -=-:Rio, com vencimento no 2n semestre de 1991 ", para que
senta. Não havendo quem queira discutir, a matéria é·subme- leia o seu parecer, favorável nos termos do PRS que apresenta.
1ida a votação e_é aprovada. Em seguida, o Senhor President_e Não havendo discussão, a matéria é subrne~ida a votação e
passa a palavra ao Senhor Meira Filho, para que leia o seu
é aprOvada. Em seguida, o Senadõf- ESpúidião Arnin pede
parecer, favorável nos termos dp PRS que apresenta ao Item
a palavra para sugerir que se inclua um índice na pauta da
II, Ofício "S'c n' 36/91, ~''Do Senhor Presidente do Banco . Comissão e_quc esta passe a ser paginada. Prosseguindo o
Central do Brasil, encaminhando ao Presidente do Senado Senhor Presidente para a palavra ao Senador Ney Maranhão,
Federal, pedido formulado pelo Governo do Estado de São autor do PLS n' 14/91, Item VII da pauta, que "Dispõe,

•ue reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre_C9sta, presentes os Senadores: Francisco Rollemberg- Presidente em
exercício, Antônio Mariz, César Dias, Garibaldi Alves Filho,
João Rocha~ Carlos Patrocínio, Jutahy Magalhães, Nelson
Carneiro, Lavoisier- Maia, AUREO Mello, Lucídio Portella,
Nabo r Júnioi, Nelson_Wedekin, Élcio Álvares, Chagas Rodrigues, Epitáçio Cafeteira e Eduardo Suplicy. Havendo número
regimental, o Senhor Preside!lte_ deciara abertos os trabalhos
dispensando a leitura da ata da reunião- anterior;que é dada
como aprovada. A seguir, o Senhor Presidente esclarece ao
Plenário que o item I d,a -pauta destina-se a ouvír o depoiritento
do senhor Gilberto Unhares Teixeira- Presidente do_Conselho Federai de Enfermagem - atendendo requerimento de
autoria do Senador_Carlos Patrocínio, aprovado na reunião
passada da ComisSão,~a quem Concede a palavra para proferir
sua palestra. DepoiS da fala c;I_e_Sua Senhoria segUida--de várias
interp-e(ãções do Plenário, a Presidêscia determina que a íntegra dos debates seja anexada à presente Ata. Em seguida,
pela evidente falta de quorumem plenário, a Presidência adia
à apreciação das demais matérias em pauta. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Secretário da ComíS~
são, a presente Ata que; lida c aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, Senador Francisco Rollemberg.
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autoria do ExeC"utiVo e q~e a FUNAI ê uni órgao do -Governo.
com fundamento no inciso 8'-' do art. 23 da Constituição FedeInforma ainda que a Comissão de Constituição e Justiça da
ral, sobre a obrigatoriedade de órgãos da administração púhHCâmara dos Deputados já se pronunciou-a respeito da matéria,
ca federal realizarem suas compras na COmpanhia Nacional
tendo considerado o projeto conStitucional o que, na SUa opide Abastecimento - Conab c dá outras providências';. O
nião, torna desnecessária uma audiência junto à Comissão
referido projeto fOi -devolvido sem voto em separado pelo
de Constituição e Justiça do Senado. O Senador César Dias
Senador Levy Dias, que havia solicitado vista na reunião do
pede a palavra para esclarecer que o próprio Presidente Collor
dia 3-9-91. Com a palavra, o Senador Ney Maranhão discorre
extinguiu as áreas indígenas de_ Roraima. Em seguida, o Senasobre a importância da matéria que, na sua opinião, privilegia
dor Eduardo Suplicy leva ao conhecimento da Comissão de
os pequenos, médios e micro-erilpresáribs e centraliza as c_omAssuntos Económicos o teor do referido ofício apres_entado.
pras da União. Em seguida, o Senhor Presidente ft:"anqueia
em seguida, requerimento por audiência junto à CCJ. Em
a palavra aos Senhores Senadores que queiram discufir o prodiscussão o requerimento do Senador Eduardo Suplicy. fazem
jeto, cujo relator, Senador Mcira Filho, aprCsenta parecer
uso da palavra os Senadores Esperidião Amin- que solicita
favorável nos termos das Emendas n" 1 a 6 que apresenta.
cópia do ofício, uma vez que_ este tornou-se público--,- Nahor
Fazem uso da palavra os Senadores: Dário Pereira, Esperidião
Júnior c Júnia Marise- que-alega que, embora importante,
Amin, Ney Maranhão, Nab_o_r_Júnior, João Roçha, Maurício
a questão levantada pela FUNAI ch_egou tarde, uma vez que
Corrêa, Beni V eras e Meira Filho. Submetida a votação nomfo Projeto já tramitou na Câmara, tendo sido aprovado por
nal, a matéria é aprovada. A seguir, o Senhor Presidente
aquela Casa. Em votação, o requerimento é rejeitado, tendo
concede a palavra à Senadora Marluce Pinto, que ãitteriormente solicitara- vista ao Item VII, da Pauta Extra, PLC n9 · recebido treze votos _contrário c dois favoráveis. A seguir
é submetido a votação o vuto em separado da Senadora MarM
25!91, "Que cria Área de Livre Comén.:io na Vila de Pacaluce Pinto, que é aprovado, com voto contrário do Senador
raima, Município de Boa Vista, Estado de Roraima, e dá
Eduardo Suplicy, passando a constituir o parecer da Comissão,
outras providências", para que profira o seu voto em separado,
votando vencido o Senador César Dias. Dando prossegui·
favoráv_el_nos termos do Substitutivo que apresenta. O relator,
tnento aos trabalhos, o Senhor Presidente confere a palavra
·Senador César Dias, oferece parecer favOráveL Em disCuSsão
à Senadora Marluce Pinto, relatgra do Item VIII, da pauta
o voto em separado da Senadora Marluce Pinto, usam da
extra, PLC no 26/91, ''que cria Area de Livre Comércio no
palavra os Senadores: César Dias, Eduardo Suplicy - que
Município de Bonfim, no E_stado de Rora"iina. e dá outras
informa ter recebido ofício da_ Funai contendo informações
providências", de autoria do Deputado Mozarildo Cavalcanti,
relevantés a respeito do assunto - e Esperidião Amin, que
para que proceda à leitura do seu parecer, pelo arquivamento.
protesta pelo fato da FUNAI ter enviado ofício unicameri.te
Não havendo quem queira discutir, a matéria é submetida
ao Senador Eduardo Suplicy, sonegando informações fundaa votação, sendo aprovado o parecer da relatara. Em seguida,
mentais aos demais membros da Comissão. O Se-nhof Presio_ Senhor Presidente passa a palavra ao Senador Dario Pereira.
dente interfere na discUssão, sugerindo que se tome o docupara que leia o seu parecer, favorável nos termos do PRS
mento apresentado pelo Senador Eduardo Suplicy como sendo
que apresenta à MSF n' 198/91, llem II da pauta normal.
de cunho particular e que, a s_eguir, a Comissão -de Assuntos
"Do Senhor Presidente da República encaminhando ao SenaEconómicos envie--Ofício à FUNAI e ao Ministério da Justiça
do Federal, proposta paia quc__seja autorizada a Repúblic~
- órgão ao qual esta é subordinada-, no _sentido de _que
Federativa__ do_ J?rasil a_ ultimar contratação de operação de
qualquer documento ou correspondt!ncia dirigid_os à esta_Cocrédito externo, no valor de até US$ 100,000,000,00 (cem
missão esclarecendo questões que envolvam interesses naCioalar equivalente cm outra moeda, junto ao Banco Internanais sejam endereçados a todos os seus membros, indepencional de Desenvolvimento - BID, destinado ao financiadente das facções partidárias ou ideológica"$" às quaiS perten~
mento parcial do Programa de Desenvolvimento_ Científico
çam, salvo se forem__resultado de consulta e não de iniciativa
e Tecnológico"._Não havendo discussão, a matéria vai a Votadaquele órgão. O Senador Eduardo Suplicy solicita que a
ção e é-aprovada. Prosseguindo o Senhor Presidente concede
matéria seja enviada à Comissão de ConstituiçaO, Justiça e
a palavra ao Senador Veni Veras, relator tlo Item VIII da
Cidadania para exame. O s-e-nhor Presídente sugere que a
pauta, PLS o" 21/91, que "altera o Decreto-Lei o'' 2.452, de
matéria seja apreciada na Comissão de Assuntos Económicos,
29 de julho de 1988, que dispõe sobre o regíme tri(Jutário
antes de ser submetida à Comissão ·de ConstiflliÇãO Justiça
cambial das Zonas de Processamento de Exportações _e __dá
e Cidadania. A seguir, os Senadores Nabor Jún-iO:r_e Levy
mitras ·providências", de autoria do Senador Marco Maciel,
Dias ~e Solidarizam com o Senador Esperidião Amin, expressando sua indignação para com a atitude da FUNAI que des~ __ para que profira o seu parecer, favorável nos termos das
Emendas n~s 01 e 02 que apresenta. Não havendo quem queira
respeitou sua condição de órgão federal, na medida em que
sonegou informações de interesse nacional aos_demais mem- discutir, a matéria é submetida a votação nominal: sendo aprovada por quatorze votos. Tendo em vista o adiantado da hora,
bros desta Comissão. O senador Nabor Júnior diz que deseja
o Senhor Presidente encerra a presente reunião às doze horas
tomar conhecimento do teor do ofício da FUI'JAI, antes de
e trinta minutos e comunica que ficarão adiadas para _uma
se pronunciar a respeito da matéria. O Senh_or_P_r_esidente
próxima reuníão as seguinteS m3térias: PLS n" 15191 ,-P-LS
comunica então, que a CAE tomará as devidas providências
n" 18191-COMPLEMENTAR, PLS n" 31191, PLS o" 07/YI,
junto à FUNAI, mas que nada impede que o Senador Eduardo
PLS o" 54/91, PLS n" 35/91, PLS n" 204/91, PLS n' 06/91,
Suplicy prossiga náÇSuás po-nderações sobre· o projeto com
PLS n" 13/91 e PLS n" 100/91, lavrando eu, Dirceu Vieira
base no ofício que lhe foi eiiviado pelo referido órgão. Solicitando a palavra, a Senador Marluce Pinto ressalta que a mani- Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Preside_nte.- Senador Raimundo Lira,
festação tardia c contrária da FUNAI sobre o assunto lhe
Presidente.
--causa estranheza, uma vez que o Projeto em questão é de
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· ~ 'tido à Comissão de -Assuntos EconÓmicos t~ndo sidO o refe_rido requerimento aprovado pelo Preside~te da Casa. Escla.rece também que considera fundamental o pronunciamento
.desta _Çomissão a respeito do assunto uma vez que, a seu
Às dez horas e· trinta minutos do dia dezenove de setemver,_ houve urna incorreção de procedimento da parte da Probro de mil novecentos e noventa e um, na sala de reuniões
da Comissão, Ala Seftador Alexandre Costa, sob a Prisidência ,ctiradoria-Geral da República, jJfque--o Senhor AriStides Jundo Senador Raimundo Lira, com a presença dos Senhores .q~cira enc:aminhou _o ofício alusivo a irregularidades ou a
drscrepánc1as no edital da privatização da Usiminas no dia
Senadore_s: Pedro Simon, Marco Maciel, Espcridião Amin,
dezesseis de setembro e o edital já está publicado desde o
Ronan T1t0, Henrique Almeida, Júlio Campos, Eduardo Suprimeiro semestre, sem que a Procuradoria teriha diligenciado
plicy, Guilherme Palriteira, José Richa, Cid Sabciia de CarvaJUnto ao f?r~ competente, que é a Justiça. Tal procedimento,
lho, D~ri<:t Pereira; Wilson--Martins, Ah.IIzio Bezerra, Nelson
na sua optmao, coloca o Congresso numa posição de réu de
Wede~m, Moisés Abrão, Lav<?isier Maia, Valmir Campelo
nde que o "'Congresso deve, a respeito do ofíciO do Procurae Máno Coyas, reúne-se a Comissão de Assuntos EConômicos.
dor-Geral da República, deixar de considerá-lo até o dia 24
Deixam de comparecer os Senhores Senadores: Alfredo Camde setembro confiando, inclusive, que a Procuradoria-Geral
pos, César Dias, CoutinhO Jorge, Nabor Júnior, José-Fogaça,
da República cumpra com o seu dever". Com a palavra, o
Ruy Bacelar, Meira Filho, Beni Veras, José Eduardo, Levy
Senhor Presidente ressalta os procedimentos desta Comissão
Dias, Maurício Corrê a; Júnia Marise e Albano Franco. Havenque tem tido sempre o cuidado de não submeter nenhuma'
do número regimental, o Senhor Presidente declara abertos
matéria à a~reciação_ dos Senhores Senadores, sem que esta
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior,
lhes tenha s1do prevtamente comunicada por escrito, e sem
que é dada por aprovada. A seguir, Sua Excelência concede
que a mesma tenha sido objeto de debate--perante os Senhores
a palavra ao Senador Dario Pereira, para que leia o seu pare·
Senadores. Sua Excelência comunica ainda, que a Comissão
cer, favorável nos t_errnos do PRS que apreserita ao Item I,
~e Assun~os Económicos acaba de receber o decreto legislaMSF n" 220/91, "Do Senhor Presidente da República, protiVO relativo ao processo de privatização da Usiminas e que
pondo ao Senado Federal, a rerratificação da Resolução n>:~
a Com_is~ão dispõe de_, no mínimo, ·s-etenta e duas horas para
85 de 1990, do Senado Federal, que aprovou a contratação
se posrcronar a respeito do assunto. Encerrando a sua fala
da Empresa Brasileira -de Telecomunicações S.A. - EMo Senhor Presidente declara que tais procedimentos, adotado~
ERATEL, com garantia da República Federativa do Brasil,
pela
Comissão de Assuntos Económicos, visam "merecer o
de operação de ~r~dito externo, no valor global de até
respeito dos companheiros da Casa, da opinião pública e de
US$286,424,673.00, junto ao Export-Importe Bank of The
todos aqueles que confiam no trabalho desta comissão". ConsUnited States - EXIMBANK, o Credit Lyonnais e o Bank
tatando
a ausência de quorum, o Senhor Presidente enceira
Brussels Lambert S.A". Em discussão a matéria, usam da
a presente reunião às doze horas e trinta minutos e comunica
palavra os Senadores Aluízio Bezerra e Esperidião Amin,
que ficarão adiadas para uma próxima reunião as seguintes
que solicitam informações sobre o tipo de operação financeira
matérias: PLC no 50187, PLS n' 3II91, PLS no 129191, PLS
a ser efetuada pela Embratel. Feitos os devidos esclarecimentos pelo Senhor Presidente, a matéria é submetida à vota- no 168191, PLS n' 35/91 e PLS no 204191, lavrando eu Dirceu
Vieira Machado Filho, a presente Ata que, lida e aProvada,
ção e é aprovada. Em seguida o Senador ~speridião Arnin
será
assinada pelo Senhor Presidente. -Senador Raimundo
pede a palavra, solicitando que sua fala sejil reg"isti"ada nos
Lira, Presidente.
Anais da Comissão_ de Assuntos Económicos, pois- gostaria
de externar sua preocupação com o ofíciO enviado ao Con- COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
gre_ss? Nacional pelo Senhor Procurador-Geral da República,
Anshdes Junqueira- cujo nome foi aprovadO pelo Senado
(')-ATAS DAS 18' A 25• REUNIÕES
Federal - , instando a que o Congresso tomasse providências
REALIZADAS EM 7, 14, 21, 22 E 28, '
no sentido de um decreto legislativo de sustação com refeDE AGOSTO DE 1991, E 4 li E 18
rência ao processo de privatização da -Dsiminas. O Senado i
DE-SETEMBRO DE l991
'
Esperidião Amin comunica aiilda que subscreveu um requeri----.mento solicitando que o processo que decorre do ofício do
Senhor Procurador-Geral, Aristisfes Junqueira, fosse subme- (*)Serão publicadas em Suplemento ã presente edição
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
24' REUNIÃO, REALIZADA EM
19 DE SETEMBRO DE 1991

República Federativa do Brasil
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ANO XLVI- N" 138

QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 1991

BRASÍLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso-Nacional aprovou e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
·
DECRETO LEGISLATIVO
N• 200, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Guaíba Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.
O. Congresso NaCional decreta:
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto n• 98.919, de 1• de fevereiro de 1990,
que renova por quinze anos a concessão outorgada à Televisão Guaíba Ltãa., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 201, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Emissoras Reunidas Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Poconé, Estado do Mato
·
· ··
·
·
Grosso.
O Congresso Nacional decreta: _
_ __ .
Art. 1• É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 17 de novembro de 1988,
a concessão da Emissoras Reunidas Ltda., outorgada aJravés do Decreto n' 82.215, de 4 de setembro
de 1978~ para explorar, sem direitO -de -exclusividade, serviço -ue _radiodifusãO sonora em onda média na
cidade de Poconé, Estado do Mato Grosso. ·
·
·
·
·
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 202, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rede Sul Malogrossense de Emissoras
Ltda., para explorar serviço de

~adiodifusão

sonora em onda média na cidade de Aparecida

do Taboado, Estado do Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovada a renovação da concessão outorgada à Rede Sul Matogrossense de Emissoras
Ltda._, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda méáia na cidade de Aparecida do Taboado,
Estado do Mato Grosso do Sul, a que se refere o Decreto n" 98.140, de 14 de setembro de 1989.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 203, DE 1991
Aprova o alo que outorga permissão à Sociedade Trindadense de Comunicação Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Trindade, Estado de Goiás.
O Congresso -N"ãcio!iã.T decreta:
-Art. I" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 229, de 23 de novembro de 1989,
do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Sociedade Trindadense de Comunicação
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora

em freqüência modulada na cidade de T-rindaàe-,--Estado de- Goi-ás.-Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N' 204, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Liberal Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Belém, Estado do Pará.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o ato a que ·se refere o Decreto n' 98.483 de 7 de dezembro de 1989
que renova por dez a~os, a partir de 15 de agosto de 1989, a concessão outo-;gada à RádioLiberal Ltda.:
para explorar, sem dtrettO de exclusividade, Serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade
de Belém, Estado do Pará.
_
Art. 2• Este decreto legislativo e!ltra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 171• SESSÃO, EM 2 DE OUTUBRO

DE 1991
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Ministro da Justiça
- N 9 911/91, encaminhando informações_ prestadas
pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Governo de Rondónia, Sobf€: os quesitos ConstanteS do Reqúerimento n" 461/91, de autoria do Senador Humberto Lucena.

1.2.2- Ofício do Sr. I• Secretário da Câmara dos rie..
pulados
-Encaminhando_ ã revisão ·do Senado_ autógrafo do.
seguinte projeto:
Projeto de Lei da Câmara n' 85/91 (n' 461191, na origem), que dá nova redação ao § 19 do art. 39 e aos arts.
7"' e 9"' do Decreto-Lei n"' 288, de 28 de fevereiro de 1967,
ao caput do ar!. 37 do Decreto-Lei n• 1.455, de 7 de abril
de 1976 e ao caput e § 2• do art. 10 da Lei n• 2.145,
de 29 de dezembro de 1953.

1.2.6- Requerimentos
- N~' 683/91, de autoria do Senador Amazonino Men-

des, solicitand9 que seja considerada como licença autorizada os dias 3, 4 e 7 do corrente mês. Aprovado.
- N' 684/91, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n"' 84/91, que dispõe sobre a criação das sessões
judiciáriaS dos Estados de Tocantins, Amapá e Roraima,
reestrutura os serviços da Justiça Federal de primeiro grau
da primeira região, e dá outras providências.
1.2.7- Comunicação da PreSidê~cia

-Recebimento do Ofício n• 5.521191, do Presidente
do Banco Centrá.I do Brasil, no qual tece considerações
a respeito do sigilo bancário, â luz da Lei n• 4.595/64.
1.2.8- DiscursoS dO Expediente

1.2.4 - Requerimento
- N9 682/91, de autoria do Presidente da Comissão
de Assuntos Económicos, solicitando- que o Projeto de
Lei do Senado n• 163/91, seja apreciado pela Comissão
de Assuntos Económicos.
·

,-SENADOR EDUARDO SUPLICY- Repúdio
ao golpe de Estado no Haiti. Intenção de apresentar substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n9 80/91, de autoria
de S. Ex~, que institui-o Programa de Garanti~ de Renda
Mínima- PGRM e dá outras providências.
-SENADOR NELSON CARNEIRO - Resposta
do Ministério das Relações Exteriores ao Requerimento
de Informações, que Solicita dados sobre- as promoções
a Ministro de 1~ Classe realizadas recentemente.
-SENADOR HUMBERTO LUéENA, como Líder
- Euforia com a notícia veiculada pela imprensa s"obre
a decisão do Presidente da República de restringir as-altera·çóes contidas no EmeQ.dão à ordem económica, adiando
as de ordem social. Justificando projeto de sua autoria,
que "dispõe sobre o sorteio público para a celebração do
contrato para a execução de obras públicas e de publicidade
oficial, pelos órgãos da administração direta e indireta e
dá outras providências".
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA Reforma administrativa ein curso no Estado de Mato Grosso. Situação caótica da agricultura em nosso País.

1.2.5- Comunicação
-Do Senador Lavoisier Maia, que _se ausenta_rá do
País entre os dias 6 a 11 de outubro do corrente ano.

1.2.9- Leitura de Projetos
-:-Projeto de Lei. do Senado n"' 336191, de autoria
do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre o sorteio

1.2.3 - Leitura de Projeto
-Projeto de Resolução n" 72/91, de autoria do Senador Cid Sabóia de CiiValho, que garante a continuidade
da contagem de tempo de serviço para os fins que especifica, dos servidores do Prodasen e Cegraf.
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público para a celebração de contrato para a execução
de obras públicas e de publicidade oficial, pelos órgãos
da administração direta e indireta e dá outras providências.
-Projeto:- de Lei do Senado no 337/91,_ de___a_utoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe Sobre
o exercício da profissão_âe Técnico em Acupuntura.
1.2.10- Requerimento
-N" 685/91, de autoria do Senador Jonas Pinheiro,
solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de
Decreto Legislativo n' 146/90 (n·> 76/89, na Câmara dás
Deputados), que aprova o texto da Convenção destinada
a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
em Matéria de Imposto sobre a Renda firmada entre o
Governo da República Federativa· do Brasil e o Govei:'no
da República da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril de
1988.
1.2.11- Comunicação
Do Senador Affonso Camargo, que -se- ausentará dos
trabalhos da Casa no período de 8 a 26 de outubro do
corrente ano.
1.3 -ORDEM DO DIA
Mensagem n' 253, de 1991 (n' 511/91, na origem relativa ã proposta para que seja autorizado o Governo do
Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo no valor de duzentos_ e quarenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos para os fins que especifica (dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô~
micos). Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução
n9 73/91, após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. José Paulo Bisol e Ronan Tito. A
Comissão Diietor3. para reOação final.
Redação final do Projeto de. Resolução n• 73/91 Aprovada. À promulgação.
Votação, em turno UnicC, do Requerimento n~ 655,
de 1991, do Senador Irapuan Costa Júnior, solicitando,
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,
a inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Decreto Legislativo n•78, de 1991 (n' 184/90, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo celebrado em Brasília, no
dia 15 de dezembro de 1989, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Centro Latino-Americano de Física sobre suas Obrigações, Direitos e Privilégios, em_ Território Brasileiro. Aprovado.
Votação, em turno único, do Requerimento nn 656,
de 1991, do Senador Albano Franco, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão~
em Ordem do Dia, do Projeto de DecretO Legislativo ni>
79, de 1991 (n' 168/89; na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do_ Acordo de Cc-Produção CinematOgráfica, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e Q Governo Popular de _AngOla, em Luanda,
a 28 de janeiro de 1989. Aprovado.
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 657,
de 1991, do Senador Irapuan Costa Júnior, Solicitando,
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,
a inclusão em Ordem do Diã,-do Projeto de Decreto Legis~
lativo n• 81, de 1991 (n' 78/89, ·na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de CooperaÇão CultUral

r
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e Educacional, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular
de Ba_ngl_adesh. Aprovado.
Votação, em turno único_, do Requerime~to n9 666,
de 1991, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos
regimentais, seTã cOtlVocado o Senhor Miriistro do Traba~
lho e da Previdência Social, para prestar informações sobre
os novos planos de Previdência Social, em elaboração na~
quela Pasta. Aprovado.
1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Requerimentos n"~ 682 e 684/91, lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
-SENADOR MAURÍCIO CORREA, como LíderAspectos jurídicos da privatização da Usiminas.
-SENADOR CARLOS DE'CARLI- Solicitação â
Mesa, deferida pela Presidência, de retificação dos avulsos
e de publicação do Diário do Congresso Nacional do Projeto
de Resolução no 8/91. de sua autoria .
. -SENADOR ALMIR GABRIEL- Defesa da efetivação da seguridade social no País.
-SENADOR ALEXANDRE COSTA- Considera·
ções sobre a constitucionalidade_9a!i alterações pretendidas
pelo Presidente da República na ConstituiçãO FederaL AI~
teraçóes no discíplinamento legal relativo aos servidores
públicos.
_
SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Crise de
credibilidade do Governo. Reforma constitucional. lnde~
pendência dos poderes constituídos. Soberania do Poder
Legislativo.
-SENADOR NELSON WEDEKIN - Ineficiência
do Governo Kleinubing, de Santa Catarina, após 6 meses
de sua instalação.
-SENADOR AMIR LANDO- Necessidade da implantação do Projeto Calha Norte na Amazônia.
SENADOR MAR CIO LACERDA- Apoio à moção
da Câmara Municipal de Sinop, Estado de Matq Grosso,
abordando a gravidade da situação educacional local e em
todo o Estado.
-1.3.3- Comunicações da Presidência
=--Término- do prazo para apresentaçãO de emendas ao
Projeto de Lei do Senado n~' 21/91, sendo ao mesmo oferecidas duas emendas.
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho~
je, ãs 18 horas e 30 miriutos, -com Ordem do Dia que
d~signa.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 172• SESSÃO, EM 2 DE OUTUBRO

DE 1991
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Ofícios do Sr. }9 Secretário da Câmara dos
Deputados
-- N9 263/91, comunicando a aprovação das emendas
do Senado de n~ 1 a 9, 11 e 12, e a tejeiçâo da Emenda
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de n" 10 ao Projefo"-de Lei da Câmara n~ 52," êfe 1991
(n"912/91, na Casa de origem), que disp6e sobre as locações
dos imóveis urbanos-e os-procedimentos a elas pertinentes.
(Projeto enviado à sanção em 27-9-91)
- N" 264/91, comunicando a aprovação das Emendas
do Senado de n\'~ 1, 3, 4, 6 e 9, e a rejeição das de n""
2, 5, 7, 8 e 10 ao Projeto de Lei da Câmara n•• 47, de
1991 (n' 5.804191. na Casa de origem) que dispõe sobre
a -capacitação e competitividade do setor de informática
e automação, e dá outras providências. (Projeto enviado
à sanção em 2-10-91)
2.2.2- Comunicação

Do Senador João Calmon, de ausência do País, no
período de 7 a 12 do corrente mês.
2.2.3- Discursos do Expediente

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO:._
Transcrição nos Anais do Senado, do editorial do jornal
Tribuna do Ceará,· cOmentando a atUação do Sr. Mauro
Benevi~es na Presidê_n~if1:5lesta Casa.. - _- -~-- __
O SR. PRESIDENTE - Fala de agradecimento ao
Sr. Cid -sabóia de Carvalho.
2.3..;... ORDEM DO DIA
Proposta de Emenda â Constituição Íi" 2, de 1991,
de autoria do Senador Affonso Camã:rgo e outrOs Senhores
Senadores, que dá nova rel:lª_ção_'!:o-indso-III do art. 155
da ConstituiÇão Fedei-ai. Votação adiada por falta de quo-

rum.

Parecer da Comiss-ão de Relaçõe·s Exit~-iio=ié:s e Defes<:!_
Nacional sobre a Mensagem n1' 249/91 (n~ 505/9í-;-·na: ori~
gem), de 23 de setembro de 1991, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Plenário
a escolha do Senhor José Jerónimo M9scp.rdo de Souza,
Ministro de- Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,

Ata da

171~

para exercer o cargq de_ EmbaiXãdor do Brasil na delegação
permanente· do Brasil junto -â Associação Latino-Americana de Integração, com sede ePl Mont~vidéu, República
Orient3.1 do Ur~gu(!.i. Apreciado em sess.ã_Q secreta.
2.3.1- Designação da Ordem -do Dia d-a pi-óXima ses- -

são

2.4- ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕES ANTERIORES
Do Senador Eduardo Suplicy, pronunciado na sessão
de 26-9-91
Do Senador Nab0r Júnior, ·pronUnciado fia seSsão de27-9-91
4- RETIFICAÇÕES
-Ata da 13~ Sessão, realizada em 11-3-91
----'Ata- da 104~ Sessão, realizada em 28-6-91
....__Ata da 106• Sessão, _realiz!lda e_~ ~9-6-~J-

5- ATA DA COMISSÃO DIRETORA
__ 6- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
- N" 28 a 32, de 1991
7- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO. fEDE-

RAL

.

.

-' N"' 718 a 725, de 1991
8- MESA DIRETORA
9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS POLÍTICOS

10- COMPOSIÇÃO
NENTES

DAS COMISSÕES PERMA-

Sessão, em 2 de outubro de 1991

1• Sessão Legislativa Ordinária, da 49•Legislatura
Presidência do Sr. Mauro Benevides
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES.. - Mário Covas - Marluce Pinto --Maurício Corrêa OS SRS. SENADORES:

.

.

Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrão- Nabor
Júnior....,...... Nelson Carne-iro- Nelson Wedekin- Ney_Maraw nhão _,..... Odacír Soares -- Oziel Cai'neiro - Pedro Shrion
- Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito
~ Valrnir Campelo Wilson Martins - Teotôifio Vilela
Fi!hQ._

Affonso Camargo- Albano Franco.,.- AJexa,ndre_ Çosta
-Alfredo Campos- Aluízio Bezerra- Amazonino Mendes
-Antonio Mariz- Beni Veras- Carlos De'Carli- Carlos~
Patrocínio -César Dias-.:_ Clia~s--ROdrigues-: Cid Sabóia_
de Carvalho- Coutinho Jõige -Dario Pereira -_Dirce_u _
Carneiro- Divaldo Suruagy- Elcio Álvares -Esperidião
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
Amin - Francis_co Rollernberg - Garibaldi Alv~s_ filho Gerson Cama ta- Guilherme Palmeira.....;..._ Henrique Almeida presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. Ha-Humberto Lucena - João Calmon - João França vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
João Rocha -Josaphat Marinho- José Eduardo- José
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- Lavoisier Maia
O Sr. I~' Secretário procederá à leitura do Expediente.
- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Bapw
tista- Lucídio Portella - Mareio Lacerda -Marco_ Maciel
É lido o seguinte
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EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO DA JUSTIÇA
N 9 911191, de 27 de setembro último, encaminhando infor-

mações prestadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Governo de Rondônia-, -sobre -os ·quesitos constantes
do Requerimento n' 461, de 1991, de autoria do Senador
Humberto Lucena.
(Encaminhe-se cópia aO reqUerente)

OFÍCIO
Do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DELE! DA CÂMARA
N• 85, DE 1991
(N• 461/91,na Casa de origem)

(De iníciatiVa-Oo -Senhor Presidente da República)
Dá nova redação ao § t• do art. 3° e aos arts. 7~'
e 9~' do Decreto-Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967,
ao "caput" do art. 37 do Decreto-Lei n~ 1.455, de 7
de abril de 1976 e ao "caput•• e § 2~ do art. 10 da

Lei n• 2.145, de 29 de dezembro de 1953.
O CongreSso Nacional decreta:
_
Art. I' Os arts. 7•, com a redação dada pelo Decreto-Lein• 1.435, de I6 de dezembro de I975, e 9• dó Decreto-Lei
n"' 288, de 28 de fevereiro _de 1967. passam -a: vigorar Com
aseguinteredação:
---~- -:
,~
"Art. 7"' Os produtos industrializados na Zona
Franca de Manaus, quando dela saírem para _qualquer
ponto do território nacional, estarão sujeitos à exigibi·
lidade do Imposto sobre Importação relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e mãteriais de embalagem neles empregados,
calculado o tributo com redução da respectiva alíquota
ad valorem em 88 pontos percentuais.
§ I• A exigibilidade do Imposto sobre .Importação de que trata o-caput-deste artigo, não abrange
as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem que hajam sido empregados, por
estabelecimento industrial localizado na Zona Franca
de Manaus, de acordo com projeto aproVado com processo produtivo básico, na fabricação de produtos que,
por sua vez, tenha sido utilizado como insumo por
outra empresa estabelecida na mencionada região na
industrialização de produto a ser internado.
§ 2• A redução do Imposto sobre Importação,de que trata este artigo, somente será- deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo
Conselho de Administração da Suframa, que:
a) se atenha aos limites anuais de importação cons~
tantes da respectiva resolução aprobatória do projeto
e suas alterações;
b) objetive:
1 -o incremento de oferta de emprego na região;
2- a concessão de benefícios sociais aoS trabalhadores;
3 - a incorporação ·de tecnologias d·e ·Produto e
de processo de produção compatíveis com o estado
da arte e da técnica;
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-4- níveis crescentes de produtividade e de competitividade;
5- reinvestimento de lucros na região;
6 - investimentos na formação e capacitação de
recursos humanos para o desenvolvimento científico
e tecnológico;
c) observe processO produtivo, proposto pela empresa titular do projeto, compatível com o processo
produtivo básico para produtos compreendidos na mesma posição e subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil
(TAB), fixado em Resolução do Conselho de Administração da Suframa, baseada em proposta conjunta dos
órgãos competentes do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República e da Suframa.
§ 3~' Para os efeitos deste artigo, consideram-se
produtos industrializados os resultantes das operações
de transformação, beneficiamento, mqfl_t~g~m e recondicionamento,_ cOmo definidas na legislação de regência
do Imposto sobre Produtos Industrializados.
§ 4"' Para os efeitos deste artigo, processo produtivo básico é o conjunto mfnimo de operações, no estabelecirnento fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto.

Art. 9• ··-----·-·········--····"-·--·--·--········-··--·--·
Parágrafo único. A isei:J.ção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos industrializados na
Zona Franca de Manaus que devam ser internados em
Outras regiõeS do País, ficará -Condicionada à obser-vãncia dos requ-isitos estabelecidos no art. 7~ deste decreto-lei."
Art. 2' 0 caput do art. 37 do Decreto-Lei n' 1.455,
de 7 de abril de 1976, passa-a vigorar com a seguinte redação:
''Art. 37. As.mercadorias estrangeirasTnlportadas para a Zona Franca de Manaus, quando desta saírem para outros pontos do território nacional, ficam:
sujeitas ao pagamento de todos os impostos exigíveis
sobre importações do exterior.

Art. 39 Será mantido, na escrita do contribuinte, o crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente sobre matérias-primas, produtos intermediáriOs e material de embalagem adquiridos para emprego na industrialização de produtos que venham a ser remetidos para a Zona
Franca de Manaus ou para a Amazónia Ocidental.
Art. 49 Fica transferida ãb Conselho de AdminiSfiãÇáóda Superintendência da Zona Franca de Manaus -SUPRAMA, a competência para conceder isenção do Imposto sobre
a Renda de que tratam os arts. 13, da Lei n• 4.239, ·de 27
de junho de I963, e 23, do Decreto-Lei n• 756, de 11 de
agosto de 1969, com a redação que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n• 1.564, de 29 de julho de 1977, relativamente às
ernpresa·s que exerçam ativiâade industrial na Zona Franca
de Manaus, confqrrne projeto aprovado para os efeitos· do
DeCie-to::-Lei n• 288; de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 5' O caput e o § 2• do art. 10 da Lei n' 2.145,
de 29 de dezembro de I953, ªIterado pelo art. 1• do Decreto-Lei n• 1.4I6, de 25 de agosto de !975, e pelo art. I• da
Lei n' 7.690, de I5 de dezembro de I988, passam a vigorar
com ·ase-guinte redação:
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Art. 10. A licença ou guia de importaça:o ou
documento equivalente será emitida mediante o pagamento de taxa, conforme tabela elaborada anualmente
pelo Ministro da Economia, Fa7.enda e Planejamento,
como ressarcimento dos -custos incorri~os n9s respectivos serviços.
§ I' ................. - ................. ~~,=-=~·-··-'··
§ 29 Não será exigida a taxa nos casos de:
H

j) importação de quaisquer bens para a Zona
Franca ·cte Manaus;
I) importação de quaisquer bens para as ál-eas de
livre comércio administradas pela Suframa."

Art. ·6' O § l' do art. 3o, do Decreto-Lei no 288, de
28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3.9 • ·-·-· ·-·-· ••••••••••• ,-,.·"""-~· ~-·---":;......_-'------"'·-·-· ••-••..-.-.
§ 19 Excetuam-se da isenção fiscal prevista no
caput deste artigo as seguintes mercadorias deStinadas:
I - a industrialização:-armas e munições, fumo-,
bebidas alcoólicas e automóveis exclusivamente de pas... sageiros;
_
II____:_ a seu consumo interno: armas e munições
proibidas em legislação específica;
............... -~·- --~ .,.....,..... .' ............~ .. ~·-··'" .. ······--·~-~ ... ·-· •-Art. 7'! Esta lei entra em vigõr na daia de_ sua pubÍicação.
Art. 8"' Revogam-se as disposições em cánfráriO.
MENSAGE~ N' 461, DE 1991
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio-

nal:
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à ·el_evada deliberação de Vossas Excelências, acompanhaqo de_ exposição de motivos_ dos Senhores
Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento
e SecretáriOs do Desenvolvimento Regional, da Ciência e Tecnologia e de Assuntos Estratégicos, o ªnexo prOjeto de lei
que "Dá nova redação aos arts. 7o e 9~ do DecretQ-Lei n~'
288, de 28 de fevereiro de 1967, ao caput do art. 37 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de. !976, e ao .caput e § do
art. 10 da Lei no 2.145; de 29 de dezembro de f953".
Brasília, 5 de setembro de 1991. -Fernando Collor.
Excelentíssimo Senhor Pfesidente da Reptiblica
A Comissão Especial, instituída pela Portaria Conjunta
n• 422, de 31 de maio de 1991, propõe a implementação de
um conjunto de ações que ·aurne-rttem a com-petitividade ao
nível das empresas instaladas na -zo-na Franca de Manaus
e ao nível da infra-estrutura da região, tarefa essa gll:e vai
exigir o esforç9 e a mobilização tanto do Governo quanto
da iniciativa privada.
2. Entre as medidas propostas encontram-se a ~Iteração
da redação dos arts. 7o e 9o do Decreto-Lei no 288/6.7, do
art. 37 do Decreto-Lei no 1.45Sn6, do caput e do § 2• da
Lei n9 2.145/53, que dispõem sobre a internação de produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus, sobre a internação de mercadorias ~strangeiras e sobre; 0: pagamenio de
taxa na emissão de guia de importação de bens destinados
à região, respectivamente. Alérit destas-medidas é proposta
a manutenção do crédito do Imposto sobre Produtos Industria-

lizados- IPI, incidente sobre -os insumos utilizados na indus~
trialização de produtos que venham a ser remetidos para a
Zona -Franca de Manaus e a transferência para o Conselho
de A\iministração da Suframa da competência para conceder
a -isen.çaõ dO ImpOsto sobre a Renda, relativamente às empresas que exerçam atividade industrial na região.
_
-3. A importância" destas ações é ressaltada na medida
em que: primeiro, ·vem flexibiliZar a exigência de_ naciona~
lização dos produtos, de modo a permitir que as ~mptesãs
possam à.dquirir insumos onde for mais conveniente, independente da origem; segundo, vem permitir.a adoção de l_lm
tratamento uniforme cõm os oUtros estados da Federação,
no que se refere à importação de mercadorias estrangeiraS
com o pagamento de tOdos os impostos e; tàceiro, vem desonerar o c-usto de produção dos produtos a partir da eliminação
da taxa de 1,8% cobrada pelo Departamento de Comércio
ExteriOr - DECEX, na emissão de documentos para as imporiações-feãlizadas pela Zona Franca de Manaus.·
.. 4. No tocante a manutenção do CJ.:édito de IPI sobre
insumos.para a industriãlização de produtos destinados à Zona
Franca de Manaus pretende-se restabelecer o preceito constitucional de que as vendas para a região equivaletn a uma
exportação para o exterior.
. ·-~·- A- tran_sfer~I}Cia d~ Suda~ para a Suframa da competência pára conceder isenção do Imposto sobre a Renda é
recomendada para razões de conveniência administrativa,
mp._ª -~~- que a Suframa mantém uma atuaç~o ma_is direta
e mais próxima dos empreendimentos realizados n~quela região.__
··
· ·
6. - PelOs motivOS -apo~tadOs, temos a horlrã cteSubnleter
à elevada consi_deração de Vossa Excelência o anexo· anteprojeto de lei que altera os arts. 7~' e 9~ do Decreto.-Lei ~~' 288/67,
o art. 37 do Decreto-Lei n9 1.455n6,. bem como o caput e
o§2•daLeino2.!45/53.
'
-·
··
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vqssa Excelência os protestos do mais profundo respeito. - Marcílio
Mar·ques Moreira, Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento -José Goldemberg, Secretário de Ciência e Tecnologia
...... Egberto Baptista, Secretário do Desen'volvimento Regional
-Pedro Paulo de Leoni Ramos, Secretário de Assuntos Estra·
tégicos.
0

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 288,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Altera as disposições da Lei n• 3.173, de 6 de junho
de 1957, e regula a Zona Franca de Manaus.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • __,;-••·-- •• •• • • • • • • • • •

~~~·o

• ••••••• •

".j :·· ••v•••~•~• •• • • õ
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CAPÍTULO II
Dos Incentivos Fiscais
Art. 79 As mercadorias produzidas, beneficiadas ou in~
dustrializadas na Zona Franca, quando safrem dest~ para qualquer ponto do território nacional, est3-i"ão sujeitas-:
I - apenas ao pagamento do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias. previsto na legislação em vigor, Sê não conti~
verem qualquer parcela de matéria.;prima Ou parte coniponente ini'portada;
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II- e ainda ao pagamento do__ Imposto de Importação
sobre as matérias-primas ou partes componentes importadas,
existentes nesse produto, com uma redução pe.rçe~tual da
alíquota de importação igual ao percentu~l do valor adicionado no processo de industrialização local em relação ao custo
total da mercadoria.
Art. s~ As mercadorias de origem nacioil<il destinadas_
à Zona Franca com a finalidade de serem reexportadas para
outros pontos do território ri3.cional serão estocadas em armazéns, ou embarcações, sob controle_da Superintendência e
pagarão todos_ os impostos em vigor para a produção e circulação cte mercadorias no País.

DECRETO-LEI N" 1.455,
DE 7 DE ABRIL DE 1976
Dispõe sobre bagagem de passageiro procedente
do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro,
estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras
apreendidas e dá outras providências.

.

••••••• ••••••••oou•••••••••••·~~••••••-•~•,__,,_=--·"'"""-~ -..~-..-....:

Art. 37. Fica vedada a transferência, a-quarquer titulo,
para o restante do território naciOnal, das mercado Tias estrangeiras que ingresSarem nãL:ona-rrã-nca de _Manaus, após a
vigêricia deste Decreto-Lei, no regime institUído Pelo Decreto-Lei n' 288, de 28 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. Exce"tuam-se- do disposto neste artigo
as hipóteses de:
a) bagage_m d~ passageiros;
b) aplicação do disposto pelo art. 7• do Decreto-Lei n'
288, de 28 de fevereiro de 1967, com_ a redação do art. 19
do Decreto-Lei n• 1.435, de 16 de dezembro de 1975;
c) aplicação ·das disposições do Decreto-Lei n' 355, de
15 de agosto de 1968.
·

'
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balagem de produção nacional, da mão-de-obra direta
empregada no processo de produção;
b) como divisor, a soma -dos valores das matériasprimas, produtos intermediários e materiais de embalagem-,-- de produção nacional e de origem estrangeira,
e da mão-de-obra direta empregada no processo de
produção.
__
§ 2~ A re_dução do Imposto de Importação, a
que se refere este artigo, aplica-se somente aos produtos industrializados que atenderem aos índices mínimos
de nacionalização estabelecidos conjuntamente pelo
CQn_s~lho de Administração da Suframa e pelo Conselho ~Desenvolvimentolndustrial- CD!.
§ 3<.> Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram-se produtos industrializados os resultantes das
operações de transformação, beneficiamento, monta. gem e recondicionamento, como definidas na legislação
de regência do Imposto sobre Produtos Industrializados.
§ 49 Compete ao Ministro da Fazenda baixar as
normas complementares necessárias à execução do disposto neste artigo. ••
._.. _.............. !.········:"•····_- ..
---·············~··

·-~~~...,-·•······-·-·

1

LEI N' 7.690,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988
Dá nova redação ao art. 10 da Lei n~ 2.145, de
29 de dezembro de 1953.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n' 23, de 6 de dezembro de 1988, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente
do Senado Federal, para os efeitos do disp()sto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição Federai; proiTIU:lgo--a seguinte
Lei:
Art. 1' O art. 10 da Lei n• 2.145, de 29 de dezembro
de 1953, alterado pelo art. 1• do Decreto-Lei n' 1.416, de
2-5 de agosto de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.
A Iicé~ç~ ou Guia de 'Importação ou
documento- equivalente será emitida mediante o pagamento de t.axa correspondente a 1,8% (um inteiro e
oito décimos por cento) sobre o valor constante dos
referidos documentos, como ressarcimento dos custos
inCorridos nos respectivos serviços.
§ 19 A taxa será devida na emissão de documento
- relativo a qualquer produto, independentemente do
regime ~ributário ou cambial vigente, da qualidade do
importador ou do país de origem da mercadoria.
§ 29 Não se~á e~gida a taxa nos casos de:
a) doações de alimentos destinados a fins assistenciais ou filantrópicos;
b) importação de mercadorias sob regime de
drawback;
c) importação de Oens sob regime de admissão
temporária, destinados a:
1 -exposições de natureza artística e cultural, patrocinadas pot museus, universidades, órgãos governamentais, fundações ou entidades oficiais reconhecidas, sem fins lucrativos;
2 - conserto, testes, reparos e adaptação no País
por finnas especializadas e habilitadas para execução
do respectivo serviçO, e cnm posterior retOino ao-e-x:te-:..
rior;

--io:

DECRETO-LEI N• 1.435,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1975 .
Altera a redação dos arts. 7• do Decreto-Lei n' 288,
de 28 de fevereil·o d·e 1967, e 2~ do Decreto-Lei n~ 356,
de 15 de agosto de 1968, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição; decreta:
Art. 1' O art. 7• do Decreto:tei n' 288, de 28 de fevereiro de 1967, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 79 Os produtos industrializados na Zona
Franca de !vfanaus, quando dela sa_írem para -qualquer
ponto do territóriO nacional, estarão sujeitos a exigibilidade do Imposto de Importação relativo ·a matériasprimas, produtos intermediários e materiais de embalagem importados e neles empregados, calculado o tributo mediante coeficiente de redução de sua alíquota
ad valorem, na conformidade do §_1" deste artigo.
§ 19 O coeficiente· de redução do imposto será
obtido, em relação a cada produto, mediante a aplicação de fórmula que tenha:
a) como dividendo, a soma dos valores das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de em-
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d) imporfaç~eçsoõ- regime de entreposto aduadiante parecer da Secretaria Executiva- da Sudene aprovado
neiro, nas modalidades de entrepostamento vinculado
pela_seu Conselho Deliberativo.
e de entrepostamento indireto, quando a venda de mer- .................................................................
--- ...........
.
- - cadorias for feitã para Oexterior-;
.. .. ... ,..... , ................... , ...........,...... _.............................. .
e) reimportação, sem cobertura cãmbia}, de merDECRETO-LEI No 756,
cadorias q üe tenham saído do País ·sob regime de expor·
DE 11 DE AGOSTO DE !969
tação temporária: para serem submetidas a beneficiamento uu transformação no exterioT;
- - Dispõe sobre a valorização econômica da Amazônia
.
O retorno, ao País, de material remetido ao extee dá outras providências.
rior sob amparo tle Guia de Exportação, sem cobertura
cambial, para fins de prestação de s~rviços, compeCAPÍTULO II
tições, demonstrações, testes, exames ou pesquisas,
Das I~enções e Reduções
com finalidade técnica, espo(tiva, industrial ou científica;
• •• ~. ,.,a~-·-H"--~ .,.,,-, •'' • • •
~ .~ .'--~
.~.
~••••
' g) importação, mediante operação- de exportação
Art. 23. Nos termos do artigo anterior gozarão de isene importação vinculadas, sem cobertura cambial, para ção de Imposto de Renda e quaisquer adicionais não-restituíveis .os empreendimentos económicos que-~ implantarem,
a substituição de mercadorias importadas que se revemodermzarem, ampliarem e/ou diversificarem na área de
lem defeituosas ou irnprestáveis para o fim a que se
atuaç-ão da Superintendência do Desenvolvimento da Amazôdestinam, ou retorno· de mercadorias que tenham sido
nia, após 6 de maio de 1963 e que venham entrar em fase
remetidas ao exterior para fins de revisão ou conserto;
de operação até O diã 3"1 de dezembro de 1974.
h) retorno, ao País, de mercadoria nacional expor_---:~ _1 O prazo de vigência da isenção referida neste artigo
tada, para substitUição, mediante licenciamento de exportação e importação Vinculadas, sem cobertura cam- é de até 10 (dez) anos, a partir da data em que, a juízo
da Sudam, o empreendimento alcançar a fase de funcionabial;
i) retorno, ao País, de mercadorias nacionã.is nas
mentO normal, e poderá ser ampliado até 15 (quinze} anos
considerando-se de preferência aqueles que absorvam fundaseguintes condições:
mentalmente em seu processo produtivo matéfia-prima regio1 -enviadas em consignação e não vendidas nos
nal, C!~ede:cidos os crité:r:ios de lQ_fa.lização espacial, conforme
pra2os autorizados;
2-por defeito técnico, que exija suã-devOluçao- normas regulamentares a serem baixadas pela Sudarn.
P.ara reparo ou substituição;
§_ 2<? O indeferill!~nto do pedido de isenção de que trata
3 - por motivo de modificações na sistemática de _eS·te· ãitigo- não prejUdicará o direito à: reduÇão; prevista· no
artigo anterior, desde que atendidos os requisitos Iegãls e
importação por parte do país iniportador;
___ ------~-- :regulamentares.
4- em virtude de guerra ou calamida~e pública;
5- por quaisquer-:outros motivos alheios à vontade do exportador.
_____ __
___ _ _
. .- .. ~ ..-..................... ;-:. ...... ~. '.-.--. =·· .--.----.. ~ .-..·.... ·-·.; ·-~··-·.-.--;--.. ;-;:.; .-.
§ 39 Os recutsós provenientes da taxa referida
neste artigo serão recolhidos à conta do TesouroNacio~
DECRETO-LEI N° 1.564;
nal, como receita orçamentária da União, nos termos
DE 29 DE JULHO DE !977
do Decreto-Lei no 1.755, de 31 de dezembro de 1979."
Altera inCentivos fiscais do ImpostO sobl-e a Renda
Art. 2<? Esta lei entra em vigor n_a_ d-ata de sua publicapara empreendimentos localizado~ nas áreru:! da Sudam
ção, produzindo efeitos a ·partir de 1' de jimeiro de 1989.
e da Sudene.
Art. 39 Revogam-se aS disposições em contiáríó. ··
O Presidente da República, no uso das atribuições que
LEI N° 4.239,
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição-, decreta:
DE 27 DE JUNHO DE 1963
Art. 1• Os arts. 13 da Lei n° 4.239, de 27 de junho
de 1963, e 23 do Decreto-Lei n' 756,_ de 11 de agosto de
Aprova o Plano Dlretor do Desenvolvimento do
Nordeste para os anos de 1963, 1964 e 1965, e dá O-utras -1969-, p-assã.m a ter a seguinte redação:
providências.
"Os empreendimentos industriais óu agrícolas que
se instalarem, modernizarem, ampliarem ou diversifi·__s.::arem, nas áreas de atuação da Sudam, ou da Sudene,
até o exercício de 1982, inclusive, ficarão isentos do
Imposto de Renda e adicionais n-ão-restituívC1S íilcidenCAPÍTULO III
tes sobre seus resultados operacionais, pelo prazo de
Dos Incentivos Fiscais
10 anos, a contar do exercício financeiro seguinte ao
Art. 15. Os empre_end~mentos industriais e agrícolas
ano em que o empreendimentO éntrar em fase de operaque se instalarem na área de atuação ~a Sudene_t.~~éo e_xercício
-çãó._QU, quando for o caso, ao ano em que o projeto
de 1968, inclusive ficarão isentos de Imposto de Renda e
de modernização, ampliação ou diversificação entrar
adicionais não restituíveis, Pelo prazo de 10 anos, a contar
em operação, segundo laudo constitutivo expedido pela
da entrada em opera-ção de cada empreendimento.
Sudam ou Sudene.
Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo poderá
§ 1 Os projetes de modernização, ampliação ou
ser ampliado até 15 anos, de acordo com a localização e-rentadiversifkaÇão somerite poderão ser contemplados com
bilidade desvantajosas do empreendimento beneficiado, mea isenção prevista neste artigo quando acarretarem..
~~
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pelo menos, 50%_(cinqücnta po_r_ iSentO) de aumento
da capacidade instalada do respectivo empreendimento.
.§ 2~' Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, as Secretarias Executivas da Sudam ou da Sudene
-~

expedirão laudo técnico atestando_ a equivalência per-

centual do acréscimo da capacidade instalada.
§ 3"' A isenção concedida para projetas de modernização, ampliação ou diversificação não atribui ou
amplia benefícios a resultados correspondentes à produção anterior.
§ 49 Os-einpieendimentos que tenham parte de
seus resultados beneficiada pelo disposto neste artigo
considerarão como lucros isentos o mesmo percentual
dos lucros totais que corresponda à relação entre as
receitas operacio-ii"aís da produção beneficiada e a receita total do empreendimento.,.
Art. 2" Os erripree-ridimentos que tenham projeto de
modernização, ampliação ou diversificação já eril operaç-ão
na data da publicação deste decreto-lei, desde que satisfaçam
os demais requisitos, poderão fruir da isenção de que trata
o artigo anterior, a partir do exercício s-eguinte ao ano de
emissão de laudo constitutivo pela respectiva agência regiOnal
de desenvolvimento, pelo período residual, apurado através
da dedução, dos anos de seu efetiVo fi.mciOnamerito, do prazo
de 10 (dez) anos estabelecido corri a nova redação ditada
pelo artigo anteríor. -=- - - - -Art: 3' O prazo de !O (dez) anos, na hipótese de instalação de projetas novos, poderá ser ampliado para até 15
(quinze) anos, desde que o empreendimento atenda a um
dos seguintes reqUiSitos:
a) se localize em microregiões menos desenvolvidas, a
critéiio da Sudam e da Sudene;
b) apresente, no período de gozo da isenção, rentabilidade igual ou inferior a 12% (doze por cento) do capital
e reservas médias do mesmo período;
c) absOrva, em seu processo produtivo, matérias-primas
e insumos pro~ 1uzidos na região, em montante superior a 50%
(cinqüenta por cento) do custo de produção.
.
Parágrafo1_ único. AS reSpectivas agências regionais expedirãO laudo ·constitutivo do benefício ieferido nest~ artigo.
Art. 4' Os arts. 23 da Lei n• 5.508, de 11 de outubro
de 1968, e 29 do Decreto-Lei n• 756, de 11 de agosto de
1969, passam a ter a seguinte redação:
"As empresas industriais, agrícolas, pecuárias e
de serviços básicos, instaladas nas regiões da Sudam
e da Sudene, poderão depositar no Banco da Amazônia
S. A. e no_ Banco do Nordeste do_Sr~$il, respectivamente, para reinvestimentos, metade da importância
do imposto devido, acrescida de SO% __ (cinqllenta por
cento) de__ recursos.próprios, fiCando, porém, a liberação desses recursos condicionada à aprovação, pela
Sudam "ou pela Sudene, dos respectivos projetas técnico-económicos de modernização, complementação,
ampliação ou diversifi"caçãó."
Art. 5o Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposiçôes -em contrário.
Brasflia, 29 de julho de 1977; !56' da Independência e
89' da República. -ERNESTO GEISEL- Mário-Henrique
Simonsen- João Paulo dos Reis Venoso- Maurício Rangel
Reis.
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DECRETO-LEI N' 1.416,
DE 25 DE AGOSTO DE 1975
--ná nova redação ao art. 10 da Lei n~ 2.145, de
29 de dezembro de 1953.
-0 Presidente da República,_ no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, ite-m II, da Constituição, decreta:
Art. I' O art. 10 da Lei n• 2.145, de 2.9 de dezembro
de 1253., com a redação do art. 15, do Decreto-Lei n• 491,
de 5 de março de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação.:
"Art. 10. Fica a Carteira de Comércio Exterior
do Banco do Brasil S.A. (CACEX) autorizada a cobrar, pela emissão_ de licença ou guia de importação
ou qualquer documento de efeito equivalente, taxa de
expediente não excedente a 0,9% (nove décimos por
cento) sobre o valor constante dos referidos documentos, c_q_mo ressarcimento de custos incorridos nos procedimentos administrativos relativos à importação.
§ 1o A taxa é devida na emissão de documento
relativa a qualquer produto, independentemente do
regime tributário ou cambial vigent~, c!_a qualidade do
importador ou do país de origem da mercadoria.
.
§ 2° A tabela de taxas de expediente e as condições de cobrança e sua.aplic~ção serão aprovadas pelo
Ministro da Fazenda, com base em proposta da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A.' (CACEX).
§ 3o O Ministro da Fazenda poderá determinar
à Cacex a dispensa da cobrança da taxa, ou a adoção
de quantias fixas, noS _seglliiltes casos:
____ a) ímportações a título de doações e desti~
nadas_ a fins assistenciais. educacionais é filantrópicos;
b) operações de drawback;
c) irilpo'rtações temporárias de bens para conserto,
recondicionamento e_ ma~utenção e posterior exportação;
_
d) importações erri trânsito de natureza temporária destinadas a exportação ou reexpo-rtação,-e outras
vinculadas à exportação."
. Art. 2 9 Este Decreto-Lei-entrará em vigor na, data de
sua publicação, revqgadas as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de agosto de 1975; 154' da Independência
e 87• da República. -ERNESTO GEISEL- Mário Henrique
Simonsen:..... João Paulo dos Reis VeUoso.

(À Comissão_ de Assuntos Económicos.)

O SR.' PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação;
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 72, DE 1991
Garante a continuidade da contagem de Tempo
de Serviço para os fins que especifica, dos servidores
do Prodasen e Cegraf.
O Senado Federal, no uso de sua competência resolve:
Art. 19 Fica assegurada a continuidade da contagem de
tempo de serviço, para todos os efeitos, inclusive para concessão da Licença Prêmio por Assiduidade e Anuênio, dos servidOres do Centro de Informática e Processamento de Dados._

Outubro de 1991
do Senado Federal -
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PRODASEN e do Centro Gràfico do

Senado Federal - CEGRAF, abrangidos pelo disposto no
·-art. 243 da Lei n' 8.112, de 11-12-90.
Art. 2P Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores de que trata o artigo anterior, ficam
transformados em anuênios e a estes serão acrescidos tantos
anuênios quantos forem os anos de efetivo exercício.A_rt. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação com efeitos retroativos a 12 de dezembro de 1990.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto de resolução tem por objetivo resguardar o princípio constitUcional do direito adquirido em relação
aos servidores do Prodasen e Cegraf que, põf fofÇa de seus
Regulamentos, aprovados pela Comissão Diretóra do Senado
Federal, já possuíam, desde 1976 e 1979, respectivamente,
o direito à Licença Especial, transformada em Licença- Prêmio
por ~ssiduidade pela Lei n~' 8.112/90 e aº -QiHiig~ên!o! trarisM
formado em anuênio por aquele mesmo diploma legal.
Este direito, aliás, fói recOnhecido pela própria Lei n~
8.112, de 1990, em seu art. 245 _e; posterioilnente, nurria decisão inconstituCional e ínfusta foi solapado daqueles servidore_s
através do art. 7' da Lei n' 8.162, de 1991.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991. - Cid Sabóia
de Carvalho, Senador.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.112,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações
púbUcas.
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(Vetado).
.
O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários _çla Justiça, remunerados com recursos da União, no
que cOUber.
,
§ 6~> Os empregos doS sei'vidores estrangeirOs com estabilidade no serviço público, enquanto não adqu"irirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinÇão~
do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo· dos Qireitos
inerentes aos planos de carreiia ~los quais se encontrem vinculados os empregos~
§ 4'
§ 59

Art. 245. A licença especial disciplinada pelo art. 116
da Lei n' 1.711, de 1952, ou por outro diploma legal, fica
transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma
prevista nos arts. 87 a 90.

LEI N' 8.162,
DE 8 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários,
proventos e demais retribuições dos servidores civis e
a fixação dos soldos dos militares do Poder Executivo,
na administração direta, autárquica e fundacional, e
dá outras providências.

.......................................................................

____Ar~. 7o São considerados extintos, a partit de 12 de
dezembro de 1990, os contratos individuais de trabalho dos
servidores que passaram ao regime jurídico instituído pela
Lei n' 8.112, de 1990, ficando-lhe assegurada a contagem de
tempo anterior de serviço público federal para todos os fins,
exceto:
I -anuênio;
II- incorporação da gratificação de que trata o art. 62
da citada lei;
III -licença-prêmio por assiduidade.
Parágrafo úriico. No caso do inciso III, o tempo anterior
de serviço- será Contado para efeito da aplicação do disposto
no art. 59

TíTULO IX
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico insti- tuído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' 19, DE 1976
servidores dos ~aderes da União, dos ex-territórios, das autarA Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das
quias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidas pela Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952- atribuições que lhe confere o Regimento Interno e de acordo
Estatuto dos FuncionárioS Públicos Civi"s da União, ou pela -cóm os arts. 7', 423 e § 1', da Resoluçao n' 56 de 1972,
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre- com a nova redação dada pela Resolução n' 57, de 1976,
to-Lei n\' 5.452, de 1~' de maio de 1943, exceto os contratados resolve baixar, por este ato, o seguinte:
Regulamento do Centro de Informática e Processamento
por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorde Dados do Senado Federal.
.
.PRODASEN.
rogados após o venciineõ.to do prazo de prorrogação.
§ 1~> Os empregos ocupados pelos servidores inclUído~ " • ; n • • • • ••-. • •' • • • • • " • • •• • •• • • " • • • •• ·~: • • • • .-• ·~" • •• .,-.~. • " •"' • ••• • ••••• • •••••
no regime instituído por esta lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação.
ATO DA COMISSÃõ DIRÉTQRA N• 10, DE-1979
§ 29 As funções de confiança exercidas por pessoas nãoAprova novo Regulamento do Centro Gráfico do
integrantes de tabela pertinente do órgão ou entidade onde
-Senado FederãC(CEGRAF) e seu FundO Financeiro
têm exercício ficam transformadas em cargos em comissão,
(FUNCEGRAF).
e mantidas enquanto não for impl'antado o plano de- cargos
dos órgãos ou entidades na forma da lei.
A Coniissão :Oiretora do ·senado F-edeiiil, no uso das
§ 39 As Funções de Assessoramento Superior- FAS,
atribuições que lhe confere o Regimento Interno e tendo em
exercidas por servidor integrante do quadro ou tabela de pesM vista o que determinam os arts. 54, 483, 484 e 485, do Regulasoai, ficam extintas na data da vigência desta lei.
mento Administrativo du Senado Federal, aprovado pela R e-
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solução n~ 58n2, com a nova redação dada pela Resolução
n<? 57/76, resolve, pelo presente Ato, baixar o seguinte

REGULAMENTO DO CENTRO GRÁFICO DO
SENADO FEDERAL (CEGRAF) E DE SEU
FUNDO FINANCEIRO (FUNCEGRAF)

A Comissão

Diretbra.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19

Secretário.

É lido o seguinte

-

OUtubro de 1991

Senhor Presidente:
Em razão de ativídades partidárias· inadiáveis no meu
Estado, às 'quais é imprensciõdível iniriha presença Tios diaS
3, 4 e 7 de outubro, de 1991, sol_icito consider?r como licença
autorizada as minhas ausências nos referidos dias.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência, aproVeito
a oportunidade para reiterar·protestos de minha elevada estim~. ~distinta _consideraç~o. --S_enador Amazonino Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _-Aprovado ·
o requerimento, fica· concedida a licença solici6ida.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.Primeiro Secretário.
-·
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 684; DE 1991
Requeremos urgência, nos termos· do art. 336, alfnea c,
do Regimento Interno, para ·o·PLC n9 84/91, que dispõe sobre
a.cr:iação das seções judiciárias dos Estados ·de Tocã.ntins,
Ao
Amapá e Roraima, reestrutura os serviços da Justiça Federal
Exm'i' Sr.
de primeiro gtau da primeira· região e dá outras providências.
Senador Mauro Benevides
· · Sala das Sessões,
. - Senador João Rocha
DD.-Presidente do Senado Feçl.eral
- Senador" Oziel Carneiro - s·enadOr Affonso ·camai-go Senadp Federal
Senador Marco Maciel - Senador Fernando Henrique CarBrasilia-DF
doso - Senador Humberto Lucena.
Senhor Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri·
Nos termos regimentais, solicito a essa Presidência seja
ouvida esta Comissão-,- no que se refere à apreciação do Projeto mento que acaba de ser lido será submetido ao Plenário após
de Lei n!> 163/91, de autoria do Exm~- Sr. Senador Nelson_ a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, inciso II, do Regi·
Wedekin, ora sob exame da Comissão de AssuntOs Sociais mentO Interno.
desta Casa.
.
·---- _
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiA citada proposiÇão "dispõe sobre matéria pertíneilte dência lembra os Srs. Senadores que hoje será realizada sessão
àquelas, sobre as quais compete à ComiSsãO de Assuntos Eco- extraord.inár~a às 18h30min, para apreciação de indicação de
nómicos apreciar.
autoridades. Logo .em seguida, às 19h, está convocada sessão
Com protestos de alto e distinto apreço, subscrevemo-nos extraordinária do Congresso Nacional para apreciação·de proAtenciosamente, Senador Raimundo Lira, Presidente da posições já incluídas na Ordem do Dia. Portanto, a Presidência
Comissão de Assuntos Económicos, Senado Federal.
solicita aos Chefes de Gaqinete que se encarreguem de transO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri- mitir essa informação aos respectivos titulares da cadeira senamento lido será votado_após a Ordem do Dia, noS termos torial, de que hoje, às 18h30min, será realiZada sessão extraordo art. 255, inciso I, letra c, do Regimento Interno.
.. dinária do Senãdo Federal, e, às 19h, sessão do Congresso
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. Primei- Nacional.
ro Secretário. ·
É lida a seguinte
O SR. PRES1DENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil,
COMUNICAÇÃO
Dr. Francisco Gros, o Ofício 0 9 5.521191, no QuaT tece consideBrasília, 2 de outubro de 1991 rações a respeito do sigilo bancário, à luz da Lei n9 4.595/64.
a-documento será encaminhado à Comissão de ConstiCõinllnico a Vossa Excelência que, no período de 6 a
11 de outubro do_corrente ano, estarei ausente dos. trabalhos tuição, Justiça e Cidadania para exame e, em cópia, áos se·nada Casa devido a minha partidpação na 86• Conferê.Dcia ln ter- dores nele referenciados.
É o seguinte o documento recebido:
parlamentar que será realizada em Santiago no ·chile, neste
mesmo período.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
A proveito a · o"portunidade para reiterar a Vossa ExcePresi-9115.521
lência protestos de elevada consideração e apreço. -Senador
Lavoisier Maia.
Brasília (DF), 1•-10-91
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- 0- expedien- Do: Presidente
te lido. vai à publicação.
Ao: Exm 9 Sr. Senador Mauro Bene.vides
Sobre a mesa, requerimento que"será lido pelo Sr. Primei- D[),_Presidente do Senado Fedenll
·
ro Secretário.
Refiro-me ao discurso proferido pelo Exm.9 Sr. Senador
É lido e aprovado o seguinte
Jutahy Magalhães, em sessão do dia 24 de setembro p.p.,
REQUERIMENTO N' 683, DE 1991
no plenário do Senado Federal. A propósito, presto a V.
Ex•, a seguir, os escJarecimentos que me parecerem pertiOF GSAM n' 143/91
Brasília,-!' de outubro de 1991 nentes:
REQUERIMENTO N• 682, DE 1991
Brasília, 2 de outubro de 1991

Outubro de 19!11.
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parlamentares, desde que essas solicitações sejam aprovadas
I - o instituto do _sigilo bancário, de.rivado do segredo
em plenário, conforme estabelece o parágr~Jo ~~.do artigo
comercial, é matéria relevante em todo o mundo. Juridica38 da Lein' 4595, aqui anexado.
·
mente, é tema complexo-e suscita, na prática, ítiúmer3.s contro4. Solicitaria portanto, que V. Ex~ encaminhasse este
vérsias. Por outro lado, a maio-r ou menor extensão do dever
esclarecimento ao Exm? Senhor Senador Gers_oh-Cãiriata para
legal de conservação do sigilo depende, obviamente, da Iegislaque obtenha a aprovação do Plenário do Senado em seu requeção_de cada país;
-- ~
rimento de informaçõ_es.
II- no caso brasileiro, a matéria foi Iegalffie~nt~_discipli
5. Julgo importante esclarecer, tamb~m, urn outro asnada pelo art. 38 da Lei n• 4.595, de 31-12-64, que estabeleceu,
pecto. Afirmou o ilustre Senador Jutahy Magalhães, em seu
como regra geral, o dever de manutenção de sigilo no que
se refere às operações ativas e passivas das instituições finan- discurso, que "uma juíza pensou em rh<ihdar prender o Sr.
ceiras e aos serviços por elas prestados. O dispositivo legal Franciscó Gros, por desacato a uma determinação da Justiça".
Na verdade, em processo de mandado de segurança impetrado
enumera, express:I_ e t:~.xativarilent~, as exceçdes adm~tidªs
e tipifiCá -como crime; Severârileilie punido, o não-cumpri- por particular, objetivando a liberação de cruzados novos blomento daquele dever ("quebraH de sigilo);
_
queados, d~ conformidade com_ a Medida Provisória n9 168
III - outras dispOsiçõeS fegais mais recentes comple- e Lei n~ 8.024/90, a citada autoridade judiciária proferiu decisão ordenando, liminarmente, a conversão para cruzeíros dos
mentam e/ou alteram aquela norma, sem, contudo, elidir a
cruzados novos retidos. O Banco Ceittral iriterjJós recurso
regra fundamental. Cumpre lembra-r, dentre outros, preceito
da Lei n"' 7.492/86 ("define os crimes contra o sistema finan- de apel~_ção contra a sentença, referindo-se, inclusive, à Lei
ceiro naciot1al") que tipifica como crime, taniOéiri Se-Veramen- - n? 8.076/90, que impede a concessão de liminares em processos
da espécie. Ainda assim, a autoridade judiciária intimou-me
te punido, "violar sigik>,de operação ou de serviço p~~stado
por instituiÇão finãnceifa ·ou -integrante do sisteina de distri- a c;umprir sua sentença no prazo de 48 horas, sob pena de
prisão. Daí a impetração de um habeas corpus a meu favor,
buição de títulos mobiliários" (art. 18);
tendo o Tribunal Regional Federal de 1~Região, por despacho
IV :--:- em função das normas {egais_mencionadas e da
do Sr. Juiz Adhemar Maciel, Relator, con-cedido-me salvo..relevância da matéria, que- envolve múltiplos e delicados interesses- de um lado, por exemplo, direitos individuais (tam- conduto, acatando o entendimento de que a ordem de prisão
era ilegal e abusiva. Evidentemente, não houve de minha
bém protegidos pela _Constituição); de o~tro, ·(1_ ~siabil!d~de
par'te qualquer "desacato" a determinação judicial. Apenas
do sistema financeiro (especialmente tutelado pelo Estado
busquei a observância da lei e a utilização, pelo Banco Central,
e que pode ser fácil e gravemente _af~tado, sob certas circunsdo recurso judicial cabível contra a sentença. E o fiz_, não
tâncias) -em funçãO de tudo isso, repita~s~. Q assunto sempre
mereceu, no Banco Central, tratamento minucioso e- caute- no espírit9 de bloquear o curso norma_l da)usti_ça, mas porque
entendo que é fuõção preeípu·a do cargo que hoje ocupo defenloso;der. com todos os instrumentos de que disponho, a integridade
. V- no que con_ceme às nor~~s constituçipnais vigentes,
da moeda nacional. Integridade essa que seria seriamente·
relativas à fiscalização a ser exercida pelas Casas do Congresso
ameaçada pelo desbloqueio desordenado de cruzados novos,
Nacional e aos ·pedidoS de informações formulados pelos seus
o que viria a proVocar ürri. grave desc6Dtrole monetário.
membros, após eXaustivoS exames e reexames do assunto,
6. Peço-lhe, Sr. Pre~idente, que transmita ao Exm"' Seentende esta Autarquia qu~ a ConstituiçãO não revogou a·s
nhor Senador Jutahy Magalhães esse esclarecimento.
__
normas legais antes citadas, nem são com elas incompatíveis,
7. Por fim, Sr. ~residente, lell_lbro·que, no exercício
em especial aquela constante do art. 38 da Lei n' 4.595. Esta
lei, aliás, em face do disposto no art. 192 da Constituição, da Presidência do Banco Central, tenho mantido contatos
adquiriu, segundo renomados_juristas (com() Celso-Ribeiro constantes com essa Casa Legislativa e, também, com a Câmara--dos Deputados, convencido que estou da importância do
Bastos e Jo.sé Afonso da Silva), status de lei complementar.
De tudo isso resulta que os pedidos .de informações formulados Congresso Nacional e de cada um d~ seus membros, legítimos
pelas Casas do Congresso Naciol).al, desde que o Banco Cen- representantes da sociedade brasileira. De outro lado, tenho
também a certeza de que, esforçando-me pelo cumprimento
tral disponha das informações solicitadas, dependerã<Japenas,
para seu atendimento;·s·e-gundo entende esta Autarquia, de das leis, estou contribuindo para o fortalecimento das instituiaprovação-p-elos respectivos Plenários.
-- ções democráticas de-meu País.
Atenciosamente, Francisco Gros.
2. Em essência, são estaS, Sr. Presiô€mté, as raz.Oes pelas
·- LEI N' 4.595164,
quais esta Autarquia, fundãda em arguÓl"entaçãõ Jurídica que
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
me parece sólida e consistente, entende ser impres.êfndível
a observância das formalidades, previstas em lei, p~ra o for~e
_ Art.. 38. As instituições financeiras conservarão· sigilo
cimento de informaçõeS- prOtegidas --pelo sigiló bancário_. Perem suas operaç-ões ativas e passivas e serviços prestados.
mito-me lembrar, para cOncluir, conhecida afirm-ação de pare§ 1"' As informações e esclarecimento~ o:r:denados pelo
cer da Consultoria-Geiá.l ~da.--f{ir)UOHCã'-- no se11tido d~__ que
Poder Judic~ário, prestados pelo Banco Central do Brasil ou
~~o sigilo bancáriO- rião é estabelecido para ocultar fatos, mas
pelas instituições financeiras e a exibição de livros e docupara revestir a revelação deles de caráter de excepcionalímentos em Juízo, se revestirão sempre do mesmo caráter
dade", razão pela qual devem ser observados '~re_quisitos--espe
sigiloso, só podendo a eles ter acesso às partes legítimas na
ciais que, numa _palavra, são a garantía do_ p:róprio -sigilo"
causa, que deles não poderão servir-se para ijns estranhos
(Parecer n' 594-H).
à mesma.
3. Conforme já tive· a o"portunidade de lhe dizer pessoal§ 29 O Banco- Central do Brasii e ;:ts -ÚJ.stitpições "finànmente, quando da minha visita a_ ess~ Pre_sidê~ci~, o_ Banco - ceii"as públicas prestarão informações ao POder Legislativo,
Central enviará todas as informãÇões, pio-tegidas pelo sigilo
podendo, havendo relevantes motivos, solicitar sejam manbancário de que disponha e que nos sejam solicitadas por tidas em reserva ou sigilo.
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As Comissões Parlamentares de Inquérito, no exer-

cício da competência constitucional e legal cte ampla investigação (artigo 51 da Constituição-Federal e Lei n' 1.579, de
18 de março de 1952), obterão as informações que necessitarem das instituições financeíras, inclusive através-do Banco
Central do Brasil.
§ 4"' Os pedidos de informações a que se referem os
parágrafos 2o e 3"', deste artigo, deverão s~r aprovados pelo

Plenário da Câmará dos Deputados ou do Senado Federal
e, ·quando se tratar de Comissão Parlamentar de Inquérito,
pela maioria absoluta de seus membros.
__
• § so Os agentes fiscais tributários d9 Ministério da Fa-

zenda e dos Estados somente poderão proceder a exames
de documentos, livros e registras de contas de depósitos,-quando houver processo instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis pela autoridade competente.
§ 6"' O disposto no parágrafo anterior se aplica Igualmente à prestação de esclarecimentos ·e informes pelé!_S ~nstitui
ções fiminceiras às autoridades fiscais, devendo sempre estas
e os exames serem conservados em sigilo, não podendo ser
utilizados senão reservadamente.
§ 7"' A quebra de sigilo de que trata este artigo constitui
crime e sujeita os ti!SpónsfiVeis à pena de reclusão de um
a quatro anos, aplicando-se no que couber, o Código Penal
e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outr'!s sanções
cabíveis."
O SR- PRESIDENTE (1\faiiro-BenevideS) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palaVra -ao nOóre Senadili- -Eduardo Suplicy.
O SR. EOUÀRDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores,
infelizmente, o~ povos das Améri~-~ t_êm a lamentar mais
um golpe ocorrido no Haiti. Eu gostaria, em primeiro lugar, de registrar a importância
que todos nós atribuímos à democratização das nações, à democratização das instituiçõeS cóino valor fundamental.
Registro também, a nota oficial do Partido dos Trabalhadores, em solidariedade ao povo do Haiti.
"O Partido dos Trabalhadores manifesta seu maisvivo repúdio diante do golpe de Estado que depôs o
Padre Jean-Bertrand Aristide da Presidência do Haiti.
O Padre Aristide- foi _o prirlleiro presidente esco:..
Ihido pelo voto do povo haitiano nas -únícas eleiç"õeSlivres ocorridaS desde a ditadura dos Duvalier e que
contaram com a supervisão de centenas de observadores internacionais.
Seu programa de reformas foi saudado por amplos
setores da população· haitiana e pela opinião democrática de todo o mundo como capaz de tirar o país
da miséri"a- e -do autoritarismo em que esteve mergulhado por décadas com apoio das grandes potências
internacionais-, -especialmente dos Estados Unidos.
No momento em que se _abrem no mundo inteiro
novos espaços democráticos é de se esperar que a comunidade internacional reaja frente aos_ aconteCímentos
do Haiti com a mesma indignação qUe manifeStoU frente à tentativa -de golpe de agosto último na União Soviética.
O Partido dos Trabãlhadores exige que o Governo
brasileiro adote iniciativas de boicote aos golpistas e
apóie açõeS que- permitam o imediato retorno do presidente Aristide à chefia do governo.
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O Partido dos TraQalhadores conclarna, finalmente; a iodas orga.nizações de esquerda e democráticas
da. América Latina e d9_ m~n"Ç:o para· desenvolverem
a mais ampla solidariedade com o Presidente Jean-Bertrand Aristide, com o Movimento Lavalas e com os
democratas do Haiti nesta hora difícil por que passa a democracia naquele país.
São Paulo, 1' de outubro de 1991. - Luiz Inácio
Lula da Silva, Presidente - Marco Aurélio Garcia,
Secretário de Relações Internacionais. Acresço ainda, Sr. Presidente, a minha preocupação com
os métodos a serem seguidos pela comunidade internacional
para criar as condições de reposição no poder do Padre JeanBertrand Aristide, eleito diretamente pelo povo do Haiti.
A comunidade internacional tem condenado o golpe, mas
não basta condenar. Temos que aprender a desenvolver ações
efetivas, ações_solidárias ao povo do Haití, que impeçam que
os militares se apossem do poder para locupletarem-se. Seria
importante, pois, que O Presidente Fernando Collor de Mello,
que o Ministro das Relações Exteri"ores, Francisco Rezek,
enfim, que o GovernO brasileiro venha a usar as formas· de
ação possível junto à ONU, junto à Organizaç~Q:_ ~os Estados
Americanos, a fim-âe que sejam crii:idas condições para que
o Presidente Aristide retorne à Presidência do Haiti, sem
que para isso haja a necessidade de destruição, seja de moradüts;âe fábricas, de instalações, de usinas, como muitas vezes
tem ocorrido ~m outros países, como infelizmente acabou
por-acontecer no Iraque. Também não qu~remos a repetição
de exemplos de invasões in:lorais, como as ·ocorridas em Granada e no Panamá. É preciso que se fortaleça a consciência
democrática da humanidade. É importante que, neste momen~
to, nós, brasileiros, possamos mos1rar a nossa solidariedade
ao povo do Haiti.
--- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, informo ao Senado
que, dentro de poucos dias, estarei apresentando um substitutivo, ao meu próprio Projeto de Leí do Senado n"' 80, de
1991, que institui o Programa de Garantia de Renda Mínima,
o chamado Imposto de ·Renda Negativo.
Desde abril último, quando apresentei o projeto, tenho
realizado palestras, debates, nos mais diversos Estados deste
País, e encontrado grande simpatia pela idéia. A proposição,
que se encontra no âmbito da Comissão de Assuntos Económicos, tem como Relator o Senador Maurício Corrêa.
Solicitei ao Líder do PDT ,--SeDador Maurício COrrêa,
que aguardasse um pouco para dar o seu parecer, p-Ois na
meQida em que venho, desde abril último, colhendo mais
sugestões, pensando em formas de aperfeiçoar o projeto, levando em conta, inclusive, o diálogo que tenho tido com
S. Ex;', com outros S~nadores_ e Deputados, para saber quais
as ·m<;~dificações_ deveriam ser feitas _élO projeto, atí:_avés ··de:
substitutivo que agora já- tenho preparado.
Lembro que o projeto que institui O Programa 9-~ G_arãntia de Renda Mínima define a introâução de um coritplemento
a iodos aqueles que não recebem um patamar mínimo de
renda, definido em seu nível pelo Congresso Nacional.
-O Governo .brailleii-0 iem pensadO em soluçõeS para uma
melhor estrutura tributária -e designou uma coniiss_~ de notáveis para propor mudanças na estrutura tributária brasileira.
-Dentre ·os estudOs, as proposições que çssa comissão tem
apresentado ao Ministro Marcilio Marques Moreira, a imprensa nos dá conta de que houve a consideraçã9 de se colocar
todos os ass~ri_ados na malha_da Receita Federal. Essa cOJ;nis-
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são de notáveis propôS ao MinistériO da ECOnomia, Fazenda
e Planejamento que todos os assalariados, inclusive aqueles
que ganham apenas um salário mínimo, deveriam pagar Im~
posto de Renda.
Quero aqui afirmar· que-·sou a favor de que todos_ os
assalariados estejam incluídos na malha da Receita Federal,
mesmo aqueles que ganham pouco, aqueles que ganham apenas_um salário rriínirito.
Entretanto, aqueles que não ganham pelo 111eflos Um certo
patamar de rendimento, aqueles que não ganham, digamos,
pelo menos o equivalente a dois ou três salár~os mínimos
de hoje, deveriam ter o direito a receber Ull_l complemento
de renda. Para esses o Imposto de Renda serj.a negati_yo. _
Essa é a idéía central do_ Programa de Garantia de Renda
Mínima. Todo cidadão que não recebe o mínimo _de renda
mensal, que em abril passado seria 45 mil cruzeiros, hoje,
digamos algo em tomo de 80, segundo o _projeto jsso deverá
ser corrigido monetarianl.ente, esse cidadão teria direito a
um complemento de renda igual a metade da diferença entre
80 mil e o que havia recebido. Vamos supor: algu~m que
receba 42 mil cruzeiros mensais para atingit:" ·os _80 mil faltam
38. mil cruzehos, a pessoa então teria direito a receber um
complement.? de renda igual à me_tade dessa diferença.
O Sr. Epitácio Cafeteira --Permite V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, nobre
Senador Epitácio Cafel~.ii.tã.--· O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Eduardo Suplicy, V. Ex~ fala de um grupo de notáveis. Fico sem sabeiriotáveis em quê e_ por quê._ Vão ser notáveis pelo desejo
de tomar dinheiro de todo o mundo. Então, esse projeto
de V. Ex•- no sentido de fazer com que· o Governo- dê- alguri:ta
coisa é válido mas ele não dará coisa alguma. Quando o Governo dá por um lado, tira, na mesma hora, por outro. Vimos,
agora, o aumento dos saláriõs dos funcionários civis e"Iiiilitares; depois um só para militares. Quando todo o mundo pensou que tinha tido um aumento, o -Governo desvalorizou o
cruzeiro, e, claro, com isso, tirou o dinheiro do aumento.
Todo mundo passou a ter mais cédulas em mãos para comprar
a mesma coisa ou menos do que comprava. O Governo não
quer e acha que não deve haver indexação, tem esse pensamento apenas para os outros. É para o povo Cfue ·não deve
haver indexação, para o _Governo, não! Vamos ter aumento
dos combustíveis e da energia elétrica dentro dessa indexação
pela desvalorização do_ cruzeiro. Se formos verificar quantq
valia o dólar no dia em que saiu o aumento e quanto vale
hoje, quando o mesmo já ultrapassou o patamar de seiscentos_
cruzeiros por dólar, veremos que tudo o que é feito não o_
é no sentido de ajudar o povo que está a cada dia sofrendo
mais. Entre um aumento e outro, ele aperta mais o cinto,
e quando sai o aumento â povo não chega a ter o prazer
de gastar aquele dinheiro com valor mai_or: __ vem logo o que
é chamado mididesvalorização. Ma~ uma desvalorização fle
15%, no meu entender, é maxidesvalorízação._ Até hoje, só_
entendi 15% de desvalorização como maxidesvalorização; mas
para náo criarem um impacto, dizem mididesyalorização.
Quero dizer que, desvalorizando o_ d<_SJar em 15%, iss() vai
representar 1.5% no aumento dO- c~~tõ- de vida~ Então, nobre
Senador EduardO Suplii:y. estamos, --na realidade, remando
contra a correnteza. Veja que temos_ de encontrar a fórmula
não só legal, mas também moral, para a privatização das
.empresas. De repente, como a lei não dá amparo ao Governo-

-para vender em determinadas moedas. o G9verno baixou ã
Medida Provis6riã. no;:o 299. Então; vão trazer uma Cesta de
moedas. Esse negócio- de cesta tem sido um problema muito
sério- nQ Brasil nos últimos-dias: temos a cesta básica e, agora,
a cesta de moedas, e todo mundo vai encestado nessa história.
Uma coisa posso garantir a V. Ex~: vão, de uma f()rma ou
de outra, privatizar a Usiminas. L:O_go depois, vamos ter as
seguintes -conseqüêncíaS: haverá aUmento no preço do aço;
a Usiminas vai pedir dinheiro emprestado ao Banco do Brasil
ou ao BNDES, e o Governo vai sustentar a Usiminas para
enriqUecimento daqueles que compraram no leilão as suas
ações. Era este o meu aparte~ Obrigado a V. Ex~
O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço o aparte, nobre
Senador Epitácio Cafeteiia, mas a finalidade do ProjetO de
Garantia de Renda Mínima é-atender o objeti_vo fundamental,
que está na Constituição brasileira, art. 39 , incíso XIII, de
erradicar a pobreza, de resolver o problema da desigualdade
tão grande em termos pessoais e regionais, mas com um instrumento eficiente, um- instrumento que seria condizente com
aquilo que é o compromisso, até, das palavras do Presidente
da República, quando prometeu dar prioridade à resolução
dos problemas dos descamisados.
Entretanto, isto não acontece. O-Presidente diz: "Apresentem-me alternativas, que eu as consid~r_arei."
Aqui está uma alternativa colocada seriamente.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Mas, Senador, Sua Excelência
quer alternativas para tomar mais _dinheiro, não é para pagar
nada ... Sua Excelência quer alternativa para tomar mais dinheiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Mas, aqui, Senador EpitáciO Cafeteiia, está uma altemátiva colocada para resolver
os problemas daqueles que não têm um nível mínimo de rendimento; alternativa para resolver o problema, em especial,
da fome da população mais carente; o problema d3.queles
que, muitas vezes, se vêem obrigados a e·nviar os seus filhos
para as- ruas, ou para a roçã, ou ·para- ó trabalho, ou para
a vida maiginal, na época em que deveriam estar estudando.
Dizia eu, Senaçlor Epitácio Cafeteira, que n_9 substi\utivo
que api-esento, ao meu próprio projeto, há algumas sugestões
adicionais: em primeiro lugar, a idéia de qrie o Programa
possa ser implantado gradualmente. Na medida em que alguns
possam avaliar que essa seria uma idéia talvez muito custosa,
na proposição que apresento agora há uma alternativa de
se iniciar o projeto para toâos aqueles de 25 anos ou mais
a partir de 1<? de janeiro de 1993 ou iniciando-se também
em 1993, com os maiores de 60 anos; em 94, co_m os maiores
de 55 anos; eni 95, com õs maioreS de iQ~ anoS- e, assim por
diante, a partir do ano 2000 todos os_ maiores de 25 anos.
Assim, todo cidadão, homem ou mulher, a partir do ano
2000,- ·com 25 anos OU- mais, teriam; ·no Brasil, a garantia
do direito à renda mínima. Esta é uma idéia consistente, inclusive com a proposição feita, há pouco tempo, por D. Hélder
Câmara, quando mencicrnou que, no Brasil, deverfaritos ter
o objetivo e os instrumentos condizentes de erradicar a pobreza até o ano
Gostaria ainda de aduzir outras idéias, visando a sua
maior flexibilização.
A segunda proposição é de qúe a alíquota passaria a
ser não necessariamente de 50%, riias de 30% a 50%, podendo,
o Poder Executh·o adequar a alíquota, seja em função da
disponibilidade de recursos, seja em função da própria expe-
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III- em 1995, os_ maiores de 50 (cinqüenta) anos;
IV- em 1996, os maiores de 45 (quarenta e cinco) anos;
da mínima, ou de renda mínima de inserção que existe na
V- em 1997, os máiores de 40 (quarenta) anos;
França, já há 3 anos, coloco, também, a· sugestão de que
VI- em 1998, os maiores de 35 (trinta e cinCO) anos;·
poderá o Governo Federal desenvolver convênios com Estaw
VII- em 1999, os maiores de 30 (tiínta) anos;
dos, Municfpios, visando a criação de programas de treinaVIII- em 2000, os maiores de 25 (vinte e cinco) ·anos.
mento de mão-de-obra para os beneficiários do _Prog_rama
_Art. 4~> _Ao Poder Executivo é facuJtado:
de Garantia de Renda Mínima, qua-ndo necessário ao seu
I - em função da disponibilidade de recursos e da expeaperfeiçoarnerito ou· ao se-u ingressnno-'mercado de trabalho. riência acumulada na execução do PGRM:
Solicito, Sr. Presidente-,-·a transcr1Çã0 deste esboÇo, deste
a) elevar a alíquota prevista no caput do art. 2~> desta
lei ãté 50% (cinqüehü(pôr cento);
- -,
' substitutivO~ ao meu ptõjeto de lei, péÜa que possa Sei' registrado nos Anais. E, inclusive, transmito aos SrS.- Senadores
b) implantar o-PGRM em período mais breve do que
que, estando eu neste processo de aperfeiçoamento do proje- o previsto no art. 39 desta lei, desde que mantido o critéfiõ-to~ gostaria muito de receber sugestões.
de abrangência por idade;
Agradeço, Sr. Presidente. (Muito bem!)
II- celebrar convênios com:
a) Estados e Municípios visaiido à fiSCã.Iização do PG RM;
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
b) a rede bancária do País, a Empresa Brasileira de CorEDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO:
reios e Telégrafos ou qualquer outra entidade prestadora de
serviços, de direito público ou privado, visando ao cumprimento·desta lei. ·
PROJETO DE LEI DO SENADO
Art. 59- O PGRM será custeado com dotação orçamenN• 80, DE 1991
tária específica, cCSer consignada no Orçámento dã Uriiào_-Institui o Programa de Garantia de Renda Mínima a partir do exercício financeiro de 1993:
- PRGM, e dá outras jJrovidêitciaS~
- --Parágrafo único. A partir de 1992, os projetes de lei
0 Congresso Nacional decreta:
relativos a planos plurianuals e a diretrizes orçamentárias deArt. 1~> Fica iiistituído o Programa de Garantia de Ren· verão especificar os cancelamentos e as transferências de desda Mínima- PRGM, que beneficiará, sob aforma de Imposto pesas, bem como outras medidas julgadas ne_cessárias à execu.
..
de Renda negativo, todas as pessoas-residentes no País, maio- ção do PGRM.
res de 25 (vinte e cinco) anos e que aufitam~ten.dimentos
Art. 6" O Poder Executivo instituirá os necesSários pro,:.
brutos mensais inferiores a Cr$45.000,00 (quarenta e cinco gra~~ e projetes para a ampJiação da oferta çie serviços
mil cruzeiros).
e bens de consumo populares, de modo a atender o cresci§ 19 O valor mencionado no eaput deste artigo será mento da demanda decorrente da implantação do PGRM. ·
corrigido nos meses de maio e novemb~o de cada ano, __ ou
Parágrafo único. Ser_ão-Uesenvolvidas pesquisas visando
toda vez que a inflação acumulada atingir 30% (trinta por detectar eventuais entraves ao aumento da produção, e propor
cento), mediante aplicação do Índice Nacional de Preços a4:> cabíveis mudanças estruturais do_ sistema produtivo e finanConsumidor- INPC, ou de outro índice oficial que o substi- ceiro.tuir, realizando-se a primeira correção, eXCep-cíorialmente,_ em
Art. 7~> O Poder Executivo desenvolverá, de preferênjaneiro de 1993, com base nos preços vigentes eni abfil de cia em convênio com os Estados, capacidade de orientação
e apoio aos Municípios, visando a instituição de programas
1991.
§ 2~> O valor referido no parágrafo anterior sofrerá um de treinamento de mão-de-obra para os beneficiários do
acréscimo real, em janeiro de cada ano, igual ao valor do PGRM, q~ando necessários ao seu aperfeiçoamento ou ao
crescimento, por habitantes, do P-roduto Interno Bruto_ do seu ingresso no mer_c::a-cto de trabalho.
- Art. 89 O beneficiário do PGRM _que prestar declaraano anterior.
Art. 2~> O Imposto de Renda negativo consiste na Com- ção falsã, cru- que usat de qualquer outro meio-para-obtenção
plementação dos rendimentos brutos do beneficiário em valor de vantagens ilícitas, será dele excluído pelo prazo de 5 (cinco)
equivalente a 30% {ttiritã por cento) da diferença entre estes anos, ou definitivamente, se reincidente.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras sanções cabírendimentos e o limite estabele-cido no artigo anterior.
§ 1~ A Complementação dos_ rendimentos far-se-á na veis, o partiCipante do PGRM que se utilizar dos artifícios
fonte ou através dos procedimentos de_ devolução do_ Imposto- previstos neste artigo para gozar do benefício, será obrigado
de Renda.
a efetuar o ressarcimento integral da importância recebida,
§ 29 A fiscalização_ será realizada segundo as normas corrigida monetariamente com base no INPC Ou outro índice
do Imposto de Renda, procedendo-se a sua adaptação às ne- oficial que o substituir.
cessidades da administração do PGRM, inclusive quanto ao
-Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de P de janeiro
Cadastro de Pessoas Físicas.
§ 39 Quando inaplicável ou inapropriada a complemen- de 1993.
tação na fonte, os_ beneficiários deverão habilitar-se mediante
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
apresentação de declaração do seu nível de renda, a qual
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
será renovada periodicamente, de preferência a cada mês,
Mauro Benevides, Presidente deixa a cadeira da presijunto à repartição-responsável pelo pagamento.
d€ncia, queéOCuf;adilpeloSr. Dirceu CarneirO, PrimeiArt. 39 O PGRM será implantado gradualmente,
ro
5_ecretfirio.
abrangendo:
O SR: PRESIDENTE (Dirceu Ca;neiro) - Concedo a
I - em 1993, os maiores de 60 (sessenta) anos;
II- em 1994, os maiores de 55 (cinqüenta e-cinco) -anos; palavra a-o nobre Senador Nelson Carneiro.
outros pafses, particularmente o
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O SR. NELSON CARNEIRO (I>MDB - RJ. Pronuncia candidato a diplomata, Rio Branco atendia, conversava, discuo seguinte discurso-.)- Sr. Presidente, Srs. Sem\dciies, esses tia, sentava, levantava, via os bons modos, falava francês,
últimos dias foram agitados pelo Emendão, que tem sido puxa- falava inglês. Certo de que o rapaz tinha vocação, ao-final
do de um lado para outro e suscitado indagações, angústias perguntava: "M_eu filho, você é rico?" E quando o rapaz
respondia: "Não, Barão. Ao contrário, soti. pobre. Quero
e decepções.
Um dos pontos mais discutidos deste famoso Emendão _esse cargo exatame!!!e para atender aos encargos de famílía",
era aquele que se referia à possibilidade de o Presidente da Rio Branco dizia: .. Então, meU fillio, eu vou lhe dar uma
República aposentar os funcionários públicos sem definir crité- carta, dirigida ao Dr. Seabra, porque S. Ex~, certamente,
rios, sem dizer como; era um "cheque em branco". A Consti- aproveitará os seus tnéritos''.
Isto foi no passado. Hoje, o Ministério das Relações Extetuição-autorizaria o-presidente da República a· demitir, a pôr
em disponibilidade, a aposentar a seu alvitre os servidores riores mantém- e mantém com êxito- o Curso Rio BranCo.
Mas, se V. ExfS, que conhecem o exterior, que convivem
públicos de entidades da administração direta ou indireta.
Ora, Sr. Presidente, todos sabeinoS que há vários critérios com os que trabalham no exterior, nas emb:iixadas e nos
para a demissão, a apose-ntadoria, ':árias critérios para prOmo- consulados, V. Ext~ verificarão qüe, ao contrário dos que muição. Quero me referlt cCãlguns que mostram que o Congresso, --tcfs-aqui pensam, não é de se desejar a vida do diplomata
se der ao Poder Executivo a possibilidade de, por decisão no exterior: é o afastamento da famOia, ·a inipossibilidade
própria, demitir e apOsentar funcionários públicos, deve medi- de acompanhar a educação dos filhos, até a ausência de notícias da Pátria e, principalmente, as preteriÇões. Quarito a
tar muitas vezes.
Tenho aqui, diante dos olhos, a resposta do Ministério esta última, era hábito, até há pouco, só serem promovidos
das Relações Exteriores a um pedido de informações que a Ministro de Primeira-Classe aqueles_ que viviam junto ao
formulei. De início, quero dizer que o Ministério das Relações Governo, aqui ein Brasília, noS_ Ministérios e na Presidência
Exterioies é um Ministério de elite, em que esses fatos têm da República. O Presidente José SarneY contou-me que, certa
menor repercussão do que naqueles outros em que -vivem feita, lhe foi levada uma lista com todas as- indicações para
os que trabalham em outros setores do serviço público federal. promoção à Ministro de Primeira ClaSse e Sua Excelência
Apesar disso, quero recordar aos ilustres colegas que perguntou: "Entre esses que estão aqui não há nenhum Minisme derem atenção, que há alguns critérios tradicionais na tro de Segun~a Classe que esteja no exteriOr, em alguma
história administrativa do--País. Um deles é á. antigüid3.de, embaixada prestando serviços há longos anos?" devoiveu a
lista e exigiu que-neTã figurasse aC:i rrienos um diplomata súVine todos nós sabemos o que é. O outro critério é o mereêirrientO.
O merecimento não- depende do funcionário, depende do che- do no exterior.
Veja, Sr. Presidente, que na última promoção foram escofe. Ele dá a nota mais alta ou mais baixa àquele funcionário
que merece ou que tenha sua simpatia, brando ou rigoros_o lhidos seis diplomatas e somente um estava prestando serviço
no exterior. Mas, desta vez, foi v._m exterior muit<)perto . . :.__
o julgamento.
__ _
Mas, Sr. Presídente, no MinistériO daS" Relações EXte- não tenho nenhuma restrição pessoal, não conheço, mas aperiores ainda há o Quadro de Acesso. Para se chegar ao Quadro -nas me Valho da informação do Itamarati- estava em P.aramarib~, aqui~izÍD:hÔ, quãSe ~m Brasma; desde o Primeiro semesde Acesso é preciso que se tenha antigüidade e merecimento.
E, a cada etapa, vão sendo aposentados ou afastados do servi- tre de 1985, embora fosse o primeiro no Quadro de Acesso.
ço ativo os diplomatas. Evidentemente, quando -o -cidadão Isso é que é impressionante! Houve nesse interregno várias
alcança certa idade e ainda não passou de Primeiro Se.cretário, promoções e ele não foi aproveitado. (Pausa.)
ele deixa de exercer uma função no exterior e assim vai sendo,
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiroj_::A Presidência
até que chega o dia em que, Ministro de Segunda ClaSse,
lembra que há orador na tribuna.
espe~a ser promovido â Primeira Classe. Deveria aí, ao menos;
funcionar, como regra geral, o Quadro_ de Acesso, porque
O SR. NELSON CARNEIRO- Grato a V. Ex•, Sr.
a ele só chegam os diplomatas que têm merecimento e tempo Presidente.
de serviço.
.
Eu estava ouvindo a conversa dos ilustres colegas por
No entanto, Sr. Presidente, ultimamente, há dois meses, . ISS() é que interrompi o discurso. O assunto de V. Ex~$ era
mais ou menos, foram promovidos, a Ministros de Primeirã. _mais interessante do que o que eu estou dizendo.
Classe seis ilustres diplomatas. Não tenho nenhuma restriçã_o
- O_ Sr. Maurício Corrêa- Desculpe-nos, Senador Nelson
pessoal a qualquer deles, apenas discuto o crítériõ para selecionar, no quadro dos_ diplomatas, aqueles que mereceram ã. Carneiro, é que estávamos discutindo sobre a medida provisória.
promoção à Primeira _Classe.
Lembro, Sr. Presidente, como exemplo típico, caracteO SR.NELSON~CARNEIRO.:..:. É por isso que eu acho
rístico, que recentemente estava para ser aposentãdo um ilus- que~ medt~a pro~isória é tão importante. Esta daqui é uma
tre diplomata que atingia a idade limite para continuar Minis- med1da efeti~a, nao tem por que merecer atenção.
_tro de Segunda Classe, mas, felizmente, para ele, surgiu uma
. Sr. ~residente, dizia eU-que forain prOritovidos, na última
oportunidade de não estar inscrito nessa relação: era_o paren- assentad~, seis diplomatas, dos quais um, apenas, estava no
tesco. O Presidente da República, num ato de justiça, evitou estrangeuo. Estava em Paramaribo -, não é muito longe
que ele caísse na compulsória, deixasse a atividade na carreira é aqui vi~inho. Os outros cinco onde e§!a_vam? Onde prestà:
e fosse promovido a urna embaixada na Europa.
v,a!l}. se~~lÇ,Os_? Um estava no MinistériQ da Econo-mia, Fazenda
Ora, Sr. Presidente, todos nós que viajamos_ pelo exterior e PlaneJamento desde 23 de maio de !990; o segundo era
sabemos o que é a vida do diplomata. No começo da história o Che~e- do Departame:n~o da Europa, no Ministério das Relado Jtamarati ocorria _o seguinte, que me foi contado por J. ções Exteriores, desde 1988; o terceiro era Seéretário":'Ge:i-31
J. Seabra. Ele era Ministro da Justiça ao tempo em que Rio da Presidência da República desde 13 de fevereiro de 1991;
Branco era o titular das Relações Exteriores, e chegava uin o quarto era Ch~fe do Cerimonial da Presidência desde 7
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Aí está, Sr. Presidente, porque peço a atenção do Senado
de março de 1991; e o último trabalhava na Secretaiia-Geral
para todas essas medidas que visam a atingir o funcionalismo
da Presidência da República desde 15 de março de 1991. Isso
público. Nunca transigi com funcionário incapaz; nunca tranquer dizer que esse é o --inelhor critério -para um Ministro
sigi com funcionário que não trabalha; nunca transigi com
q~ ~-egunda Classe chegar a Ministro ~_e_f~imeírit Classe?
funciOnário desonesto. Mas esses não são a regra geraL Não
E uma medida que não está no DireítO Admirfísttã.tivo" bfasiposso entregar o funcionalismo público à discrição do Poder
leiro, mas que temos que incluir. Além da aposentadoria,
Executivo, como figurava no finado Emendão. Se isso ocorre
além da antigüidade, além do merecimento, além do quadro
no Ministério das Relações Exterio~es, que é sem dúvida aquede acesso, além do pistolão, vamos criar um outro critério:
le que examina com mais reconhecido critério as promOções,
é aquele "perto dos olhos, perto do coração". Quem quiser
imaginem o que não se sucederia nos demais Ministérios!
ser promovido· no Ministério- das Relações Exteriores tem
Quero, Sr. Presidente, concluindo .estas palavras, pedir
que ficar perto dos olhos. Quanto mais longe estiver, mais
que não se criem mais outtõs Critérios, -outras medidas de
esquecido ficará.
julgamento. Tem a antigüidade, tem o merecimento, tem O
Sr. Presidente, poderia citar outros dados fornecidos pelo
quadro de acesso, tem o pistolão, tem o parentesco, não há
Itamarati, mas vou ficar apenaS riesses-. Quem percorre o exterazão para que se faça mais essa injustrça de, entre seis diplorior, quem visita as embaixadas, quem tem contato com esse
matas promovidos a Ministro de Primeira Classe, serem escoproblema, surpreende-se que, havendo tantos diplomatas nos
lhidos cinco que estão aqui em Brasília, e só um - porque
quadros de acesso, se vá buscar exatamente, entre seis, cinco
era o númeto um no quadro de acesso, seria também imposque trabalham aqui, em Brasília, na Presidência da República
sível ~quecê-lo - que estava há um ano em Paramaribo,
---ou no Ministério das Relações EXteriores. quase pertinho dos olhos e do coração-.
Por isso, tenlos que fuudar. Quando formos aprovar esse
Sr. Presidente, peço a _colaboração dos Srs. Senadores
"pastelão", que se chama Emendão, vamos, ao-metJOS, criar,
ao lado da antiguidade, ao lado do ''pistolão", ao lã.do do para que, no momento oportUno, "decidam: ou incluem ou
não "incluem como critério para promoção, no serviço público,
merecimento, essa nova fornia: "perlo dos olhos, perto do
deturpada, aquela velha frase dos nossos -dias de namorado,
coraçãou. No MinistériO das Relações Exteriores, isso aconna_jtiventude: longe dos olhos e perto do coração.
tece sempre.
Agora, a medida é outra, Sr. Presidente. É perto dos
Lembro-me de que em uma das últimas nomeações, o
Chefe de Gabinete dO ex-MiniStro- foi" promovido _a Embai- olhos, perto do coração, do coração generoso do Ministério
xador, e foi logo para uma das mais altas e importantes embai- das Relações Exteriores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
xadas do Brasil no exterior, a Embaixada do Brasil junto
(Muito bem!)
à Santa Sé. Pulou, numa catapulta, do Palácio do Itamaraty
para a Santa Sé.
Portanto, devemos ter muito cuidado quando tivermos
-O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)"- Concedo a
que examinar essa facilidade de se. atribuir _ sem nenhum
palavra ao nobre Líder Senador Humberto Lucena.
critério prefixado- ao Poder Executivo a faculdade de demiO SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como Lítir, de aposentar, de pór em disponibilidade funcionários pú·
der. Pronuncia- o seguinte discurSo. Sem -revisão do orador.)
blicos.
- -:sr; Presidente, St"5 e Srs. Senadores, inicialmente, desejo
Estou citando uma repartição modelo, que é o top, que
saudar, com euforia, a notíciã:;divulgada hoje pela imprensa,
é o Ministério das Relações Exteriores. Se isso aconteCe ali, de que o Senhor Presidente da República teria anuído em restrino que poderá acontecer no MinistériO da Infra-Estrutura, no
gir o seu Anteprojeto de Proposta de emenda Constitucional,
em estudo pelos partidos, a alterações na ordem económica,
MiriiStério da Ação Social e em outros MinistérioS? Ficarão
os func:ionáriõs entregues inteiramente à discrição do ~ode_r ____visando ao ajuste fiscal e à abertura da economia. Portanto,
o~
-~ ---------·ficaria ádiada, creio que, sine die, e para i16S, maís
Executivo.
Q~ero, ainda, nessas informações_ prestadas pelo Itamaprecisamente, para a revisão êohstitucion3.1 em 1993, qualquer
raty, Citar outros dados. Por exempl~, o Quadro de Acesso.
mudança na_ ordem _social, o _que sing11ífica dizer, que serão
preservadas as conquistas sociais, ÕlllitaS dã"s quais são direitos
Todos nós pensamos que quando um diplomata chega ao Qua~
dro de Acesso é porque ele merece a promoção. No caso, adquiridos, como vínhamos dizendo, como, por exemplo, a
foram promovidos s_eis. Vejam V. Ex•s a situação dos recenteaposentaria por tempo de serviço e a· estabilidade dos servimente promovidos: um, exatamente aquele que estava no
dores públicos.
exterior, em Paramaribo, era o primelfo. Natural que o númeO meu júbilo é tanto maior quando no Conselho da Repú·
ro dois fosse promovido. Não foi. Foi o número 18. Podia blica, a que compareci cotno Líder da Maioria no Senado,
haver um equívoco, -dezesseís já não mereciam. Então, puloutive a oportunidade de defender essa tese~ que hoje, afinal,
se para o 21; depois, para o 26; depois, para o -zs; e, por é perfilhada no seio do PMDB, e hoje pelo próprio Governo.
Ultimo, para o 29.
~_
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senacl.ores, continuamos debruOra, então, para ·que o Quadro de Acesso? É apenas çados sobre este assunto e, o PMDB, como um todo, nacionalpara que depois, nesse quadro, se vá fazer uma terceira sele- mente, anunciará a sua posição quanto ao mérito da proposta
ção? Não é só por antiguidade nem por merecimento, mas
de emenda constitucional, quando ela chegar ao -congresso.
é, também, pelo QI, ou seja, por quem indica e, principal- Na verdade, o que me traz, hoje, à tribuna, é a apresentação
mente, pela proximidade com o poder? Por isso é que quando de um projeto de lei que julgo da maior importância, sobreandamos pelo exterior todos pedem uma oportunidade para
tudo pela oportunidade do tema.
ficar perto do Governo, porque "per"to dos olhos, perto do
Todos sabemos que estão aí, cada vez mais se ampliando,
coração". Ao contrário do que todos nós aprendemos, nos no País, as denúncias sobre corrupção passiva e a_tiva na admidias românticos- da juventuâe, quando se dizia qrie "longe nistração-pública. Os jornais e as revistas de circulação nadodos olhos, perto do coração".
na1 não se cansam de apontar fatos, os mais objetivos, incluin-

-
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do locais, nome de pessoas, muitas delas vinc_Üiadãs ã intimidade do Poder; instituições públicas, que estariam env-olvidas
em escândalos de natureza administrativa relacionados c_om
a prática de atas de corrupção passiva e ativa na administração
pública, sem que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenhamos
conhecimento, a não ser as pálidas decisões governamentais,
no sentido de apurá-las e puni-las. Desconheço, como Líder
do PMDB e da oposição no Senado, qualquer Comis~ão de
Sindicância ou de Inquérito que- Tenha sido instalada neste
ou naquele setor para apurar essas denúncias, divulgadas,
permanente e sucessivamente, sobretudo pelas revistas Veja
e IstoÉ Senhor.
Sr. Presíderite, Srs. Senadores, dentrO desse quadro é
que venho à tribuna para trazer uma contribuição, que entrego
à reflexão dos Srs. Senidores e Deputados, -e, Por que não
dizer,-do próprio Senhor Presidente da República eleito na
crista de uma onda moralizadora, por milhões e milhões de
votos daqueles que acreditaram-na sua mensage~ de austeridade administrativa. É o seguinte o ProjetO de Lei:
PROJETO DE LEfiYó-SENADO N•
ÔE i99i
Dispõe sobre o sorteio púJ;Jiico para a celebração
de contrato para a eXecução de obras públicas e de
publicidade oficial, pelos órgãos da Administração Direta e Indireta e dá outras providências.
O COngressO Nacional decreta:
_
Art. 1~ Fica instituído, em caráter de exclusividade, o sistema de sorteio público, entre as empresas
registradas nos diversos setores da Administração Direta e Indireta, --e-nr cada unidade da Federação, para
a formalização de contrato de execução de obras públicas e de plane jamento e realização de publicidade o fi- ·
cial.
Art. 2° o-sortêf85eiã iilWYcladO, no D'i'S{rlf6-Fe---deral ou no Estado respectivo, com a -antecedência
mínima de 15 (quinze) dias da data de sua realização,
mediante edital publicado pelo Diário Oficial e pelo
órgão de imprensa local de maior circulação.
§ 1" Do edital a que se refere este artigo; assinado pela autoridade competente, deverão constar,_conforme o caso:
I - as especificações do projeto, o _otçamento da
obra e a indicação do equipamento ·míniiiio necessário
à sua execução;
· ----~
_ ~-·- ·- ·
I I - especificaç-ões da campanha publicitária, seus
objetivos, duração, tipos de veículos em que deverá
ser divulgada e montante da verba disponível;
III - dia, hora e' local do sorteio e a relação das
empresas registradas no 6rgão ou entidade, aptas à
participação.
··
·
·
§ 2~ O sorteio será realizado sob a presidência
do principal dirigente da repartição, órgão óu entidade
respectivos, em presença·Ue representantes de veículos
de comunicação de massa, das empresas participantes
e de qualquer pessoa do povo.
Art. 3" A empresa sOrteada terá direito à assinatura do contrato previsto no edital, pelos preços estipulados em tabelas oficiais, que terão seus valores reajustados monetariamente, de acordo com os índices forne.cidos pela Fundação Getúlio Vargas, sempre que a
variação acumulada a partir da correção imediatamente
anterior seja superior a 10% (dez porcento).
o
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Parágrafo único. -A empresa vitoriosa em um sorteiO serà-excluída daquele que se realizar no período
imediatamente posterior, na mesma unidade federa-_
fiva.
Art . .4' No prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, o Poder Executivo a regulamentará
e baixará normas para o recadastramento de empresas
construtoras e de publicidade e propaganda, para efeíto
do registro a que se refere o_art. 1~
Parágrafo único. Entre -os critérios para o-_r~gis-__ _
tro serão incluídos, obrigatoriamen-~e. a comprovação
de idoneidade, inclusive financeira, capacidade técnica,
tradição no ramo, com a indicação- de obras e serviçus
realizados, conforme o caso, bem como a proibição
de que, na mesma unidade federativa, a mesma pesso_~ _
física ou jurídica seja sócia, CJ.uotista ou acionista, de
mais de uma empresa do mesmo ramo.
Art. 5ç. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
__
Art._. ~" Revogam-se as disposições em contrário.
justificação
O presente projeto de lei objetiva a adoção do
sorteio~ pa-ra a formalização de contratos de obras públicas e de campanhas publicitárias do interesse da Administraçã-o Direta e Indireta.
_
Todos os que acompanham a nossa vida administrativa se defrontam, a cada passo, com a notícia de
fraudes relacionadas com a celebração de contratos
. para a realização .de obras públicas ou de campanhas
publicitárias para entes governamentais.
O noticiário, j:>of Vezes -injU.fíõsO~ 'sempre ·escãridaloso, fala de adjudicações a título de simples e puro_
_favoritismo oficial, de concorrências em que se sabe,
antecipadamente, o nome da empresa vencedora, graças ao acerto prévio entre os diversos participantes,
até mesmo com a conVivência expressa- ou "tácita de
autoridades ou de algum servidor, que deveria garantir
sua lisura.
Acreditamos que o sorteio entre-empreSas Precisã~-
mente registradas junto a órgãos pú_blicos, potencialmente candidatas à realização de Obras ou de cainpanhas publicitárias~ coriforme o caso, seria uma fórmula
capaz de garantir a seriedade das licitações, assegu-.:.
rando, ao mesmo tempo, que o custo da obra se mantenha dentro de parâmetros calculados oficialmente, sem
as especulações de uma instituciOnalidade Prática riegocista, prejudicial ao erário.
Como medida complementar, indispensável à ope_raciona,lização da norma a ser jnstitituída, prevê o pro-jeto-o recadastramento de empresas que_ pretendam
executar obras públicas ou realizar publicidade para
órgãos e entidades oficiais. Assegurar-se-á, dessa forma, que sorriente continuem a executar trabalhos para
o Estado e~ presas reconhecidamente i~~ne:as, do ponto-de-vista moral, técnico e financeiro.
Estas as razões pelas quais confiamos na aprovação
deste projeto, que ora submetemos ao exame d~sta
Cãsa e do Congresso Nacional, e em sua transformação
em lei.
Saladas Sessões, l•deoutubro de 1991. -Senador
Humberto Lucena.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mim parece que justaM
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Dr. Roberto Macedo, Secre~
mente os setores de obras públicas _e de publicidade_ oficial
tário Nacional de Economia, tem promovido várias reuniões
com Parlamentares objetivando mostrar o quadro de dificulsão os-que vêm se constituindo, ao longo do tempo, em nosso
dades do País. Ein um deles demonstra com gráficos o- cresciPaís, a nível federal, estadual e municipal, nas principaiS fontes
de corrupção passiva e atíva da administração pública, razão
mento -gigantesco das máquinas- estatais dos Estados brasipela qual centrei este projeto em torno delas._
leiros. Há um crescimento desordenado. Estados com urna
folha de pagamento exorbitante, como por exemplo o Estado
O Sr. Divaldo Suriiagy- Permíte-me V. Ex~ um aparte,
_
de Mato Grosso que, no primeiro se-mestre-deste ano, gastou
nobre Senador Humberto Lucena?
93% das suas receitas líquidas com pagamento do funcionaO SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Senalismo público.
dor Divaldo Suruagy.
-Em função disto, o Sr. Governador do Estado, anteci6 Sr. Divaldo Suruagy -V. Ex~, que tem uma profunda pando-se a esses gráficos mostrados agora à Nação, contratou
a _P_rofessora Maria Dias, do Ceará, que elaborou, naquele
sabedoria e uma longa experiêncía política, ..-.-- --Estado, a reforma adminiStratiV-a da gestão Tasso Jereissatl,
0 SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V. para que, com sua experiência, pudesse realizar em Mato
Ex~
Grosso uma reforma ampla e profunda da estrutura adminisO Sr. Divaldo Suruagy- ... utilizou esses conhecimentos trativa, propiciando com isso uma maneira de, abatendo_-se
para apresentar um projeto de lei da maior importância ao dos gastos com pessoal possa o Estado retomar os investijulgamento desta Casa.- V. Ex• está focalizan~o o âmago de mentos, gerar empregos para a população como um todo,
um processo de corrupção que está imperando no Brasil, ao e, enfim, dar a Mato Grosso uma condição_de bem-estar social
,
--.-- _
ponto de o Senado da República haver instituído uma CPI para sua gente.
Entte Os pontos importantes já levantados e colocados
- Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar tantos
e tantos escândalos que, diariamente, os mais importantes pela Professora Maria Dias e Sua equipe estâ o -dü1gn6stico
órgãos da imprensa brasileira divulgam, anunciam, alardeiam completo da situação, uma avaliação das condições ·atuais,
pelo País afora. Outro, é o da publicidade oficial. O Senador uma visão moderna sobre o papel e a função do Estado de
Jutahy Magalhães, um dos mais brilhantes Parlamentares des- maneira a garantir compromissos assurriidos na campanha eléi,;
ta Casa, sem demérito para os seus Pares~ num disCurso escri- ·torai, aSsim conio a definição da estrutura global com vinculato, num discurso pensado, num discurso refletido, não num ções e competências básicas; a revisão da estrutura de cada
discurso de emoção, como se caracterizam os discursos de órgão, segundo sua fu[!çãO e papéis; a elaboração do orçaimproviso, apoiado na sua assessoria, denunciou quase um mento de recursos humanos para adequação quantitativa e
qualitatiVa; a revisão do plano de cargos, carreira e salários,
bilhão de dólares gastos _em publicidade para vender a imagem
de que o Governo vai bem, só que se esqueceram de dizer definindo polítiCa salarial e política de desenvolvimento de
recursos humanos; uma revisão completa da administração
que o País vai mal. Daí a ffiíii.ha alegria em verificar que
V. Ex• busC?u na sua experiência de homem público para sistémica, consiStindo em planejamento "integrado, recursos
prestar mais um serviço ao Brasil. Esse prOjeto, sendo apro- humanos, material, património e finanças.
vado, evitará uma série de escândalos que estão sendo anunDe maneira que, elaborando-se regulamentos, manuaciados, propagados. A grande verdade é que raro é__ o dia lizando os serviços do Estado, possamos ter o desempenho
em que a imprensa não noticia um escândalo nas_ obras públicas reclamado pela sociedade como um todo~
ou, então, na distribuição dos recursos federais para a publiciMas o Governador não está fazendo isso isoladamente·
dade do Governo. Minhas congratulações. V~ Ext, mais uma tem-se reunido não apenas com a Assembléia Legislativa:
vez, presta um grande serviço ao Brasil.
com os parlamentares, mas também com representantes da
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Ex• sociedade organizada; mostrando a todo Mato Grosso a impelo aparte, nobre Senador Divaldo Suruagy. Ainda há pouco portância de uma refOrma--COmo esSa, que visa não apenas
tempo, V. Ex• fez neste plenário um verdadeiro libelo contra a reduzir drasticamente o número de secretarias. de cargos
a corrupção na administração pública federal. Espero e confio em co~is~ão, de empresas de economia mista, de fundações,
que V. Ex~ nos dê a indispensável colaboração, para que possa- mas pnnctpalmente garantir com essas medidas que, efetivamos, dentro do menor prazo possível, aprovar esta proposição mente. Mato Grosso possa retomar o seu crescimento paralicom as alterações que o Senado Fe.deral achar por bem fazer, sado hoje por esse gigantiSmo da máquina estatal impeditiva
a fim de que ela prospere e vá à Câmara do_s- Deputados de qualquer desenvolvimento mais integrado do Estado.
Mas, expondo essa iniciativa. que se coloca consensual~
e afinal seja submetida ao crivo da decisão do Senhor :Presidente da República. -Tenho certeza de que, se _esse_ projeto, mente em todo Estado e na pesquisa realizada na semana
realmente, se transformar em lei, nós vamos evitar que-Coriti- passada, mostrava que a maioria absoluta da população apóia
nue neste País, sobretudo, o enriquecimento ilícito daqueles a reforma que se propõe e que vai, já agora no dia 10, para
que fazem da intermediação, de contratos de obras públicas a Assembléia Legislativa para a sua aprovação, indicando
e publicidade oficiãl a grande fonte de_ sua riqueza pessoal que há ~ma consciência na sociedade moderna que não se
pode ma1s engessar o Estado com os seus recursos exclusivaatravés do tráfigo de influência.
mente' dirigidos ao pagamento do funcionalismo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Com isso, tenho a certeza de qtie, já a partir do pi6ximo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a ano, em Mato Grosso. teremos recursos para transporte- enerpalavra, como Líder, ao nobre Senador Louremberg Nunes gia eJétrica, saneamento, enfim, para aquelas necessidades
Rocha.
fundamentais de qualquer Estado brasileiro.
Mas, ao falar de uma reforma administrativa, que é uni
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT.
dos pontos fundamentais para se dar um direcionamento novo
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESso· NACIONAL (Seçao·rr).

Quinta-feira 03 6655

Art. 2~ O sorteio será ·anunciado, no Distrito Federal
ou no Estado respectivo, ç-om ~a: antecedência_ -mínima- dC--15
(quinze) dias da data de sua realização, mediante edital publi~
,cadopelo Diário Oficial e pelo órgão de iinprensa local de
maior circulação.
§. l~' Do editai a que se refere este artigo, assinado pela
autoridade competente, deverão constar, conforme o caso:
I - as especificações do projeto, o u-rçamentCl da obra
e a-indicação do equipamento mínimo tieCesSãi-iô--à sua·execução;
-~
II- especificações da campanha publicitárias seus objeti~
vos, duração, tipos de veículo em que deverá ser divulgada
e montante da verba disponível;
III- dia, hora e local do sorteio e a relação das empresas
reg~stradas no qrgão ou entidade, aptas à participação.
§ z;;.- O sorteio será realizado sob a presidência do principal dirigente da repartição, órgão ou entidade respectivos,
em presença de representantes de veícuios de comunicação
de massa, das empresas participantes e de qualquer pessoa
do povo.
Art. 3~ A empresa sorteada terá direito ã assinatura
do contrato previsto no edital, pelos preços estipulados err
tabelas oficiais, que tedo seus-valores reajustados monetariamente, de acordo com os índices fornecidos pela Fundação
Getúlio Vargas, sempre que a variação aCumulada a partir
da correção imediatamente anterior seja superior a 10% (dez
por cento).
Parágrafo único. A empresa vitorios-a em um sorteio
será excluída daquele que se_ realizar rio período imediatamente posterior, na mesma unidade federativa.
Art. 4~ No prazo de 90 (noventa) dias da publicação
desta Lei, o Poder Executivo a regulamentará e baixará normas para o reca"dastramento- de empresas construtoras e de
publicidade e propaganda, para efeito do regístro a que se
refere o art. 1~
COMPARECEM MAIS?YSSRS: SENADORES:
Parágrafo único. Entre os critérios para o registro scàão.
incluídos, obrigatoriamente, a comprovação de idoneidade,
AJmir_ qab~ie! -_ .A~i.r _!:_a_~~o --:- P~.u.~.rd9 Suplicy fnclusive financeira, capacidade técnica·, tradição no ramo,
EJ}itãcioCafeteira-Iram~araiva_-JonasPinheiro-:-Jutahy com a indicação de obras e serviços realizados, conforme 0
Magalhães- Raimundo Lira....:.:. Ruy_BaCdar.
· ·
·caso, bem como a proibição de que, na mesma unidade federaDurante o discurso do Sr. Louremberg Nurzes Ro- tivà, a mesma pessoa física ou jurídica seja sóda, quotlsfa,
cha, o Sr~- Dirceu Camf!iro, 1~ SecretáriO, deixei â cãdeira ou' aciOrifsta, de mais de unla empresa elo mesmo ramo. _
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro BeneArt. 5"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publivides, Presidente.
cação.
Art. 6\'> Revogam-se· as disposiçõese_m contrário._
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) __:_Sobre a
Justificação
sa, projetas q~e serão lidos pelo Sr ._1 ~ Secretário_
--- O presente ProjetO de lei objetiva a idOção do sorteio, São lidos os seguintes
para·a formalização de contratos de obras públicas e de campailhas publicitárias do interesse da Administração Direta e lndiPROJETO DE LEI DO SENADO !li• 336, IIE-i99i"
reta.
Todos os que acompanham a nossa vida administrativa
Dispõe sobre o sorteio público para a celebração se defrontam, a cada passo; com a notícia de fraudes relaciode contrato para a execução de obras públicas e de nadas com a celebração de contratos para a realização de
publicidade oficial, pelos órgãos da Administração Dire- obras públícas, ou de campanhas publicitárias para entes gota e lndireta e dá outras providências.
vernamentais.
-O Congresso Nacional decreta:
___ _ _____ _ _
O noticíáriQ, por vezes -injurioso, sempre esCárfdaloso,
Art. 1~ Fica instituído, em caráter de exclusividade, o
fala de a_djudicações a título de simples e puro favoritísino
sistema de so-rteio público, entre as empresas regiSti""ã"das nos oficiai, de concorrências em que se sabe, antecipadamente,
diversos setores da Administração Direta e Indireta, em cada o norD.e da empresa vencedora, graças ao acer!o prévio e_ntre
Unidade da Federação, para a formalização de contrato de os diversos participanteS, até mesmo com a conivência expresexecução de obras públicas e de planejamento e realização
sa, ou táeita;âe autoridades, ou de algum servidor, que devede publicidade oficial.
ria garantir sua lisura.

a este País e a esses Estados todos, não é possível deixar
de lembrar, sendo Mato Grosso um Estado fundamentalmente
agrícola, como é a situação por que- pas-sã_ã_ agriCUltura hoje
no País.
Os últimos gráficos do Ministério dã. Agricultura são estarrecedores. Ao fim do Governo Sarney, tínhamOs um estoque regulador da ordem de sete milhões de toneladas de grãos.
O gráfico atualmente môsúado pelo Ministério da Agricultura
mostra que, em fevereiro de 1992, o BraSil terá ·àpenas 700
mil toneladas de estoque, o que significa não 31:J)eilas uma
questão de segurança nacional, mas como COI,lseqüência, também o sucateamento de toda a rede armazen'a.do-ra do País.
Esses dados são por demais importantes e medidas começam a ser adotadas, para permitir que o Brasil possa produzir,
no próximo ano, cerCa de 65 milhões de toneladas de grã-os,
que são apenas o necessário para o Cons_~_riio ~~~-L!ª população;
não haverá estoque, não havCrá saldo para exportaç:ão, a não
ser uma pequena parte na soja.
Esta situação implica 0 reconhecimento de que hoUVe,
por parte da equipe económica que até pouco tempo dirigia
este País, uma total falta de visão com relação a um problema
estrutural como 0 da agricultura, fundamental para 0 nosso
desenvolvimento, de maneira que chegamos hoje a um ~stado
de calamidade, de segurança nacional, porque em fevereiro
do ano vem, ter-se-á apenas 700 mil toneladas de estocage~
em todo 0 País.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu gostariade, apresentando essa situação- caôtica a -que foi levada a
agrjcultura brasileira, ressaltar, mais uma vez, que há um
esforço sério em Mato Grosso, uma vontade política de acertar, uma vontade política de andar de comum acordo_ com
a sociedade como um todo, de maneira que se possa, a partir
de iniciativas como essa, efetiVarilente- gerar sciluçç;es para
os gravíssimos problemas deste País.
Sr. Presidente, era o que eu desejava dizer. (Muito bem!)

me-
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Acreditamos que o sorteio--entre empresãs previamente sionado, em ambulatório do próprio curso, consultório ou
registradas junto a órgãos púb1icos, potencialmente candidatas clínica, cujos_ profissionais sejam reconhecidos como moriià realização de obras ou_ de campanhas publicitárias, conforme • tores pela direção do curso.
Art. 7"' O profission-al a que refere esta Lei:
o caso, seria uma fórmula capaz de garantir a seriedade das
licitações, asSégiirando, ao mesmo tempo, que o custo da
I -deverá regis"trãr o seu certificãdo ou título de especiaobra se mantenha dentro de parâmetros calculados oficial- lização em Acupuntura, no Ministério da Educação;
mente, sem as especulações de uma institucionalizada práticã
I I - poder~ exercer suas ativídades em consultório, çlíninegocista, prejudicial ao erário.
ca e_ em atendimentos domiciliares;
Como medida complementar, indispensável à operacioIII -deverá afixar, em local visível do consultório ou·
nalizaç-ão da norma a ser instituída, prevê o projeto o recadas- clínica em que exerça suas atividades, o certificado ou diploma
tramento de empresas que pretendam executar obras públicas de conclusão de Acupuntura ou título de especialização.
ou realizar publicidade para órgãos e entidades oficiais. AsseArt. 89 O profissiõrial de que trata esta Lei, que, na
gurar-se-á, dessa forma, que somente continuem a executar data de sua publicação, possuir consultório ou clínica de Acutrabalhos para o Estado empresas reconhecidamente idôneas, puntura, deverá adequá-lo às presentes normas, no prazo de
do ponto de vista moral, técnico e financeiro.
90 dias contado de sua publicação.
Estas as raz6eS pelas qu3.is -confiamõs na apfovação deste
A_rt._ 9" _ O Poder Executivo regulamentará esta Le~ no
projeto, que ora submetemos ao exame desta Casa e do Con- prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua publicação.
gresso Nacional, e em sua transformação em Lei.
Art. 10." Esta Lei entra em vig()r na daiá- da sua publiSala das Sessões, 2 de outubro de 1991. -Senador Hum- cação.
berto Lucena.
Art. 11. Rev~ga~-s~ as .d~.sp?siç?es em coitt!árfo.
(A Comisstio de Constituição, JusliÇa e Cidadailia
Justificação
- decisão terminativa.)
- É nosso propósito, através deste Projetá de Lei que ora
PROJTEO DE LEI DO SENADO N• 337, OE 1991
submetemos à apreciação do Congresso Nacional, elaborar
Dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico uma legislação específica que discipline o exercício da profissão de Técnico em Acupuntura, a exemplo de oUtras profissões
em Acupuntura.
que tiveram os seus exercícios regulados em lei.
O CongieSSo Nacional decreta:
Acupuntura é uma técnica terapéutica fisiológica, de oriArt. 1~ Fica reconhecido em todo _o territórió nacional gem chinesa, que consiste na apliCação, em condições de assepo exercício da profissão de Técnico_em Acupuntura, obser- sia rigorosa, de agulhas metálicas em pontos precisos da supervados os preceitos _desta Lei.
fície cutânea, localizadas em meridianos específicos do corpo
Art. 2~ São considerados habilitados para o exercítio humano, objetivando a anestesia, o tratamento e a prevenção
da profissão de TécnicO em Acupuntura:
de do_enças.
'
I) os médicos portadores de certificados de conclusão
Daí se compreender a natural preocupação dos órgãos
de curso ou de título de especialização em Acupuntura;
oficiais em cercar essa prática de reconhecido valor de cautelas
II) os diplomados em curso de Acupuntura, com duração e cuidados, com o objetivo óbvio de garantir maior eficiência
mínima de 3 anos, e carga horária mínima de L600 horas/aula e seguran,ça aos pacientes, evitando-se que ela não provoque
e que tenham vínculo profissional comprovado em consul-_ uma proliferação incontrolável do chadatãnismõ, que seria
tórios ou clínicas de Acupuntura;
a conseqüência nahifai da elitização da profissão, legalmente
III) os que possuem o curso de 39 grau na área de saúde reservada a uns poucos nas grandes cidades, pois, até hoje,
e que sejam portadores de certificado de conclusão de curso os seus diplomas ou certificados são expedidos por entidades
ou de título de especialização ·em Acupuntura, comprovado de classe, mesmo não sendo oficialmente reconhecidas. Isso
em consultório ou clínica de Acupuntura;
faz com que a profissão do técnico em Acupuntura, e dos
IV) os portadores de certificados ou diplomas expedidos que trabalham em clínicas de massagistas ou de terapia orieilpor instituições estrangeiras reconhecidas no país de origem tal, se constitua em ativídades que apresentam dificuldades
e devidamente traduzidos em língua portuguesa, com a sua na comprovação de efetivo exercício profissional para fins
respectiva revalidação na forma da lei.
de oficializa\ão. Art. 39 Os portadores de diplomas ou certificados emiPor isso, é nosso objetivo estabelecer normas que garantidos por Escolas ou Associações de Classe de Acupuntura tam, de maneira eficaz, o exercício competente da profissão
que tenham vínculo profissional comprovado em consultório de técnico em Acupuntuta como um desempenho pertinente
ou clínica de Acupuntura, expedidos até a data de promul- a área médica.
gação desta Lei~ terão sua v~lidade reconhecida para o e_xerPor todas essas razões, confiantes aguardamos dos emicfcio da profissão de Técnico em Acupuntura, após a inscrição nentes pares do Congresso Nacional plena acolhida a este
dos respectivos diplomas ou certificados, no Ministério da PrQjeto, pelas suas significativas repercussões_ de caráter huEducação.
.
.
·
mano e social.
Art. 49 É atividade privativa do profissional de que traSala das Sessões, 2 de outubro de 1981 -Senador Fernanta esta lei a~Utilização de métodos e técnicas de Acupuntura
com a finalidade de manter e restabelecer a saúde do paciente. do Henrique Cardoso.
. (A Comissão de Assuntos Sociais- deCiSãO termiArt. 59 A fiscalização do exercício profissional de Técnativa.')
nico em Acupuntura será feita pelo Ministério da Saúde, Conselho Federai de Medicina e Secretarias Estaduais de Saúde,
na esfera de suas respectivas competências.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetas
Art. 6~ A formação prático-terapêutica do Profissió:rl:al lidos serão publicados e remetidos às Cofi!i~sõ_es compentenem Acupuntura deverá ser feita em forma de estágio s~perVi- tes.
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Sobre a mesa, requciimcnto--q-uc -será lido pelo Sr. P

Secretário.
É lido_ o seguinte
REQUERIMENTO N• 685, DE 1991, EM 2-10-91
Nos termos do art. 172, inciso I do Regimento Interno,
requeiro a irtclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 146, de 1990 (n' 76189, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção destinada a Evitar
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria
de Imposto sobre a Renda firmada entre o _Governo da Repú-

blica Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia,
em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988, cujo prazo, na Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional Já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 2 de outubro de 1991. -Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento lido será publicado e posteriormente fncluído em Ordem do Dia, nos- termos do art. 255, inciso II, letra c, n9
3, do Regimerito InternO~
- ---- Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 SecieM~.

.

-

.

.

-

Ê lida a seguinte

Brasilia, 2 de outubro de 1991.
Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 40, alínea a, do RegimentO Interno,
comunico a Vossa Excelência que me ausentarei dos trabalhos
da Casa no período de 8 a 26 de outubro, a fim de, no desempenho de missão autorizada pelo requerimento n~ 673/91, participar, em Nova York -EUA., da Delegação do Brasil
à XVLI Sessão da Assembléia-Geral das Nações_ __ Unidas, na
qualidade de observador parlamentar.
Atenciosas saudações, Senador Affonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro. Benevides)- O expediente lido vai à publicação.
A Presidência esclarece ao Plenário que determinou a
juntada ao processado da Mensagem n'253, de 1991, do Ofício
n 9 S/35191, do Governador do Estado_de São Paulo, por se
tratar de matéria idêntica, contendo documentos necessários
à sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o tempo destinado ao· Expediente.
Passa-se ã

ORDEM DO DIA
Item 1:

MENSAGEM N' 253, DE 1991
(Em regime -de urgência,nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno).
Mensagem n' 253, de 1991 (n• 511191, na origem),
relativa à proposta para que seja autorizado o Governo
do Estado de São Paulo a contratar .operação de crédito
externo no valor de duzentos e quarenta e cinco milhões
de dólares norte-americanos, para os fins que especifica
(dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos).
A Presidência indaga do Senador Beni V eras se _o seu
parecer é favorável ou contrário à concessão do empréStimo.
O SR. BENI VERAS -O parecer é favorável.
o SR~ PRESIDENTE (Mauro Benevídes) ..:.. O parecer
conclui pela apresentação do projeto de resolução autorizando
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a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de
empréstimo externo- i -ser Celebfãdo e-ntre o Estado de São
Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Banco Mundial.
Em discussão o projeto.
O Sr. José Paulo Biso!- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB ·..:.__
Paia encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, serão somente duas palavras _para dizer a V. Ex_~ que nada sei sobre esses
250 milhões de dólares- 250 milhões de dólares? Nâo estou
sabendo de nada. Será que pode remo~ parar esse empréstimo?
Eu não sd. A situação do Brasil é calamitosa; e são 250
milhões de dólares! Não é que eu vOte cOntra. Pode até ser
que eu possa apoiar esse projeto, mas eu, francamente, me
abstenho, Sr. Presidente.

R.S:

_ O Sr. Ronan Tito-- S-r. PreSid_ente, seria possível fazer
um esclarecimento das condições, do valor desse empréstimo,
para· que _é e_ qual é_ o prazo? Assim, todos nós votaremos
conscientes, inclusive o Senador José Paulo Biso I, O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides) - A Presidência pede~ então, ao nobre Senador Beni Veras que leia
!}a íntegra o parecer, cujo texto fará chegar aos nobres Senadores Ronan Tito e José Paulo Bisol. para que os Senadores
pelo PMDB de Minas e pelo PSB do Rio Grande do Sul
tomem conhecimento da íntegra do parecer da Comissão de
Assuntos Económicos.
· ·
O SR: BENI VERAS (PSDB ....:. CE. Para proferir paie~
cer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem
n9 511, de 1991, o Senhor Presidente da República-sUbrriete
à consideração do Senado Federal pedido de autorização para
a República Federativa do Brasil garantir operação de crédito
externo de natureza financeira, ao Estado de São Paulo, no
valor de US$245,000,000.00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), ou o seu equivalente em
outras moedas.
A operação de empréstimo a ser realizada junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco
~_un~h:~l)_L~~stina-s~ ~_o_ financiam~nro parcial do "Projeto de
Inovações no Ensino Básico do Estado de São Paulo.
Acompanha a Mensagem n9 511, a ExposiÇão de Motivos
n' 394, de 24-09-91, do Senhor Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento, que esclarece que no qu-e toca às_ condições
financeiras, o Banco Central do Brasil {Ofíció BACENIFIRSE/CREDE/91121, de 18-9-91), informou estar a garantia da
União à operação em apreço incluída nos limites estabefecidos
pela Resolução n' 96, de 15-12-89, do Senado Federal.
Informa, ainda, o Senhor Ministro, que o empréstimo
terá as seguintes condições financeiras:
-"VALOR: US$245,000,000.00 (duzentos e quarenta e
cincO milhões de dólares norte-americanos);
PRAZO: 15 (quinze) anos;
·
CARêNCIA: 5 (cinco) anos;
TAXA DE JUROS: 112% a.a. acima dos custos de "qualified borrowings" (empréstimos selecionados), tomados pelo
Banco Mundial nos mercados financeiros extem9s, cotados
no semestre precedente, pagos semestralmente, em 15 de abril
e 15 de outubro de cada ano;
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AMORTIZAÇÃO: em 20 (vinte) prestãções consecutivas semestrais, no valor de US$12,250,000.~00 (d-oze milhões
e duzentos e cinqüenta rriil dólares norte~americanos) cada
uma, vencendo-se a primeira em 15 de outubro de 1996 e
a última em 15 de abril de 2006;
COMISSÃO DE COMPROMISSO: 3/4% a. a. sobre o
montante não desembolsado, pagos semestralmente juntamente com os juros, em 15 de abril e 15 de outubro de caUa
ano;
DESEMBOLSO: a data-limite será 30-6-98."
O mutuário é o Estado de São Piiulo e_ a Assembléia
Legislativa daquele Estado autorizou a contratação do referido
empréstimo pela Lei no 7.385, de 28·6·91, bem como a outorga
de contragarantias à União Federal. consistentes em caução
das quotas ou parcelas do Fundo de Participação dos Estados
(art. __ l59, I, a e II da Constituição Federal) e em hipoteca
de diversos bens imóveis.
O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
n~' 961/91, encaminhado ao Senado Federal, no exame das
cláusulas contratuais, conclui que as mesmas estão de acordo
com a legislação brasileira aplicável à espécie, tendo sido observado o disposto no art. 59 da Resolução n~ 96/89, qü"e veda
dispositivo corittatu-al de natureza política ou atentatória à
soberania nacional e à ordem pública.
As demais formalidades prévias à contratação do empréstimo externo prescritas na ConstituiÇãO' Federai e--na-ResOlução n9 96/89 do Senado Federal foram integral e explicitamente
obedecidas.
_
É inegável o relevante interesse soci3.l que reveste a operação e a urgênciã da implementação das medidas previstas
no Projeto de Inovações no Ensino Básico do Est_ad9_ 9-e São
Paulo, que tem como_ojetivos geraiS: ã) fortalecimento da.
jornada única ifó Ciclo Básico; b) expansão e melhoria do
atendimento pré-escolar para famílias de baixa renda; c) reestruturação e melhoria do serviço de saúde escolar; d) fortalecimento institUciQhal dos_órgãos envolvidos, através da melhoria
dos recursos materiaiS e hu-mãnos; e) avaliação e disseminação
dos resultados alcançados.
Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada pela
Mensagem n~ 511191, nos termos do seguinte:
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"VALOR: US$245,000,000.00 (duzentos e quarenta e
cinco milhões de dólares norte-americanos), ou o seu_ equivalente em outras moedas;
PRAZO: 15 (cinco) anos;
CARÊNCIA: 5 (cinco) anos;
TAXA DE JUROS: 112% a. a. acima dos custos de "qua-.
lified borrowings" (empréstimos selecionados), tomados pelo
Banco Mundial nos_ mercados financeiros externos, cotados
no semestre precedente! pagos semestralm~nte, em 15 de abril
e 15 de outubro de cada ano;
AMORTIZAÇÃO: em 20 (vinte) prestações consecu·
ti vas semestrais, no valor de US$12,250,000.00 (doze milhões
e duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) cada
uma, vencendo-se ~ primeüa em 15 de outUbro de 1996 e
a última em 15 de abril de 2006;
COMISSÃO DE COMI'ROMÜ;SÓ: 3/4% a.a. sobre o
niontante não desembolsado, pagos semestralmente juntamente com os juros, em 15 de abril e 15 de outubro de cada
ano.
DATA FINAL PARA DESEMBOLSO: 30'6'88."
Art. 3~ A autorizaçàó do cOntrato, de que trata esta
Resolução será exercida no prazo de 12 (doze) meses a contar
__
_
de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Eis a íntegra
do parecer do nobre Relator, Senador Beni Veras.
- A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que o ofício
do Bacen, referentemente a esse empréstim-O, é do dia 18-9-91.
E o Governador de São Paulo, Fleury Filho, solicitou á Presidência da Casa que, com a urgência_ possível,-a matéria fosse
apreciada. Cogitada que foi a tramitaçãO dessa proposição
por alguns Senadores, através da alínea b, do art. 336, do
Regimento Interno, a Presidência desaconselhou a utiliz:;~.ção
daquela sistemática regimental,_ para que Se "fiZesse, Com a
urgência que mais habitualmente se utiliza nesta Casa, que
ê-da alínea c do referido artigo.
Era um esclarecimento _que a Mesa se sentia no dever
9e prestar à Casa e, de forma particular, aos nobres Senadores
Ronan Tito e José_ Paulo Bisol.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 73, DE 1991
Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo a ser celebrado
entre o Estado de São Paulo e Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial).
O Senado Federal resolve:

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer a V. Ex• a gentileza de ter solicitado ao Sr. senador Relator.
que lesse o parecer.
. .
Eu gostaria de dizer, também, que sou favoráve~, pnnc~
palmente pelo objetivo, que é o financiamento do ensmo básico. Obrigado.

Art. 1" É autorizada, na forma da Resolução n~ 96/89,
prorrogada pela Resolução n~ 45/90, do Senado Federal, a
garantia da República Federativa do Brasil ao_ contrato de
empréstimo externo a ser celebrado entre o Estado de São
Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), no valor de até US$245,000,000.00
(duzentos e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), ou o seu equivalente em outras moedas.
Parágrafo úniCO. O empréstimo referido neste artigo
destina-se ao financiamento parcial do Projeto de Inovações
no Ensino Básico do Estado de São Paulo.
Art. 2~ A operação obedecerá às seguinfes_ cóiidições
.pnanceifas.

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. -Presidente, eu gostaria de
dizer qUe, consCiente do que se trata, vou votar contra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Encerrada
a discussão, passa-se à votação.
__ Os Srs. Semiãóres que o-aprovam--queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
_A provado.
_
~ matéria V8.Cã Comissão Diretora, para redação finaL_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
sa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final
Qa matéria, que será lida pelo Sr. 19 Secietário.
-
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É lida a seguinte

PARECER N' 378, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 73, de
1991
..
.
A Comissão Diretora apresentc{ã. redação finaidi:)Pi-ojeto
de Resolução n"' 73, de 1991, que autoriza a Repúblfca Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo
a ser celebrado entre o Estado de São Paulo e o Banco InternacionaJ para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial).
Sala de Reuniões das Comissões, 2 de outubro de 1991.
-Mauro BenevJdes, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Alexandre Costa - Márcio Lacerda.
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Art. 4~--- Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
--Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
Fica prejudicado, portanto, o Ofício n"' S-31, de 1991,
anexado à matéria, por se tratar de proposição idêntica, renovada em função de exigências do Banco Central.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'655,
de 1991, do Senador Irapuan Costa Júnior, solicitando,
nos termos do art. 172, inciso I, do Regime-nt<iinterno,
a inclusão em Ordem do Dia, do ProjetO de Decreto
Legislativo n"' 78, de 1991 (n"' 184/90 na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo Celebrado
em Brasília, no dia 15 de dezembro de 1989, entre
o Governo da Repúblcia Federativa _do Brasil e o Centro Latino-Americano de Física sob_re suas obrigações,
direitos e privilégios em territóiio brasileiro.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados (Pausa.)
Aprovado.
_
A matéria será incluída na Ordem do Dia, oportuna-

ANEXO AO PARECERN• 378, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n9 73, de
1991
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1991
Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo a ser celebrado
entre o Estado de São Paulo e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial).
Art. 19 É autorizado, na forma da Resolução n"' 96,
de 1989, prorrogada pela Resolução n"' 45, de 1990, do Senado mente~
()SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
Federal, a garantia da República Federativa do Brasil ao contrato de empréstimo exterrio a ser celebrado entre o Estado
Votação, em turno único, do Requerimento n"'656,
de São Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução
de 1991, do Senador Albano Franco, solicitando, nos
e Desenvolvimento (Banco Mundial), no valor qe até
termos do art. 172, incisõ I do Regimento Interno,
US$245,000,000.00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de
__ a inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Decreto
dólares norte-americanos), ou o seu equivalente em Outras
Legislativo n• 79, de 1991 (n• 168/89 na Câmara dos
moedas.
_Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cc-ProParágrafo único. O eriipréstíriló ·referido iieste~oo~~t~go
dução Cinematográfica, celebrado entre o Governo da
destina-se ao financiamento parcial do Projeto de Inovações
República Federativa do Brasil e o Governo Popular
no Ensino Básico do Estado de São Paulo.
de Angola, em Luanda, em 28 de janeiro de 1989.
Art. 2o A operação obedecerá ãs seguintes condiÇões
Em votação o requerimento; __
_
financeiras:
Os Srs·. Senadores que o aprovam queiram permanecer
a) - valor: US$245,000,000:00 (duzentos e quarenta e
cinco milhões de dólares norte-americanos), ou o seu equiva- sentados (Pausa).
Aprovado.
lente em outras moedas;
A matéria será incluída na Ordem d_o Dia, oportunab) -prazo: quinze anos;
mente.
c) -carência: cincO- anos;
d) - taxa de juros: 112% a.a. acima dos custá~ de qya7i- -fied borrowings (empréstimos selecionados), tomados __pelo_
O SR:·PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
Banco Mundial nos mercados firianCeiros externos, cotadoS
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 657,
no semestre precedente, pagos semestralmente, em 15 de abril
de 1991, do Senador Irapuan Costa J4nior, solicitando,
- e 15 de outubro de cada ano;
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,
e) - aqwrtização: em vinte prestaçães consecutiv~s sea inclusão- em Ordem do Dia, do Projeto de Decreto
mestrais, no valor de US$12,250,000.00 (doze milhões e du-Legislativo n• 81, de 1991 (n• 78/89 na Câmara dos
zentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) cada uma,
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coope-.
vencendo-se a primeira em 15 de outubro de 19_96_ e a última
ração Cultural e Educacional, celebrado entre o Go·
em 15 de abril de 2006;
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
t) -comissão de compromisso: 3/4% a.a. sobre o·monda República Popular de Bangladesh.
tante não desembolsado, pagos semestralmente juntamente
Em votação o requerimerito.
com os juros em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano.
Os Srs. Senadores que o, apr<?_vam queiram p_~rman~cer
g) - data final para desembolso: 30-6-98.
·
Art. 3-:> ·A atualização dO contrato de que trata estaRe- sentados (Pausa:) ·
Aprovado.
solução será exercida no prazo de doze meses a contar de
A matéria será incluída na Ordept do Dia oportunamente.
----sua publicação.
-o-
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O SR. PRESJDO:NTE (Mauro Benevid.es) -Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento it'666,

Outubro de 1991

O SR. PRESIDENTE (Mauro !3enevides) -,Ainda não ..
O SR. MAURiCIO CORRÊA - Mas é extremamente
de 1991, do Senador Almir Gabriel, solicitaridO, nos
imprudente.
Prime-iro é preciso Votar-se na Comissão de Astermos regimentais, seja- Convocado o Senhor Ministro
do Trabalho e Prev-idência Social, para prestar informa- · suntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está sob
ções sobre ·os novos planos de Previdência Social, em
exame na Comissão de_ Assuntos SOciaiS. Ele pede que seja
elaboração naquela Pasta.
também ouvida a Comissão de Assuntos Económicos. É essa
Em votação o requerimento.
a postulação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Então seria depois de
sentados (Pausa.)
exarrlinado pela Comissão de Assuntos Sociais?
Aprovado.
_
A Presidência tomará_ as providências necessárias para
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Exatamente,
a convocação do Sr. Ministro de Estado do Trabalho e_Previ~ nobre Senador.
dência Social.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se ago· (Pausa.)
Aptovado o requerimento, a matéria será apiedada, tamra à aprecia-ção do Requerimento no 682, de 1991, lido no
Expediente, de autoria do Senador Raimundo Lira, solici- bém, pela Comissão de ~ssuntos Econômicos.
tando que, sobre o Projeto de Lei do S~_nado n'~ 163 seja
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se agoouvida, também, a Comissão de Assuntos Económicos.
ra à votação do Requerimento n9 168, que tem os sequintes
Para s_e evitar interpretações equivocadas, como ocorreu signatárioS: os Líderes João Rocha, Oziel Carneiro, Affons_o
no caso da Usiminas, a Presidência adverte as Lideranças, Camargo, Marco Maciel, Fernando Henrique Cardoso e Huminicialmente, e ao Plenário, de um modo geral, que há um berto Lucena, lido no Expediente para o Projeto de Lei da
requerimento que pede a audiênCia- da Comissão de Assuntos Câmara n'~ 84, de 1991, que dispõe sobre a criação das seções
Econômicos.
jUdiciárias dos Estados de Tocantins, Aniapá e Roraima, e
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra dá outras providências.
pela ordem.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanece&
O SR. PRESli)EJIITE (Mauro Benevides) - Concedo
sentados. (Pausa.)
a palavra ao nobre Senador.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figuO SR. MAURiCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem. rará na Ordem do__ Dia da segunda sessão ordinária sub~e
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria que V. qüente.
Ex~ complementasse um esclarecimento. A matéría versa soO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
bre o quê?
a matéria constante da Orde_m do_ Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Projeto de
Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador MauLei do S_enado n" 163, de 1991, que dá nova redação ao § rício Corrêa.
Volta-se à lista de oradores.
29 do art. 224 da Cons·olidação das Leis do Trabalho.
o disposüivo que se pretende alterar prescreve, in verbis:
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder.
"As disposições deste artigo não s_e aplicam aos
que exercem funções de direção,- gerênCia, fiscalização, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr·~ e Srs.
chefia e equiValentes ao que desempenha outros cargos Senadores, falar sobre a questão da UsiminaS parece atéúffia
de confiança, desde que o valor da gratificação não conspiração contra o BraSil, tendo em vista o que acontece
no mundo de hoje, quando os países são levados a diminüir
seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo."
a sua potencialidade em termos da ocupação dos espaços da
Então, está ampliando para 60% do salário do cargo economia, para que a iniciativa privada, cada vez mais, possa
efetivo.
se desenvolver.
Falar, portanto, em privatização pode pireCer--Q.ue estaO SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sr. Presidente, esse
projeto foi aproVado na Câmara e ainda não passou_em comis- . mos nos colocando na contramão da história, mas não é bem
assim.
--são nenhuma aqui?
No
que
tange
específicamente
à questão da Usiminas,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- É um projeto
vencida a perliminar relativa ao mérito, nos encontramos diande lei do Senado. O autor, coincidentemente, é um liderado te
da ilegalidade, mais do que declarada, em virtude do conde V. Ex\ o nobre Senador Nelson Wedekin, que representa
flito e. xis tente entre a Lei n"' 8.001, que trata· das priv'atízaç.ão,
brilha temente Santa Catarina nesta- Casa e integra o Partido e o Decreto n"' 99.463, que a regulamentou.
DemocrátiCo Trabalhista.
Todos sabem que a Lei n" 8.031 especificoú os rrieíos
O SR. MAURiCIO CORRÊA - E originatiamente ele de pagamento nos casos das privatizações. A Medicj.a Provitinha que ser aprovado na Comissão de Constituição~ JUstiça sória n? 155, que oi'igínou eSSa Jei, que foi, inclusiVe, objetO
de uni-projeto" de conversão, não autorizou aquilo que o Goe Cidadania?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Na Comissão verno posteriormente acabou por colocar no Decreto n'~
99.463.
.
de Assuntos Sociais. Ele pede que seja ouvida também a
Eis ·a grande questão do ponto de vista jurídico. Não
Comissão de Assuntos Econórriícos.
se trata aqui de falar que somos 1;ontra a privatização di
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- E já foi votado na Cernis· Usiminas, embora eu tenha razões fundadas para ser, bem
são de Assuntos Sociais?
-- -- ·
como contra as privatizações que entendo não devam sair
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do controle do EStado para passar à iniciativa

prívada_ Mas,

vou limitar-me a examinar, exclusivamente, os aspectos de
natureza jurídica.
Estou convencido, portanto, na tese da absoluta ilegalidade, e ess questão só não foi__conjurada pelo Supremo Tribu-

nal Federal em razão de um entendimento jurisprudencial,
seeundo o qual aquela Corte entei:tde e acata que quando
há um decreto que regulamenta uma lei, portanto, um decreto
regulamentador, não se cogita do cabimento da ação direta
de inconstitucionalidade e, sim, de expedientes de procedimentos judiciais q-Ue Dão passem exatã.mente pela ação direta
de inconstitudonalidade.
Em face dessas ci!'C!!mtâncias, o Supremo Tribunal Federal não acatou a ação direta de inconstitucionalidade proposta
pelo PDT sob a alegação de que se tratava e se trata de
uma ilegalidade e não de uma inconstitucionalidad~. _
Várias foram as ações pop-ulares ajuizadas tanto no Rio
de Janeiro, como em Belo Horizonte e em Brasília.
O primeiro juiz a Conceder uma liminar numa ação popular foi o da s~ Vara Federal de Belo Horizonte, que acatou
as ponderações ali colocadas e determinou a exclusão dos
títulos. Posteriormente, o tribunal Regional Federal anulou
essa decisão e, logo- depois, o juiz proferiu oUtra decisão,
inclusive, citando Camões, num despacho poéticO, não concedendo a limiT?.a:r, porqUe, se desse, seguramente, o Tribunll!
iria cã.ssar, pois já feita a uma das liminares conCediâã.s.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex' Um aparte, ilobfe
Senador Maurício Corrêa?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Logo em seguida, darei
o aparte a V. Ex•
Aqui; em Brast1ia, o juiz da 5' Vara c_oncedeu uma liminar
que cogitava acerca do aumento de capital da Usimin·as; que
matinha o controle da Nippon, num nível de 4.65%, da todo
o capital social da Usiminas. Por um passe de mágica, a participação acionária da Nippon passou de 4.65% para 12.88%.
Em razãO disSo, o juiZ âaqui de Brasília c-oncedeu a liminar.
O BNDES ajufza;perimte o-Tribunal Regional Federal,
um mandado de segurança e o juiz encarregado_ de examinar
essa questão, deu um despacho determinando a manutenção
do leilão, desde que excluíssem aqueles títulos não autorizados
pela Lei n' 8.031.
O Deputado Vivaldo Barbosa ajuíza uma nova ação popular, no Rio de Janeiro, e o juiz da 28~ Vara Federal do
Rio de Janeiro concedeu nova liminar-no· se_:oiido de_determinar a exclusão para a utilização dos títulos não _autoriz.a_do_s
pela Lei n' 8.031.
- -- Eis a situação fáticacom relação ao episódio da Usiminas,
faltando apenas mencionar a concessão de outra limiiiar dada,
agora, pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando que
o Governo pudesse·fazero leilão,_ utilizando-se daqueles meios
de pagamento que foram autorizã.dos contra a lei, mas estavam
contidos no art. 38, inciso III, alínea c,do Decreto do Executivo n~ 99.563, de 90. Eis aí os fatos.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com muito prazer, conceào a aparte solicitado ao nobre Senador Ronan Tito, com
muita honra.
O Sr. Ronan Tito - Senador Maurício Corrêa, é Só para
prestar uma informação a V. Ex~ o Presidente da República
mandou, mais urna vez, adiar o leilão da Usiminas e remeteu
ao Congresso Nacional uma medida provisória propondo novas regras para a privatização. Ainda não li a nova lei, mas
pelo que noticiou a televisão, deveremos ter um nova regra,
possivelmente, colocando títulos que não eram aceitos. Tra-
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ta-se da Medida ProvisOría n9 299, clue deverá ser lida amanhã.
Era 56 para prestar essa informaÇãO a V. Ex~
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Agradeço a V. Ex• A
Medida Provisória que o Governo enviou e que se encontra
em meu poder, será objeto da minha apreciação. Pretendo
fazer urna abordagem da mesma.
Sr. Presidente, Srs. Senadores queria deixar bem claro
para V. Ex~s que estou aqui com o pareCer dado pelo eminente
Professor de Direito Constitucional da Universidade de Minas
Ge_rais~ José Alfredo de Oliveira Barache. Trata-se- de um
alentado documento de 107 páginas, que entregarei a quem
quiser examiná-lo, com o maior prazer. Já o entreguei ao
ex-Presidente desta Casa, Senador Humberto Lucena, e está
à disposição de todos os Srs. Senadores.
Quem ler este parecer, confrontando-o com o que existe,
vaí-eittender, exatamente, o que está atrás do leilão da Usiminas. Na verdade trata-se da entrega da Usimina-s atravéS de
um leilão extremamente espúrio e ilegal.
Desejo informar ao Senado, com absoluta conVicção e
tranqüilidade, o que existe com relação ao grupo Nippon.
Por volta de 1957, quando um grupo do mineiros se interessou em organizar, em Minas Gerais, uma siderúrgica, buscou-se o apoio de um grupo japonês e, lá no Japão, organizou
uma empresa chamada Nippon Steel Limited.
O governo japonês pa-rticipou com 34% para a formação
dessa empresa no Japão.
Além da partiCipação ·originária do governo japonês na
composição desse capital, este_possui, também, ãções nas diVersas empresa que incorporaram o capital da Nippon de sorte
que, hoje, o capital do governo japonês é rrillito m·a1or do
que os capitais particulares.
A :Usirriiiias reCebeu aqueles incentivos e~ juntamente
com todas as empresas siderúr_gicas, paSS()_\!_a tei- direito a
isenção do IPI.
Acontece que a SIDERBRÁS, que já existia neSSa época,
arrecadava esses incentivos, que eram creditados nas respecti\fas contas de cada siderúrgica. Mas a Siderbrás não fez
o repasse e dividiu da iiülneira _cOino bem entendeu, segundo
·as··-suas necessidades, para compor o quadro deficitário de
cada_ uma 4_as siderúrgicas do Brasil a seu bel-prazer. E a
, l)siiitin_a_s, então, teve-uma participaçãO que não era aquela
do rateio que, legalmente, devia receber. Nesse instante a
Nippon sentiu-se prejudiçada, porque __houve o aumento de
~pital no controle acionário da Usiminas, mas a Nippon continou corp. sua participação estacionada. Em razão disso, houve
• um desentendimento entre os acionistas japoneses e o governo
japonés contra as autoridades brasileiras. Mas a Nipoon descuidou-se: no prazo legal não protestou na assembléia, não
recorreu ao Poder Judicíárió.-0 seu direitO ·de reivindicar,
prescreveu. Não tinha mais como de forma adminsitratlva
e de forma judicial, recompor aquilo que, segundo ela, teria
sido perdido. Muito b~m. Na época do governoJosé Sarney,
o goveriloTapõnês pressionou :tS a-utóiictades brasileiras e estas
encontraram a solução. Ora, como é que se pode autorizar
o aumento da participação de um gurpo estrangeiro, que faz
parte de uma empresa brasileira, se não há condições por
via administrativa, se não há condições por vüi jUdiciária?
Só tem que ser através de outorga do Poder Legislativo. E
o Presidente José Samey encaminhoU ao Congresso Nacional
um projeto de lei que pedia fosse transferida ao grupo Nippon
aquela participação que não tinha sido incorporada ao capital
,
inicial do ~rupo Nippon.
Eis a1 o quadro correto do que acontece. A Nippon não
tinha mais recurso judicial e nem recurso administrafívõ. Exatamente, nesse instante, a Siderbrás foi extinta por ato do
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governo do Presidente Collor e o BNDES passou a gerir os
interesse das empresas siderúrgicas naquilo que se refere ao
capital de interesse da União.
.
Em uma das assembléias, com a extinção da Síderbrás,
evidentemente, não havia mais interesse em que o projeto
fosse aprovado, porque a Sirdebrás não existia mais, e aí

parecer rápido e concluí pela apresentação de um projeto
_de decre_to legislativo. Não que fosse discutir o mérito, não
que fosse discutir quaisquer outras questõés que não fosseni
aquelas essencialmente jurídicas.
.
.
E a razão que me conduziu a colocar ali, exatamente
a sustação, foi essa, da absoluta ilegalidade do Decreto n~>
o Presidente do BNDES compôs a seguinte solução: através 99.463, com relação ao DecCreto n~' 8.031.
da Ata n<> 58, não me recordo o ano, autorizou que para
E o que aconteceu? Nós, até hoje, não conseguimos votar
um grupo de mil ações, a Nippon deveria pagar 39,79 cruzeiros aqui, no plenário do Senado Federal, o projeto_ de decreto
quando o valor atual para· a venda, na privatização, é de legislativo, em virtude de um requetjmento que surgiu-; de
10 vezes este valor que a Nippon poderia comprar.
uma sessão extraordinária para outra, tratando de um assunto
E a NippOn, então, comprou mediante títulos da-·aTvida que não tem absolutamente nada com a Comissão de Assuntos
externa utilizou títulos da dívida externa, sem autorização Econômicos; foi renietid3. para lá com o propósito procrastido CongressO - , pagando 39 dólares por cada lote de mil natório, indubitavelmente, para que não pudéssemos votar
acões.
aquele expediente naquele dia.
E, agora, estamos vendo a re~ção da opinião: _púbJica.Evidentemente, pagou um preço muito menor, mais aviltado do que valia naquela época, e se provou agora p-ofque O economista Décio Munhoz, da Universidade de Brasflia,
o grande jornalista Barbosa Lima Sobrinh.o, são dezenas, mio valor é de 10 vezes mais do que esses-39,79 cruzeiros.
Em decorrê~cia-disto,_a Nippon_p_<!SSou a ter 12,0884% lhares de juristas brasileiros que proclamam que está errado,
- o que significa" um~absurdo em matéría_dc dinheirÇ>. _ _ _ que isso é um absurdo. E o Governo 1 diante dessa situação
Segundo os cálculos do ilustre constitudonalista,foi uma caótica, tnanda •. no dia 24 passado, suspende! o leilão. Não
operação que deu, de graça, à Nippon, mais de 200 milhões suspendeu o leilão porque quis; mas porque não teve condide dólares. É o que cstã aqui no parecer do citado constitucio- ções de realizá-lo. Na verdade, o leilão jáe$tava.desmoralizado
nalísta-e está â disposição-de quem quiser ler. Não há segredo. perante os licitan~~s ~~ernacionais, sobretudo, pela opinião
Ele aponta algo en:t torno de quinze i!~galidades com relação pública interna. O Governo suspendeu o leilão e marcou para
a esse projeto de privatização da Usiminas.
d dia 15. E agora chega ao nosso conhecimento a Medida
Não quero discutir neste momento todas essas questões. Provisória no;> 299.
Acho um absurdo o Brasil entregar a_ Usimínas à iniciativa
Antes de abordar essa questão, concedo o aparte ao nobre
privada, e não tenho dúvidas de que qt,~emvai ter esse controle Senador Ronan Tito e logo após -ao Senador Epitácio Cafeteira.
acio-nârio será a Nippon.
_
O Sr. Ronan Tlio ·- Inki3lmente -havia pedldo a
-ExR
Pergunto a V. Ex~~: é justo priVã:tizai-üma empresa que
dá lucro, para permitir que ela seja uma estatal do governo o aparte para debater a q_uestão __da çhamada de capital que
japonês? Porque, na veraade, é exatamente -isso que está fOi -dada a Nipoon Steel Ltda., porque paira uma dúvida se
·acontecendo. Nós, brasileiros, não podemos ter uma empresa _f_2:~ dada a ela a possibilic;!ade de at~nder a um chamamento
siderúrgica porqu-e a modernidade não permite mais; entre- ele capital com 30% do valor de mercado, de face, quando,
tanto, o governei japonês passa a ser, realmente, o títulos _na verdade, o preço que foi dado à ação era 10%, como disse
absoluto, com controle total da parte relativa à Usiminas nessa V. Ex~ E por que, naquele momento, ela não aproveitou e
privatização que estão fazendo. A dura realidade é exatamente comprou tudo? Sabe por que, Senador Maurício COrtêã? Porque
essa: a Nippon terá -o controle ·aa -usimínas; se, porventura, aqUilo pretendia sanar a grande irregularidade, o grande golpe
houve no leilão o~arremate das ações que lhe dê essa caracte- que o Brasil havia dado no~ japoneses, quando, na verdade,
rística. E rudo indica que isso vai acontecer, porque quem o incentivo do IPI era dado à empresa e aí a
leu o edital do BNDES sabe que 12 grupos estrangeiros estão Siderbrás se locupletou e fez chamamento de capital do lado
ali, sobretudo bancos japoneses, participar do leilão, assim brasileiro, e esse chamento, com 15 meses de prazo, quando
como vários grupOS brasileiros, todos detentores desses títulos a inflação era, mais ou roerias, de mil por cento ao ano,
que são utilizados nesse processo de privatização. A realidade ela, naquele momento, subscreveu capital com valor fixo de
dura e crua é essa. Não vamos tratar dessa questão; é uma juros. E aí foi criado inclusive, um problema internacional
infelicidade, mas é a pura verdade: vão comprar a Usiminas que começou a ,prejudicar o relacionamento entre o Brasil
desse jeito.
---e o Japão, porque foi um golpe do HJoãozinho-sem-braço".
O Sr._Ronan_Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte?
Quer dizer, não foi dada oportunidade nem aos só.cios japoneO SR. MAURÍCIO CORRÍ:A -Já concederei o aparte ses naquele momento de atender ao chamamento de capital,
como também o incentivo do IPI, fora dado a empresa, não
a V. E r, vou apenas terminar meu radocínio.
para o acionista. E o que é que fez a Siderbrás? Apropriou-se
Examinamos essa questão. OProéurador-Genll dei R·epti.- do incentivo e foi para um chamamento de capital. Aliás,
blica valeu-se de uma prerrogativa institUcional sua. Não é unia -das questões_ levantadas para a extinção da Siderbrás
indevido que comunicasse no Congresso Nacional, pelo con- foi a mágica que ela fez com esse dinheiro do IPI. A correção
monetária não apareceu, e, no_final das contas, ela vai, com
trári~, era- Seu dever. Era obrigação dele comunicar, porque
o Mmistério, hoje, tem uma configuração_,pública, tem uma recursos fixos, em termos internacionais, e faz uma _chamada
configuração totalmente diferente. Daí a razão pela qual su- de capital, pega a Nipoon Steel, que tinha mais de 15% do
meteu ã apreciação do Congresso Nacional, d~ixando nas capital da Usiminas, e baixa para três e pouco·s por cento.
mãos dos Srs. Deputados e· Senadores, uma faculdade, uma Quer dizer, foi um golpinho do ''João-sem-braço''. que demos
prerrogativa que ele tem,-que é sustar um-decreto qüaüdü nos-j-aponeses.- -E--a:í;--mak-tarde, entrou-a- Chancelaria -no
exorbita do poder regulamentar. Foi exatamente isso que S. meio e veio se_ debatendo esse assunto. Foi essa a razão pela
Ex~ colocou.
qual foi criado esse expediente, para que eles voltassem mais
Despachado pelo Presidente Nelson Carneiro, na Comis- ou me-nos ao percentual anterior. Mas o que eu gostaria,
são de Constituição, Justiça e Cidadania, para niim, dei o neste momento·, de acentuar e que V. Ex• tem inteira, abso-

v:

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

luta, razão e cobertura. Aliás, eStou com um discurso escrito
aqui, e neste aparte eu gostaria de ler um trecho, para dizer
a V. Ex~ o tanto que concordo com a posição do nosso Procurador-Geral da República. Leio: -"Não basta, portanto, que o
processo de privatizaÇão siga normaS legais. Aliás, quero fazer,
aqui, um elogio à atuação do Procurador-Geral da República,
o Dr. Aristides Junqueira. Como primeiro Procurador sob
a nova Constituição, ele tem ocupado o espaço realmente
dignificante para o cargo que; afinal, desempenha.'' Estou
de pleno acordo com V. Ex~ niSto. Na verdade, entre a lei
que foi aprovada pelo COngre"ssn Nacional e _o decreto de
regulamentação há urna disparidade. E o nbSS<f Procurador
está fazendo, mutatis mutantis,com a Procuradoría~Geral da
República, nete País, nobre Senador, o que Marshall fez na
Suprema Corte dos Estados Unidos: está abrindo uma senda
de coragem, numa atuação de um verdadeiro ombudsman.
De maneira que eu qli:eria esclarecer a primeíra--parre,-queera a questão da Nipoon Steel versus Brasil, e a segunda
parte eu quero dizer que estou absolutamente de acordo com
V. Ex~ Em discurso qu.e pretendia le_r, ressalto essa pos~ção
do Dr. Aristides JuiJ.queira. Muito obrigado a V. Ex'
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Nobre Senador, não
há dúvida alguma a esse respeito. Eu já havia mencionado
esse aspecto do IPI, mas vou reafirmar, aqui, que a Nipoon
já havia perdido o direito de se valer desse direito, porque
ele já estava prescrito. Se mandássemos para o Congresso
Nacional, não há dúvida de que ele se legitimava, aindã- que
fosse um absurdo, mas tal procedimento não _ocorreu. De
sorte que houve um favoreciiJlinto-Tndevido à Nipooil, -que
passou a ter capital acionãrio maior do que aquele que_ legitimamente teria direito. E, além do mais, usou de eXpediente
que não foi utilizado com relação aos outros acionistas, porque
as ações compradas pelos pequenos trabalhadores foram pagas
pelo preço do mercado, e agora está c-omprovado de que
o valor é 10 vezes maior do que aquele que foi adquirido.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Pois não. Ouço V. Ex•
O Sr. Epitácio Cafeteira -- - Nobre Senador Maurício Corrêa, eu tenho acompanhado, desde_ o início, a luta
de V. Ex~ Aqui, m<iis de uma vez, mostrei que Q Senado
deveria pronunciar-se até porque, como- eXiStem interpretações para um e para outro lado, que se chocam nas interpre~
tações de liminares, então, é -ii:np"Ortante ouvir o legislador,
para saber o que este queria quando fez a Lei n1> 8.031, e,
assim, esclarecer a questão do decreto que a regulamentou.
Estou ouVindo com muita atenção _o pronunciamentO de V.
Ex~ Estou veÍJ.do que o Governo, que-, _até hoje_,_ conseguiu
fazer com que nãO votáSsemós,"noS entrega agora unia medida
provisória que, para miin, não é nem urgente nem h~·lavante.
Pode ser urgente e relevante para aqueles que querem parti~
cipar do leilão, pode ser urgente e relevante para aqueles
que vão ter um grande lucro participando do leilão. É_ de
estranhar a forma como, de repente, as coisas ocorrem. Veja
V. Ex' Tenho aqui no Correio Brazileinse do dia 28 de setembro, uma declaração do Dr. Gros, Presidente do Banco Central, que nos insulta, a mim e a V. Ex• Ele diz, se referindo
aos que apoiam: "As pessoas apoiam, mas fica tudo muito
velado, na sombra. Francisco Gros lembrou que o -mesmo
não se observa com os grupos da sociedade brasilei_ra que
estão em oposição ao projeto de privatização brasileira. Os
baderneiros são uma minoria barulhenta e tem muita capaci~
dade de ocupar espaços de mídia." -afirmou Gros. Então,
somos os bademeiros, estamos ocupando estaços ~~a mídia.
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Agora. o futuro vai dizer que empresas como a Usiminãs;
que. mais do que uma empresa lucrativa, é a garantia de
uma matéria-prima a preço realmente normal, capaz de atender a nossa indústria, na hora que ela sair das mãos do Govek~
no, aumentará o preço do aço, haverá uma série- de problemits
neste País, fora o lucro que essa gente vai ter e o prejuíZo
que vai ser dado ao povo. Vamos ter aumento do preço do
aço, com a m_esma Usimioas, já privatízada, na porta do Banco
do Brasil e na porta do BNDES. Quero estar errado no ·que
eu estou dizendo. Mas prefiro ficar na Cõn"tramão_ da hístóríã, ·
porque s_ei que a contramão não é e_ssa em que nós estamos.
Se a Nipoon Steel, que é uma _estatal japonesa. quer ficãr
com a nossa indústria, por que nós não podemos ter essa
eslatal? Eu prefiro ficar na contramão da história, mas na
defesa do inte,resse _do povo brasileiro.
0

O SR. MAURÍCIO CORRtA - Sem dúvida, o grande
problema da privatização, dentro dessa ótica do Governo,
é o de o que não democratiza o capital. Ele, fica na verdade,
na mão de alguns grupos.
Eu recebi o Embaixador da Nicarágua outro dia, e acho
que a Nicarágua está- mudada. Lá, na Nicarágua, as privati~
zações que estão sendo feitas concedem aos empregados 25%
na formaçãO do capital acionáfio. Quer dizer, é um -critério
que agrada porque democratiza mais. No Brasil, o processo
está sendo diferente. Fala-se que 10% do capital da ·usiminas
pertencerão aos trabalhadores. mas não sei de que forma:,
não sei, evidentemente, quais os critérios adotados.
O Sr. Ronan rito - Eu posso informar a V. Ex~, se
me permitir.
---- - - -0 SR. MAURÍCIO CORRÊA- Só um minutinho, Senador Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Lembro ao
ilustre orador que o seu tempo já está esgotado.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Eu gostaria, Sr. Presidente, ao final, de ler aqui o que diz a medida provisória.
Não_s.ei se todos a leram.
Diz:
Art. 1' O art. 16 da Lei n' 8.031, de 12 de abril
de 1990, assegura aos titulares de créditos e títulos
o direito de utilizá-los na aquisição de bens privati~
zados, não limitando as formas operacionai"s, as forfuas
de pagamento e os_ bens, inclusive creditórios, que po~
derão ser aceitos em permuta daqueles bens.
Art. 2~ Esta medida provisória entra em vigor
na data de s_ua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Isso aqui é o Governo confessando a ilegalidaui;.. "ille ele
liavia cometido. Nada mais siglllfica do que isso. Porque ,se
o Governo tivesse absolutamente séguro de que estava agindo
corretameriie, ele manteria o edital nos termos-que quis e
deixava ver o que ia acontecer. No entanto, editou essa medida
provisória. Eu, quando li a primeira vez, achei até mal-redigida. Mas fui pensar bem e verifiquei que está aqui uma
redação muito sibilina, eu diria até inteligente, porque, na
verdade, aquilo que o Poder Judiciário teria que fazer, ·que
é declarar a nulidade daquele decreto na parte que excedeu,
dá ao Presidente da República uma espécie de ação declara~
tória que se move na justiça, reconhecendo o seu erro, porque
ele não está dizendo para revogar a letra c do inciso III do
art. 38 da Lei n• 8.031. Ele está dizendo que serão válidos
aqueles títulos e ainda _fala em Qutr_os_títulos. Quer di~er,
trata-se, evidentement_e, de um absurdo_. _Voltarei contra essa
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medida provisória. Mas acho que o Governo teve um mo- sória. As moedas ali trazidas como pertinentes ao pro_~s_o
mento de bom-senso, que foi o chamar a si a responsabilidade são diferentes daquelas na qual o edital foi feito, Mais do
do reconhecimento de uma absoluta ilegalidade. Tanto isso que isso: a própria TOA não estª-va_naquela lei, foi incluída
numa lei posterior Votada quase à mesma época e remetida
é verdade que até o Dr. Aristides Junqueira é fci.VOrável genericamente, como tese, âs privatizações. Nesse Caso, ele enfatica- ao proCesso de privatização. Referente às debêntures da Sidermente defende a ilegalidade, o que prova que o_ Presidente brás e aos títulos da dívida externa, eles foram excluídos explida República teve um momento de bom-senso e edita essa citamente aqui. Estou entendendo, do que pude ouvir da
medida provisória. É claro que, do ponto de vista do Decreto brilhante exposição de V. Ex~. mas mais do que isso da leitura
n,.. 99.463, fica a situação conjurada, resolvida; mas não equa- da medida provisória, que o Governo, agora, através de uma
cionada, porque se a medida provisória não passar, aquele medida provisória, recoloca no q~_adro aquilo que tinha sido
decreto vai continUar. Por isso, temos aqui um projeto do feito pela Comissão Diretora de Privatização,_ através de um
decreto legislativo que terá que ser votado. Temos que assumir ato administrativo que se snpetpunha à lei existente: ou que
essa responsabilidade, ou para votar contra, ou para: votar o Presidente da República faz é, através de uma medida provia favor. Agora;ã não set que o Líder do Governo, Senador sória, recolocar aquelas moedas,
Marco Maciel, assuma, perante nós aqui, que o Governo vai
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Há até.outras· mais;
revogar a alínea c do inciso III do art._3~ da Lei q" 8.031.
Aí, retiraremos exãtamenfe-õ pedido de ilrgên~ia. Do contrá- aumenta-se.
rio, nós vamos colocar em votação. Queremos perder, mas
O Sr. Mál-io Covas- Effi outras palavras, através-de
queremos defender as prerrogativas. do Parlamentobrasileiro, uma medida provisória que -tem validade no instante do exerque foram aviltadas. Nós não tivemos a coragem, não tivemos cício do leilão, no dia 15,- porque ela tem valídade a partir
condições, por esse artíficiO, de votar :aquilo que é nossa prer- da sua data - e que, portanto, só pode ser rejeitada com
rogativa. Vários juízes deram as liminares, numa vergonha efeito retroativo às origens-ôipois disso, o que o Presidente
para nós, porqUe é prerrogativa nossa, é a nossa obrigação,
da República faz é dizer o seguinte; "mandei uma medida
e o próprio Presidente da República, compungido, q-uer dizer,
tocado, pressionado por todas essas circunstânciaS. acaba, exa- provisória para o Congress-O, que limitou o número de moeda,
tamente, Sr. Seriã.dOres, -de reconhecer essa ilegalidade, que excluindo algumas: agora, faço uma outra medida provisória,
onde disponho diferentemente do que o Congresso decidiu,
o Congresso não quis reconhecer.
Eu procurei; apresentar um projeto âe-aec-iit6-iegJslativo e isso "garante a pertinência dessas moedas -durante o edital.
exatamente dentro da lei, algo que não pudesse ser interpre- Fstou correto no meu raciocínio? É exatamente isso?"
tado de outra forma. Não concordei com o projeto de decreto
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - É absolutamente isso.
legislativo apresentado pelo Líder Vivaldo Barbosa na Câma- Ele deixa entender que estava errado e procura corrigir.
ra, porque ele era genérico, falava na nulidade de todos os
·-·-· o Sr. Mário _C~v~S _-_ conte~sar que estava e-rrado tem
atos normativos_ daquele edital e dos atos anteriores; como,
também, não concordei, em parte, com o projeto da-Senadora sido tão comum que não tem muita impOrtância. O mais imJúnia Marise, porque ele, também, é genérico.
- portante é que, através da edição de uma outra medida proviAgora, esse não, esse é um ptojefo de decreto legislativo sória, o Presidente da República está permitindo que se faça
que se enquadra exatamente dentro do art. 49, inciso V, da
um leilão, no qual vai-se dar validade legal para o uso de
Constituição Federal, que assegura ao Parlamento o direito
uma moeda que, explicitamente~, foi excluída pelo Congresso
de sustar um decreto do Presidente da República quando
na medida provisória origifiãl. E isso?
ele vai além daquilo que a lei determinou. Foi e·xatamente
O SR. MAURÍCIO CORRÊA _..:. Na medida próvisória
isso que tentei fazer. Coloquei a-qufe~ infeliirriente, n~o conse- original, não. Na lei.
guimos votar até este instante. POrtanto~ o projeto de decreto
O Sr. Mário Covas - Na lei. Ela constava da medida
legislativo tem que ser votado: nós vamos submetê-lo à urgência e os Senadores que acham que devam dar urgênc;ia que, provisória. Só que na hora de transformar em lei, ela foi
conscientes, votem. Temos que votar. Entendo que é a nossa extratda da media provisória, passando a. não édstif cOmo
obrigação. E, _no mérito, gu~m quise_r vàtar corifra-, 9u'? vote, moeda. Passa a ser ressuscitada a parttr da edição da medida
mas está aqUI a reparaçao do Presidente da Republica: se provisória, com a seguinte éventual conseqüência": como a
esse medida provisória -não- passar, vã.i coritiriuar á ilegalidade, medida provisória tem validade a partir da data da sua emissão, não votada a medida provisória até a data do leilão,
quer dizer, a letra c do inciso UI do art. 38 da Lei n~ 8.031.
Essa é a nossa função, fiscalizar o Poder Executivo. E durante o leilão ela vale como lei, mas_ pode cair posteriorele exorbitou. Portanto, não se trata de ser de nenhum partido mente. É isso?
que apóia o Governo, ou de ser contra o Governo; mas trata-se
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Claro!
de ser parlamentar que atua na defesa das prerrogativas do
O Sr. Mário ÇoVas -- A.gáideÇ_o a V. E~~ Reservo-me
Parlamento.
parã me pronunciársobre esse ãspe_cto em outra oportunidade.
O Sr. Mário Cõvas- Permite-nie V. Ex• um aparte?
. O SR. PRESIDENTE (Dirceu. Carneiro. Fazendo soar
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com prazer ouçoV. a~m.painha.)- Lembro ao nobre orador que já se esgotou
Ex~
o tempo de que dispunha.
O Sr. Mário Covas- ·senaâor- MauriCio Córiêa,
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Sr ..Presidente, a matéria
não sei se não apreciei devidamente a medida provisória, é de extrema delicadeza. Seria extremamente penoso para
ainda não a recebi. Mas tenho lembrança de que quando mim se eu não a concluísse, sobretudo depois desse aparte.
votamos a medida provisória que, afinal, se transformou na
O Senador Ronan TitO falou e o Senador Oziel Carneiro
[ei de privatização, o congresso hmwe por bem retirar algumas CO!Jfessou-me que tomou conhecimento também d~ que o
das moedas que ali estavam explicitadas. De forma que o Presidente vai adiar ou já adiou o leilão pãra o dia 15. Se
resultado final não é igual àquilo que veio nessa medida provi- Sua Excelência adiou para o dia 15, ainda estará dentro da
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eficácia da medida provisória, e o Congresso_Nacional poderá,
depois, derrubá-la, e nós seremos remetidos àquela condição
da regulamentação dosatos pretéritos que entraram em vi~or
durante a fase da existência da lei provisória, dessa medida
cautelar da lei, que é a medida provisória. Portanto, é-pieocupante.
__
Se o Presidente da República ainda fizesse depois da
votação, vá lá. A meu ver, o risco é enorme. Por -iSs-o, Srs.
Senadores, entendo que deveríamos retirar o projeto de decreto legislativo logo depois da absoluta afirmação do Governo
de que, realmente, por outro decreto, vai expuflglr dO Decreto
no;. 99.463 esse excesso que é a letra c do inciso III do art.
38 da Lei n' 8.031

O Sr. José Paulo Biso!- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Nobre Senador Maurfcio Corrêa, V. Ex• ultrapassou a lista de oradores
inscritoS e preferiu falar pela Liderança. Abriu mão dos 50.
minutos a que tinha direito pela inscrição para falar 20 minutos. V. Ex~ já falou os 20 minutos e mais 17.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -

Sr. Pi-eside_n_t_e, Se eu

tiver condições de falar - não pela Liderança - , gostaria
que V. Ex~ me desse esse privilégiõ -, senão vou encerrar ...
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Não há como
falar depois.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Refiro-me .à complementação do tempo. Se na lista de oradores houver oportunidade para se falar ...
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '-V. Ex• já
ultrapassou o tempo, já falou 17 minutos além dos 20.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Senhor Presidente, é
que estamos acostumados com o Senador Mauro Benevides,
que é mais generoso. V. E)C tem toda razão, está cumprindo
o Regimento Interno, e eu não quero polemizar com V. E~
Permita Rme apenas conceder um aparte ao meu querido companheiro José Paulo Bisol. Em seguida, encerrarei.
O Sr. José Paulo Bisol- Nobre Senador Maurício Çorrêa,
acho que V. Ex~ está sendo elegantíssimo com o Pre-sidente
da República, e o Presidente da República não foi nada eleR
gante com V. Ex~ Leio essa medida provisória e fico totalmente
espantado pela inovação de tc$cnica legislativa que ela representa. O art. 1" da medida provisória diz que o Senador Mauricio Corrêa não sabe ler o art. 16 da lei que regula a desestatização. É isso que diZ aqui.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - É isso, sim. Estou de
acordo com V. Ex~
O Sr. José Paulo Biso!- Ele está dizendo que V. Ex•,
eu, o Senado, a Câmara, não·sabemos ler- V. Ex• já leu,
Senador Josaphat Marinho? Isso é anedótiCo! Reparem só
o texto. Diz o Presidente da Repúblir:a, no art. 1"
"O art. 16 da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990,
assegura aos titulares de créditos e títulos o direitode utilizá-los na aquisição de bens privatiZáVeis, ·não_
limitando as formas operac10n31s, as fOJin3.s de pagamento e os bens, inclusive creditórios, que pOderão
ser aceitos ... "
Sua Excelência está afirmando para V. EX•, ilObi"e Se-na.:.
dor Maurício Corrêa, e para V. Ex•, Sr. Presidente, que V.
5
Ex' tem que· aprender a ler o art.- 16. Este artigo - não
vou lê-lo aqui porque estamos com o limite de tempo --
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não diz maís o que está escrito no art. -16. O art. 16, a partir
dessa medida provisória, diz o que o Presidente diz, éMbora
Sua Excelência diga outra coisa~ É fantástíco! Senador JosaR
phat Marinho, peço a V. Ex~, um jurista, que guarde na memó·
ria dos brasileiros esta anedota porque não encontro outra
palavra. O Presidente da República está dizendo para V. E~
que V. E~ não sabe ler. Aqui está escrito. Eu desafio, desafio
as Lideranças do Governo, que me dêem uma interpretação
diferente, porque o art. 19 , nobres Senadores aqui presentes,
diz assim: "V. Ex•\ pelo amor de Deus, sejam humildes;
V. Ex~s não sabem ler, e vou ler agor(l em voz alta o que
V. Ex's devem ler quando lerem o art. 16 da Lei da DesestatiR
zação. ''Se isso aqui passar, neste Congresso- desculpem·me,
sempre fui irreverente, nasci para ser irreverente-, teremás
que sair de cócoras direto para uma aula de alfabetização.
Mais uma vez o Senhor Presidente da República nos vilipendia, nos menospreza; não estã" desta vez nos tratando como
marginais e, sim, como analfabetos. Quem sabe V. Ex' me
-ensina a ler,_ Senador Maurfci~ Cár_!ê3.?
-OSR. MAURÍCIO CORRÊA- Agradeço a V. Ex• pelo
aparte. Como eu disse, Sua Excelência falou Pelo JudiCiário,
--e declarou que queria aquilo, e é. aquilo que tem que prevalecer.
- __ Sr._Presidente, peço a V. Ex' que me escuse, e aos Srs.
S~nadores também, por eu ter nie exCedido no prazo, o que
mlo gostaria de fazê-lo. Mas estou convencido de que-se quer
entregar a Usiminas para Outrem, que não--seja o próprio.
Estado, que se faça pelo menos dentro da lei e não fora
da lei. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Mauricio Corrêa, o Sr,
Mauro Benevides, Preside11:te, deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 19 Secre·
tário.
O SR. PRESIDENtE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador_ Carlos De'Carli. para uma questão
de ordem.
O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB - AM. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
na publicação da Ordem do Dia de__h_oje c_onstam proposições
que deverão figurar nas três sessões ordinárias subseqüentes,
inclusive o Projeto de Resolução n9 8, de minha autoria.
Acontece, Sr. Presidente, que houve engano no encami·
nhament? do Projeto de Resoluçã9 n9 ~8, porque o objetivo
desse projeto, na realidade, é fazer_com que o Senador quando
se licenciar, por motivo de saúde, ele poderá requerer a licença
instrüindo·a com o laudo de inspeção de saúde. Colocou-se:
"r~q~er licença". É somente uma_que§tão de mudança: "requerer licença instruída com o laudo de inspeção .de saúde".
Essa mudança sou obrigado a pedir em plenário. Ou sejã.,
mudar de requer para requerer.
É a questão de ordem, Sr. Ptesidente.

. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A questão
de ordem de V. Ex• tem procedência e será mandado republicar no Diário do Congresso,- e os avulsos refeitos, para
que sejam corrigidos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Pi.-eSidente, Srs. Senadores, peço
paciência aos Srs. Senadores. O Senador ._João_ Call'_!lon tr"!ta
de educação. Eu ti-ato de seguridade. Ambos obse_ssivamente ...
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Quarta~feira passada, quando fiz, neste plenário, a análise
Não precisa gen-ialidade para descentralizar e desconcende uma série histórica do Orçamento da União, o meu objetivo
trar a gestão. Basta criar 150 mkro·rregiões homogéneaS OU
foi ressaltar a situação falimentar da empresa pública cham'!da distritos de seguridade, com c_erca de 1 milhão de habitantes
ou 200.00Uiãmíllas.
·
· ··
União Federal, identificar a causa princiPal e dirileiiSToiiá-la.
Tenho certeza de que os dados sistematizados, _como os
Não carece id~ologização superior para entender que
que disponho, não existem no âmbíto da Secretaria de Orça- bemwestar e segurança é questão familiar e_ pessoal e reclàma
mento e finanças do Gõvetrió:
_Qfgani:Zãção da prestaçao de sei-VIÇOS, tendo como U"f!idade _
Reafirmo como tailtos outrOs, e Sabetb V. EX~ 5 que a de atuª"ção a famflia e a pessoa. A orga-nização dO trabalho
razão principã.I da falência está rrienos- na dírlieilSào-e-mais
não pode ser fundada na execução de tarefas com objetivos
no prazo da dívida interna, e na extensão da dívida nos planos materialmente dimensionados. Não se trata de produção inestadual e municipal, e na credibilidade-aos g()ye-rnos. dustrial de procedimentos de saúde, previdência e assistência
Ousei propor, como ponto jjrinciPái ·qua§e único, para em q":!e cada indivíduo ou órgão passa por linha de montagem.
o entendimento nacional, um esforço da sociedade, o apoio
E arcaica a c:oncepção setorizada departamentalizada,
do Congresso NaciOnal e um -compromisso do Governo para fracionada, especializada de bem-estar da sociedade.
o resgate dessa dívida, através de recursos vinculados, provinA visão balística globalizadora, que compreenda o hodos de modesta alíquo_ta sobre operações bancáriaS, pelo prazo mem e suas relações din~micas com a famflia e sua comunidade
de 5 anos.
cOmo seu meio, coniã.Si'elações de produção e o entendimento
Sexta-feira, também neste plenário, de-nunciei que no da disciíffihiação corilpensatórfa positiva das políticas da seguMinistério da Economia, Fazenda e Planejamento estaVam ridade social são todos, fundamentos para a promOção do
sendo analisados um projeto de lei complementar e 7 _proje~o~_ bemwestar.
de lei que, no meu entender, liqüidam qualquêr possibilidade
Tratar o sítio microrregiónal de forma conjunta articude implantação da seguraidade social conforme disposto --~a lada, sinlultânea e indispensável para recuperar, ou· manter
ConstitUição" de 1988. Quero passat;-neste momento, -aos líde- o padrão de sanidade ambiental, identificar e comóatervetores
res do governo e do bloco os textos que disponho (Senadores de doenças transmissíveis com simultaneidade, tratar zoonoses
e tantas outras ações só surtem efeitos epidemologicamente
Marco Maciel e Ney Maranhão}.
_
... ,_ ~=~
Tais projetas, erll -seu conjunto, mal disfarçam um esca- sustentados, com eficiência: se executados em nível e extensão
broso negóciO estímado entre o _equivalente a 6 e 10 bilhões compatíveis.
de dólares em favor de grupos privados: banqueiros e seguraQue adianta vacinar crianças se elas morrerão de diarréia
doras.
, porque o sistema de abastecimento de água não é implantado
Neste começo de semana, li a entrevista coletiva do Se- tendo em conta a mortalidade infantil'?
Que adiania dar-Cesta cie alimeritos, distribuir óculos,
nhor Presidente. Concordo que não bastam as críticas. São
dentadura e mul~_tas sem programa de emprego e renda ou
necessárias propostas concretas.
_
. -- __
Ouvi, também, a entrevista do Minístro Antonio Rogério adaptação ou readaptação profission-al que evite desnutrição,
Magri, dada após sua c-onferência proferida na Escola Superior por falta de renda familiar?
_
de Guerra.
- Que adianta urifa Cidade e uma população cuidarem do
Concordo, também, com a COnstatação de falhas gritantes destino adequado do lixo da poluição_ ~o rio se a gue fi~a
no sistema previdenciãrio brasileiro.
a montante mantém a coritaminação da água, terra e ar e
Difícil, no entanto, quase impossível é- concordar Com facilita a proliferação de ratos, mosquitos e outros vetares
a psicastenia ou ciclotimia do discurso e dá açã~ d~ Governo. de doenças?
Que a-dianta cobrar dos trabalhadores e da sociedade
O Presidente jurou cumprir a Cõiistituição e diz que é
,
contribuição para a previdência, se a cobertura dos riscos
impossível governar, c_umprindo-a.
_
_
o Iiiinistro reaiirínã Ci.ue é trabalhador e permite a gesta- nãõ atinge 50% dos que trabalham?
ção, no Ministério do Trabalho e Previdência Social, de um
Que adianta dispor de censos ou cadastros isolados, se
plano-que liqüída a seguridade social e a Previd.ênc;:ia P~blica. a população alvo é a mesma.
Estou c-erto: o problema não é ae ConstituiÇão nem- de
Que adianta encenar combate à corrupção se-o disperdício
governabilidade; é de governo.
_ . _
na previdência é de 20%, na saúde, 40% e na assistência
Com menos exiblci(:miSriio;- menOS-prepotênCia", merios 60% por desarticulação, burocratismo, centralização e exibiarrogância, menos iiD.Padênda· e menos lib~ralisrrio, e com ção de poder?
mais humildade, confiabílidade e competência é Possível enRepito: trate o governo sua psicastenia e ciclotiniia. Senão
contrar o caminho do bem-comum, que a Nação exige agora. elas sepultarão alguns talentos e competências que ainda estão
Justo é reconhecer:· nem o_ governo passado nem este ao_ seu lado e joga fora o apoio popular e a já ténue confiança
buscaram verdadeiramente compreender e implantar a seguri- das lideranças da sociedade.
Insisto: vista-se o governo de hulflildade, paciência e busdade social, como políticas públicas de busca do bem-estar.
Todos querem o dinheiro das contribuiçOes no caixa úni- que, ·com sinceridade, no ente_p.dimento nacional, na socieco. Excessivos são_ os benefícios, não os juros ·dos emprés- dade, os ·outros poderes da República, os meios para que
esta Nação reencontre o justo caminho da retomada do desentimos.
As questões da seguridade não são de recursos nem de volv!mento com justiça social. Obrigado. (Muito bem!)
escandinava concepção social como dizem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
As questões são de honesta compreensão dos objetivos
palavr_a ao nobre ~ena?or Alexandre Co~sta.
e de gestão competente.
O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL- MA. Pronuncia
Não precisava- reforma constitucional nem privatização
para integrar polítícas~ diretrizes, planos, programas, ações_ o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ap-ós
semanas de conversas, entre os interlocutores oficiais do go~
e atividades de s,aúde, assistência e Previdência Social.
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v~mo e as principais lideranças do País, fin_almente fQi divulgado, a partir de um texto entregue ao Presidente do Con-

gresso Nacional, o conteúdo das a)terações que o Presidente
da República pretende introduzir na Constituição Federal.
A idéia, que vem sendo amadurecida há mese~, suscita,
de início, várias dúvidas em seus múltiplos aspectos, a começar
pelo ângulo da própria constituc;ionalidade, pois o que o governo pretende vai além de uma simples emenda à Constituição

para se caracterizar num verdadeiro projeto revisionãl da Carta Política vigente.
Governador de Alagoas, à época-da elaboração e promulgaç-ão do texto Magno, o Sr. Fernando Collor de Mello fez
a campanha presidencial, venceu e tomou posse tecendo loas
ao seu conteúdo. Aliás, como era seu dever, conhecedor dos
dispositivos- reguladores da nova fase institUcional do País,
o atual Presidente visluinbrou a possibilidade de construir
um Brasil novo e a es_sa <;t.ltura conclamou a própria Nação.
Nesse sentido, ainda hoje, está presente a sua fala de
estréia, quando prometeu dar solução, em não mais que- cem
dias, aos tantos problemas sob cujo peso assumiu o Poder.
Do mesmo modo, não esquecemos e, com certeza, não esqueceremos, tão cedo, a disposição de "vencer ou vencer", princi. palmente porque ele próprio admitiu "ter apenas-uma bala"
para derrotar a crise.
_
Exatamente por isso, fica um tanto difícil entender a
pressa com a qual o Chefe do Governo pretende, agora, modificar pontos de fundamental importância na Constituição Federal.
. Além do mais, a questão não pode e não deve ser tratad~
forma superficial. O Congresso Nacional tem o dever de
agir com o máximo cuidado porque, já pelo esboço apresentado, percebe-se a intenção de_ promover mudanças substanciais em pontos como: Orgãnização do Estado, Administração
Pública, Organização dos Poderes, Tributação e Orçamento,
Ordem Económica e Financeira·; Sistema Financeiro Nacional
e Ordem Soci;,ú. _ _
_ .
__
Assim, S~' e Srs. Senadores, nesta oportunidade, pretendo apenas tecer algumas considerações a respeito da pretensão governamental de alterar os atuais critérios estabele.;
cidos para a aposentadoria e a estabilidade dos servídores
públicos.
. .
. .
Como__era de se esperãt, o simples noticiário dão imprensa
causou um profundo mal-estar entre milhares de servidores
públicos em todo o País. E não poderia ser diferente. Afinal,
após anos de trabalho e dedicação, de repente, essas pessoas
se viram ameaçadas ou de perder o emprego ou ter que adiar
os projetas de aposentadoria.
Poderfcl.mos citar muitos casos. No entanto,_ vamos ficar
apenas com o exemplo do que ocorreu n_a_ áreã daS universidades. Num país, como o_®~S9_._J:ão carente de cérebros privilegiados, ante a perspectativa de perder a aposentadoria especial a que têm, direito, qual seja, 25 anos de serviço para
as mulheres e 3_0 para os_ homens, dezenas de professores
com idade entre 45 e 55 anos de idade já requerenüft o recesso_
laboral definitivo.

àe

O prejuízo para a Nação é incalculável. Afinal, são pessoas que se prepararam ao longo de décadas e que, só agora,
atingem a maturidade intelectual. Vale dizer, perdemos todos:
a universidade, os estudantes e os próprios mestres.
Para uma correta análise da dimensão do problema, convém observar que, até agosto, isto é-, antes do governo formalizar o primeiro projetei do que se covencionou chamar emenR
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dão, mais de mil professores, de diversas: unívexsida9es, towaram a iniciativa_ de antecipar as respectivas aposentadorias.
O que vai acontecer daqui para frente é. sem nenhum exagero,
assu_stador.
Quantas e quantas c~beças privilegiadas ainda vai perder
o já deficiente ensino universitário braSileiro?
Que argumentos podem justificar uma proposta de lei
que praticamente expulsou da Faculdade de Economia d<L.
USP o professor Robe.rto_Macedo, um dos economistas mais
respeitados do País e atual secret~rio de Pqlftiça Ecq_n§mica _
do governo, aposent~do com menos de 50_ anos de idªºe?
Ou o ex-diretor do Instituto de Geociência da UFMG ~Rogério
Junqueira Alvim, que, aos 48 anos, trocou ã. ·irÍsegu:fança da
cátedra pelo sossego de um projeto agropecuário?
- - Sein dúvida~ não há como concordar com uma ação governarilental, como essa, que desfalca as uníversidades de _s_eus
melhores quadros, gente com prêmios internacionais, com
o respeito da comunidade intelectuaJ ~._s_obretudo_~ ainºa com
muita· saúde e disposição para, se respeitados e garantidos
os seus direitos, continuaram a trabalhar naquilo para o que
se prepararam e gostam: transmitir conhecimento!
Ademais, os institutos da aposentadoria e da estabilidade
no serviço público não podem receber o tratamento que se
anuncia .na proposta do chamado "emendão", Milhares de
pessoas, em todo o País, ao longo de muitas· anos, trabalharam
à espera do dia em que, completado o período de tririta ou
trinta e cinco anos,"para os hOmens, e vinte e cinco ou trinta,
para as mulheres, lhes seja facultado ir para casa recebendo _
os proventos a que fazem jus.
E o que pretende o Governo?
Revogar a legislação existente, sem observar e acatar
o princípio do direito adquirido, o que, sem contestação, caracteriza um ato de extrema violência e, claro, ·de absoluta incompatibilidade com o Direito e a JUstiçá. _ __
__
Entendo os propósitos do Presidente Colloi. Concordo
_com ele sobre a necessidade de promovermos profundas medi~
ficações no disciplinam~nto legal relativo ãos servidores públi~
cos. Todavia, meu entendimento a respeito é de que qualquer
~ mudança há de ser para disciplinar apenas a situação jurídicofun_cional daqueles que. após a vigência da lei nova, se incorporarem, por concurso público, ao conjunto çlos que aí já estão.
As falhas existenteS no' ServiÇo públicó ·não são n·ovas
e nem insaná~eis. Todavia, permito-me observar que o procedimento para resolvê-las é muito--mais de ordem gerencial
do que le_gal e constitucional.
--- NesSe rumo, ao concluir, lembro a convicção do Presidentç Colh>r ao anunciar o blogueio da poupa!lça de milhões_
de brasileiros,_ num dos priffieiToS ates do seu Governo. Erá,
disse ele, um sacrifício indispensáVel. Após o que, afirrilou,
em coro com seus ministros e asSessores, a Tnflação estaria
vencida e o Brasil iniciaria ·um novo- caminhar rumo ao seu
grande destino.
O que aconteceu?
Afora o sofrimento da Na_ção, nada de mais significativo.
O Brasil, de fato, não é o ritesmo. PiorO-u.
-·Seiá que temos, agora, ãlgum indício de certeza no sucesso das medidas pretendidas?
Senhoras e Srs. Senadores, é para essa reflexão que, neste
instante, tomo a liberdade de conclamar Vossas Excelências.
Muito obrigado. (Muito b~m!)
O SR. PRESIJ)ENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador_Jutahy Magalhães.

Concedo a
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA.Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há
um verdadeiro consenso de que o Brasil vive, hoje, urna crise
sem precedentes em sua História. O próprio Governo Federal
admite estar "em um momento muito delicado para a a-dministração da política económica" e reconhece que "soluções autênticas, de fundo, não seriam alcançáveis a curto prazo, porque passam por mudanças estruturais da economia que exigem
tempo para se realizar".
O que o GoVerno Federill rlãO reconhece, porém, é que
a mais séria crise que o __~aís at~a'Vessa é a ·c_rjse de gqVeino,
cuja competência e crcúfibilidade estão sendo questionadas,
a cada dia.
Depois das fracassadas tentativas de vencer a inflação
com congelamento de preços_ e bloqueio de poupança, e assustado com a nova disparada dos índices inflacionários, o Presidente Fernando Collor não relutou em considerar a Consti- .
tuição com o principal empeciiho--aO-simeamento da economia
nacional e, agora, decidiu usar como arma, não mais-·o ffacã.ssado ippon ou a perdida bala, mas sim a reforma profunda
da nossa Carta Magna.
_
.
Isolado politicamente e incapaz de governar obedec~ndo
às normas do texto constitucional em vigor, o Presidente da
República decidiu adotar a tática mais simpleS; eliminar "os
obstáculos legais .. Sem a p1enor habilidade política, foram
divulgadas, como alternativa a um novO"choque" econômico,
44emendas à Constituição. Emendas tão polêmicas, Srs. Sena~
dores, que raramente se pôde _ver n~J3rasil tão unânime repúdio a uma iniciativa do governo.
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A_pós anos de arbítrio, em que teve papel secundário
na vida nacipnal, o Poder Legislativo teve suas atribuições
_e prerroga:ti~as r~forçadas pela atual C~rta Magna que, sabiamente, condiciona, de forma efetiVa, a ação do Poder Executivo, lmpedindo-_o de governar sozinho e o.brigando-o a compartilhar suas decisões com o Congresso Nacional. É, portanto, impensável supor que o Parlamento vá abdicar d~ssas prerrogativas, _Sr. Presidente. Trata-se_ de um verdadeuo desrespeito ao Poder Legislativo, cuja s-oberania todos nós temos
a obrigação e o dever moral de defender.
- -A reforina proposta foi tãó ampla e ã.tingiu tantos interesses que o Governo, conscientizahdo-se de que sua ap!~·
vação em bloco seria impossível, resolveu rever o texto onginal, antes mesmo de apresentá-lo formalmente.

Desde então, não se discute outra coisa em todo o País.
As medidas propostas, dentre as quais figuram algUmas cjúe
simplesmente jogam no lixo direitos sociais arduamente conquistados pela sociedade brasileira, nem chegaram a ser oficialmente enviadas ao Congresso NacionaL E, ao que cc:;-ns_ta,
o polêmico "emendão" já se encontra em sua vigésiri:ta versãO~
sem conseguir o indispensável apoio das lideranças políticas
para a sua aprovação.
Sem dúvida, está cada vez mais difícil para o Governo
conseguir sensibilizar a classe política a dar apoio a medidas
de efeito duvidoso. No início de seu mandato, o Presidente
Collor contou com a anuência dO Congresso Nacional e do
Poder Judiciário para - acima das leis e da Constituição
- adotar medidas sui generis que julgava indispensáveis para
rec-olocar o País na rota do progresso e do crescimento econôrnico.
Não se poderia esperar outra reação dos setores organiOs votos de confiança- dados -pela classe política nos prizados da sociedade brasileira, após termos vivido vinte e cinco
meiros meses foram, infelizmente, desperdiçados. O Presianos em regime de exceção, Sr. Presidente. Todos os brasidente- da República, em seu ano e meto de mandato, tornou-se
leiros conscientes, todo~ os que lutaram em prol de um Estado
mestre em so_luções de emergência que só fizeram conduzir
de Direíto que assegu-rasSe 3.ritP13s garantias à liberdade dos
o País ao quadro dramático em que nos encontramos neste
cidadãos repudiaram veementemente as propostas que restringem prerrogativas do Poder Legislativo e do Poder JudiciàriO, momento. Lamentavelmente, Srs. Senadores, é forçoso reconhecer que os Planos anteriormente lançados e implantados
das Prefeituras Municipais, do Ministério -Público, Cipondo
pelo Poder Executivo não compensaram cc;tn: reSultados posiao descrédito essas instituições.
tivos nem o espírito cívico dos demais Poderes, nem todo
O Presidente Collor não foi o ·primeiro_ ·a ientar- ã.lterar - o enorme sacrifício feito pela sociedade brasileira.
a nossa Lei maior. Antes deiC, mUitos governan~es, den_tre
A realid~de demonstra que, apesar dos monstruosos saos quais destacam-se Getúlio Vargas e Jânio Quadros, trouxe- crifícios impostos ao País pelo Governo Collor. o perigo da
ram à baila a tese da ingovernabilidade dentro dos quadros
hiperinflação ressurge com redobrado ímpeto, a·recessãc,-perconstitucioõ.a:is vigentes. -Resta: elltretanto, saber, Sr. Presi- siste, o nível de desemprego é assustador e, agora, a Constidente, se essa atitude não seria apenas um pretexto para que tuição e a própfiá governabilidade do País estão sendo questioum governo personalista e prepotente como este conquiste
nadas.
e passe a deter poderes que são, hoje, da competência do
Hoje, há uma descrença generalizada no Governo -e, em
Legislativo e do Judiciário. ·
cons_eqüência; surgem sérias dúvidas na mente dos que se
Srs. Senadores, reformas constitucionaiS nãO podem su- sentem responsáveis pelos destinos do País. As modificações
primir garantias que digam respeito ao exerCício dos Poderes __ constitucionais prOpostas- e já sujeitas a alterações e reforconstituídos. A independência e_!!tre o Executivo, o Legislativo. mulações tão grandes antes mesmo de chegarem ao Congresso
e o Judiciário é a garantia mã.ior de que nenhum deles terá Nacional -serão, v~tcfadeiramente, as únicis capazes de
suas atividades condicionadas a pressões_ e barganhas. Se o evitar o caos? Quais as garantias de que não serão tão inócuas
próprio Governo reconhece que as soluções só .serão possíveis quanto as fracassadas tentativas que as precederam? Será reala médio e longo prazo, como aceitar que se queira reformar mente necessário fazer tantas mudanças ao_ mes·mo tenipo?
a nossa Lei maior para resolver, de forma imediatista, probleNão somos os únicos céticos; Sr: Presidente. A desiludida
mas económicos_conjuntlli"ais?
sociedade brasileira não mais acredita que os planos de ajuste
Um dos mé-ritos d3- CoilstitúiÇãá brasileira de 1988 foi, se transformem em realidades administrativas e duvida até
sem dúvida, o de tornar o Congresso Nacional um poder mesmo da durabilidade das decisões tomadas pelo Governo
efetivo, afirmando prerrogativas reconquistadas durante anos, Federal.
e permitindo que houvesse um maior equilíbrio entre os POdeAs propostas atualmente discutidas querem- subtrair imres da República.
portantes conquistas do povo brasileiro. Suspendem o-direito
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adquirido, cassam o dissídio coletivo, suprimem o princípiO
O GOverno quer cóitüolar tudo, Srs. Senadores. Quer..
da irredutibilidade dos vencimentos, chegando ao cúmulo de ter o poder de reduzir salários justamente quando as perdas
afrontar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que são mais acentuadas e se faz necessária unia políticã que revergarantiu aos se"rvidores públicos colocados em disponibilidade
ta o arrocho salarial que oprime. de ferroa generalizada, servidores públicos e trabalhadores brasileiros. Justamente quando
a irredutibilidade de -seus vencimentos, e aViltam deJiberaM
damente os servidores públicos, transformados em verdadei- os dados da Pipe indicam que, só no Governo Collor, houve
ros bodes expiatórios ao- serem consideraaos os gtandes res- uma perda real no poder de compra dos salários de mais
ponsáveis pelo estado de indigência- do Govéi"Iio Federal e de quarenta e cinco por cento. o Poder Executivo estabelece
__ .
dos governantes estaduais.
_ __
a livre negociação salarial como regra e, ao receber reivindiSr. Presidente, a sociedade brasileira após longos anos cações das categorias, por ocasião do dissídío coletivo, .endude arbítrio- recOiiqiiislOu o direito -de ser regida por normas rece nas negociações, contribuindo para a eclosão de greves.
constitucionais democráticas que ãtenderam às suas reivindi- É impossível negar que essas greves tumultuam a vida naciocações e respeitaram conquiStas já iricorpOràda:S a-o"s SeuSdirei- nal, Srs. Senadores, mas somos forçados a reconhecer que
tos e garantias. Por esta razão, é inaceitá\iel a proposta de elas são um direito duramente conquistado e o último recurso
eliminação do direito à estabilidade, assegurado aos funcio- dos assalariados contra as decisões arbitrárias_ dos empreganários públicos desde a Constituição de 1934.
dores.
Propor, agora, a suspensão temporária da estabilidade
O Executivo reivindica para si até o poder de conceder
dos servidores públicos é, no mínimo, incoerente poi parte ou não aumento aos servidores do Legislativo e do Judiciário,
de um governo que sancionou, em dezembro de 1990, a Lei mUna clarã demonstração de que des_eja ter hegemonia sobre
os demais Poderes. Is-so é inadmissível, Sr. Presidente, Srs.
n 9 8.112, que, ao estender aos funcionáriOs contratados pelo
regime da CLT a esrabilidade no emprego antes reservada
Senadores. Devemos repudiar veemente essa tentativa de
apenas a.os funcionários estátutários, arripliou o número de usurpar prerrogativas que nos são asseguradas pela Consti~
funcionários estávéis.
__tuição.
_
_ .
Esse direito veio seildO respeitado e repetido nas COnstiOs problemas decorrentes da polêmica decisão tomada
pelo Governo de conceder reªjustes diferenciados_~os sç;rvi~
tuições de 1946, de 1967 e na de 1988, sempre na ~defesa
do interesse público, procurando-se garantir que a experiência dores públicos, no final do primeiro semestre deste a1_1o, e
as inúmeras greves e manifestaç6es de protesto que dela decor~
adquirida no exercício do cargo fosse instrumento capaz de
· dar segurança e acerto às decisões do Estado. Será pratica- reram, tornaram-me convicto de que de.vemos lutar, também,
mente impossível ter-se uma administração pública compe- pela permanênCia da atual proibição de concessão de aumentente, tranqüila e efiCaz sem que se preserve õ em: pre-go ·contra tos diferenciados entre servidores públicos civis e militares,
assim como do impedimento de revisão de remun_eração em
as pressões do poder.
Foi feliz o Consultor Jurídico do MiniStério -da Justiça,
datas distintas. O máximo que pode! mos admitir, Srs. SenadoDr. Inocêncio Mártires Coelho, ao dizer que "a estabilidade
res, é que o aumento referente aos funcionários do Ex~utivo
é um antídoto contra o arbítrio dos ·governantes" e que "a
não seja submetido ao Congresso Nacional.
garantia de emprego é uma defesa que o servidor tem co(ltra
Srs. Senadores, ainda não sabemos o n4-mero final Qas
o Estado atrasado que- usa critérios políticos para admitif e prOpostas de emendas à ConstituiÇão que ·nos ·serão oficialdemitir" funciOnários.__
-- mente encaminhadas pelo Presiden_te ela República, mas quero
Durante o GoVerno ·collor, não faltaram propostas para crer que haja um enorme exagero quando o Governo e os
atingir direitos do fundo'Íüilismo público. Porém, até agora,
arautos do caos apregoam que· o "Emendão'' é a únic-ª alternaos resultados obtidos foram desastrosos. A reforma ad_m_inis:- Jiva de salvação nacional. _
trativa, feita· sem- mãióies · preocu.paçoes -com- Critérios. -·não
Tenho, porém, Sr. Presidente, plena convicção de duas
produziu cortes substanciais de gastos. Todos sabem que ela coísas: de que o Poder Legislativo, integrado por homens
fracassou e que a colocação em disponibilidade de 54 mil públicos responsáveis, saberá discernir quais as m.odificações
servidores, dos quais restam ainda 47 mil, não representou,
verdadeiramente urgentes e necessárias, nesta hora de cris_e
concretamente, uma economia para a Nação. Quatro bilhões
que atravessamos; e de que é extremamente importante, neste
e duzentos milhões de cruzeiros fora.m-- gastos, enf ãgósfo,
mOmento crucial da vida do País, procurar soluções que respeicom esses funcionãríõs -que, por força-de lei, estão recebendo tem as normas constitucionais vigentes, buscando-se um P?Cto
democrático moderno - muito mais benéfic.o para o País
seus salários sem trabalhar. Há, ainda, um agravante, Sr.
Presidente: o funciona_t:riC_nto do Governo ficou- muito pior
do que uma revisáo constitucional, feita a toque de caixa,
desde que essa malfadada reforma foi im-plantada.
para resolver problemas conjunturais de caixa de Governo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Q_ jornalista e cientista político FeichaS Martins, ao criticar em recente artigo as mudanças propostas, disse que "o
Estado moderno substituiu as relações paternalistas com seus
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
empregados pelo compromisso mútuo de deveres e direitoS.
Se a máquina administrativa- esfá einperrada, se há excesso -palaVra ao nobre Senador_ Nelson Wedekin.
de funcionários Ociosos _ou se a sitUação de entropia do orgaO SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
nismo burocrático_ vem comprometendo os serviços estatais, seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
é evidente que o Estado tem maior parcela de responsabilidade o Governo Kleinubing completou seis meses, sem dizer a
por semelhantes disfUnções, pois rião soube, como empre- que veio. Neste curto espaço de tempo, se ele tem uma marca,
gador, exigir dos seus empregados o ·comprimento--de seus
esta é a da ineficiêncüt.
deveres. O redimensionamerito do Estado, segundo ele, cabeCreio que a população, mais e mais, vai começa_!:" a ~uvidar
ria numa estratégia de longos anos, e não com medidas traumá- dos discursos de campanha baseados na suposta- eficiência
ticas, tais como demissão, perda de estabilidade etc."
dos postulantes. Quanto mais insistem (em campanharna
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virtude (suposta) da eficiência, inais- iriéficiente· SãO. os seUs
governos. Vejam os g;ove-rnos_ de Santa Catarinã. de 1987 a
1990. Vejam Collor. Vejam Kleinubing.
.
É surpreendente como, em tão pouco tempo, o governo
que se quer moderno e modemizante, conseguiu piorar a
qualidade dos serviços prestados pelo Estado.
Na saúde, um secretário que pão tem nenhum apreço
pela saúde pública- embora tenha muito apreço pelos governos em exercício, porque· a todos tem servido com igual desembaraço· - não consegue fazer o que todos sabem na área:
o que é preciso fazer, na saúde, é pó r em funcionamento
e melhorar o que já existe, é pôr em operação·a capacidade
instalada no se to r.
__
__
Mas, não. Projeta-se construir novas unidades, enquanto
nos hospitais públicos não há luvas, medicamentos ...,;_existem
quartos disponíveis, mas não leitos.
O Hospital l!niversitário, aí está, a um palmo da secretaria e do Secretário de um bom lugar para investir em saúde
pública, sobretudo das populações mais carentes. Mas ali permanece, com uma enorme capacidade ociosa, sem· merecer
as atenções e as verbas, que, para outros fins, existem.
Na educação, como na saúde, est~ simplesmente estabelecido o caos, a desordem. É o que acontece quando se entrega
um setor vital para gente que não é do ramo - porque nãó
sabe nada de pedagogia -_ nem tem capacidade adminiStrativa, de gerência. E além de tudo, já é alvo de acusações
e suspeitas de irregularidades:
Porque na educação, mesmo,- nada, rigorosamente nada
se fez. Nem se construiu escolas, nem se !Ilelhqrou_as que
existiam, a única realidade do magistéiro é à arrOcho; e proposta pedagógica, isso na Secietaria,- nern sabem direito o
que venha a ser.
Na promessa de moradia para o povo, o govemolGeinubing mal dá seqüência ao que havia iniciado na administração
anterior, enquanto aguarda que venha algum dinheiro do Governo da União.
o- fato é este: seis meses pode ser pouco tempo, mas
é tão marcante o vazio de realizações nas áres da saúde, instrução-, morãdia, que o plano SIM se reduz, por agora, a uma
ficção, a um slogan de letra morta, para ser esquecido.
Pode-se imaginar o quadro nas áreas que não estavam
no eixo central do Plano· SIM.
Como na agricultura, sendo interessante rememorar ·que
Kleinubing era o homem da agricultura, do troca-tro-ca.
Aí, a decepção não pode ser maior, porque Kleinubing
só desfaz, desmonta, desmantela, atirando à própria sorte
os produtores rurais- principalmente a maioria de pequenos
- só lembrados em campanha~ nos discursos.
OS mais de 200 mil pequeDos produtores rurais catari-_
nenses não têm crédito, não têm assistência à sua prOdução,
os seus produtos não têm preço~ sofrem os efeitos da estiagem~
e não merecem nenhuma palavra e nenhum gesto do governo
estadual.
Troca-troca, reforma· agrária, são miragens páfa ·-~ agricultor do nosso estado. O êxodó continllã. e Intensifica~ para
as cidades.
Para resumir: em qualquer área que o Governo tem o
dever de atuar, ele simplesmente saiu~ se retirou.
Se não fizer nada é ineficiência, o que é então? Na verdade, o governo estadual só faz o teatro do "Estado _mfn.itn__o'~.
se demite~ só transfere suas obrigações. Para o govem.ç;, o
culpado de tudo é ..._o governu. Portanto é preciso combater
o governo, o Estado.
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o··Sr. Kleinubing e se~ Secretário da Fazenda que _ao
longo de suas carreiras não fizeram outra coisa senão estarem
ligados ao Estado, nas mais variadas e numerosas funções,
agora-estão só empenhados em_dimin!Jjr o Estado. - O que seria razoável, se não se o fizesse de forma_inc;om~
petente, arcaica e inefiCaz.
.
A municipalização, por exemplo, é uma boa tese. Mas
vem sendo feita de forma açodada, sem a transparência necessária de que papel cada instância vai cumprir, sem o convencimento definitivo de todas as partes. Pressa, há pressa em
reiriefef aos municípios os encargOs, no mesmo mome~_t_o em
que o eme"ndão Collor propõe a diminuíção da participação
dos municípios no bolo trib~tário nacionaL
O governo que se pretende modernizar, ao invés de descentralizar suas açóeS, acentua zl"centralização a pretexto do
enxugamento da máquina, como é o caso da extinção das
UCRES e ACARS.
Os microempresários foram penalizados com o fim das
suas vantagens fiscais e tributárias, para aumentar a Receita,
rUas ao mesmo tempo se concedem vantagens e isenções a
grandes empresas. como a Brahma e AntártíCa,- e as de informática que vão se instalar na ilha de Santa Catarina e em
terras públicas.
Como Robin Hood às avessas, tira~se dos pequenos para
dar aos grandes.
A índole do governo é autoritária, com-o se viu nas vota~
ções da Reforma Administratival no começo do ano. O fato
de um partido ter maiofia no f>arJamento não lhe dá o direito
de passar com um rolo compressor na minoria. Ou seja, não
era preciso atropelar, mas aprofundar a discussã9.

9 que é -~~não autoritarismo, se alg~,~ém apresenta uma
proposta pronta e acabada, não admite nem a sua discussão,
nem a sua mudança, nem o seu aperleiçoamento~ nenhum
acréscimo que possa significar uma visão diferenCiada da matéria?
_
A administração Kieíflubing também é dada a lances de
uma suposta habilidade e esperteza. Proclama que se reuniu
inúmeras vezes com o funcionalismo em atitude de diálogo
e entendimento. Mas hoje é fácil de ver que o g9y:erno K1e_inuQing só fez jogo de cena, sÓ" fez teatro para os servidores,
.-a imprensa e a sociedade.
_
0-governo Kleinubing é fraco, "igu3lmente, nas ã.iticulaçó"es c-om o Governo Central. Apesar de apoiar, receber elo~
gios e até imitar o Gov-erno Collor, Sarita Catarina não tem
se_ beneficiado em nada por esse apoio. Além diSSo não~ tem
tido forças para nomear catarinenses para os escalões superiores do Governo Federal. Nunca foi tão inexpressiva apresença catarinense nos cargos da União.
_ ~- __
b gõverriã.aõrxieinubing é dado por outro- lado a lances,
digamos, pitorescos, que a··meu jufzo. nãó sãO compãifve"is
com o cargo Q._e governador. Acabam, na boca do governador,
(até porque não se cumprem na prática) se transformandO
em bravatas.
_
_
É o caso da sua afirmação_ de que, se houvesse greve,
ele jogaria 11 chave do palácio fora e iria para casa. É também
o caso de afirmar que, em determinada ocasião, se o Governo
da República não recebesse _os agricultores vitimados pela
seca, ele_ abriria as portas na "marra".
- M-aS não se diga que o governo Kleinubing não é bem-sucedido em nada.
O novo_ governo estadual completa seis meses tendo êxito
nas ár.eas de sua própria propaganda, na construção de sua
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própria imagem, flo marketillg. E na política de arrocho do
por São Paulo, pelo Espírito Santo, pelo Paraná, pelo Mato
seu funcionalismo~
Grosso do Sul. Esse é um país de nómades.
Os gastos publicitários do governo Kidnubing provam
Calcula-se que, por ano, 1,5 milhão de pessoas deixam
que o caixa do Tesouro não está_ assim tãQ combalido como
o campo e seguem um de dois caminhos: a economia infOrmal
gosta de proclamar. _
das Gid_ades cada vez mais inchadas_ ou o último destino das
Ao mesmo tempo, a- imagem vendida a Collor e a mídia
regiôes de fronteira.
do eixo Rio - São Paulo- Brasflia, é a do governador que
E, quantos foram os que abandonaram tudo __ o que até
equilibrou as finanças públicas e saneou a administraÇão.
ali lhes era fruto de seu suor e iniciiiram uma mãrchã para
Aliás, o mesmo discurso do governo do PMDB.
o_novo, para o amanhã. Para uma terra de nordes_tinos, de
Ou a situação não era tão terrível comQ denunciou o _mineiros, -de capixabas, de paulistas, de paranaenses. Para
novo governo, ou as finanças públicas estaduais não estão
uma terra de brasileiros.
-· -·
..
·equilibradas, como Kleinubing espalha na grande imprensa.
E, para lá foram muitos. Com suas enxadas, suaS foices
Porque, de out_ro modo, não bastaria tão pouco tempo
e seus machados.
para encaminhá-las a um ajuste razoável.
Nunca se falou tanto na Amazônia como hoje. E, se
Nós sabemos bem a verdade. Q novo gover':lo eJeagerou
o sociólogo estiver correto, esse será, cei'taiilente, o assorito
ao apresentar para opinião pública de Santa Catarina, o quada virada do século. E de -muitos anos dO novo milênio. A
dro das finanças públicas que lhe foi legado pelo PMDB.
- _Amazónia é grande e são tantos os seus mistérios!
Primeiro, para justificar Seu pi"6fúio-deseropenho, depois,
Por que se fala tanto na Amazónia nos nossos dias? Conspara apagar da memória dos catarinenses, a herança que o
ciência ecológica? Modismo? Arroubo de soberania em um
governo Amin deixou para o governo do PMDB em 1987,
país tão desacreditado?
este sim um buraco astronômico.
--- - ---Quem se preocupa tanto com a Amazónia, hoje? os amaE para apagar da memória dos_ catarinenses que o Sr.
zónidas, que vivem com maior intensidade os problemas que
Kleinubing era do alto escalão do governo Amin.
são reconhecidamente nacionais? O restante do Pafs, que até
... E o outro ponto é que qualquer êxito na área das finanças
então, ora a desconhecia, ora propunha de fora para dentro
públicas se deu por essa medida simples, por essa politica
e de. cima para baixo os seus caminhos? A comunidade internaprimária de confprimir os salários dos servidores.
cional preocupada com o verde da floresta e com o multicoÉ claro, o governo Kleinubing consegue enganar o Collor,
lorido dos minerais?
a grande imprensa, mas não consegue enconder o fracasso,
A discussão- comum gira em torno de uma Amazónia
quando se sabe que hoje estão em greve,- como nunca na
única, cOrripacta, singular. E o que conforma essa discussão
história de Santa Catarina, todos os poderes do Estado.
é a sua grande riqueza natural, verbalizada em função quase
Greves sem nenhuma perspectiva de solução, porque o
que exclusivamente da floresta.
governo não_ as oferece; porque o Sr. Kleinubing viajã e fala
demais e age de meno_s.
_
É assim o balanço mel~ncólico do governo da chamad~
Mas a Amazônia é plural. Ela se corporifiCa pelos vaziOs
União: não faz, não cria, não inova. Nã_o __ Qisse_l!. _que veio. ecoOômicos e demográfico~. Mas ela também contém os Seus
(Muito bem!)
pólos de modernidade. E ela, ainda, convive com os seus
sérios problemas oriundos de uma Ínigração desenf:reada, coO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a muns em outras partes do País.
.
palavra ao nobre Senador Amir Lando.
E a Amazónia se insere no processo:_ de desenvolvimento
brasileiro. Corno de resto as outras regiões periféricas, o co~
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pronuncia o se· mando de seu desenvolvimento se d~ de fora para dentro.
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi de
Em primeiro lugar, porque a região não deixa de ser
um eminente sociólogo, há pelo menos dez anos, que no dia
em que os pesquisadores brasileiros se cientificassem de que importante aval na captação de recursos externos. Afinal,
a existência do _aSSalariado rural configura o capitalism-o no são conhecidas internacionalmente as suas reservas naturais-.
Em segundo lugar, porque ela se constitui na fronteira
campo e que a pequena produção não se recorta pelos moldes
do feudalismo, iríamos todos estudar_~ Amazónia. Afinal, - para "onde se desloca o capital sulista carente do_ fato r terra
ela é grande o suficiente para agasalhar a todos por muitos e para onde se remete a população que pressiona por esse
_
. fator nas regiões mais desenvolvidas.
e muitos anos,
Cômpleta-se, portanto, o qu3dro do desenvolvimento
Ao seu quase i_ncalculável número de córregos, igarapés
e rios seria acrescentado mais um caudal de tinta ou, quem brasileiro: o capital sulista, a mão-de-obra nordestina como
sabe, de palavras, tantos poderiam ser os escritos e os discursos eXéfcito de reserva -e a tetia amazónica. .
Para a região também se deSloCa o capital· responsável
sobre aquele imenso território brasileiro. -- - r - Hoje não paira mais n-enhuma dúvida sobre o capitalismo pelos enclaves, como a Zona Franca de Manaus, os grandes
-no campo, sem que isso se traduza na solução dos problemas projetas industriais e agropecUáriOs.
Portanto, o modelo de desenvolvimento propugnado para
da população rural marginalizada. Dormem nas prateleiras
das universidades, dos órgãos públicos e de instituições de a Amazônia trouxe cOnsigo, um "efeito sucção". Pouco ou
pesquisa um número significativo de artigos, livros e teses nada do que ali se produz, ali se reproduz. Mas algo -permasobre_o trabalhador sem terra e o pequeno proprietário ruial. -nece: os efeitos perniciosos de uma ocupação desordenada
e especulativa e da inexistência de uma ação planejada a partir
Esse é o País dos diagnóstiCos:
~~_ . ..
.
Se esses verdade.iros objetos de pesquisa íossem hoje de uma discussão interna.
A ocupação da Amazónia serviu para neutrazilar as presrevisitados, uma grande parcela certamente não seria encontrada em seus locais originais. De lá para cá, quantos já aban- sões sobre a terra em outras regiões do P_aís, além, é claro,
donaram o Nordeste, quantos já passaram por. Mina~ Gerais, de r;ropiciar o chão para quem cultiva.
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Não se fez uma industrializaçâo na Amazônia. Os inte·
resses externos se ap-roveitaram dos incentivos fiscaiS e ali
localizaram atividades alicnígenas e exploradoras dos recursos
naturais abundantes.
Não se fez um desenvolvimento agrícola rcgio-~_al articu·

lado. As atividades agropecuáriãs, em

parte -se orientarám

pelos incentivos desregrados.
A questão da internacionalização da Amazônia não é
algo novo como deixa transparece-r a discussão atual. A Ama·
zónia já ·se orienta há anos a partir de decisões externas de
dentro e de fora do País.
Como já afirmoU -um secretário de estado da região, "so·
mos tratados pelos litorâneos, pelo sul maravilha, como periféricos; aqui é a fonte produtora de matéria-prima em que os
estados metropolitanos do litoral têm as duas pontas do processo; são os centros _consumidores de matéria-prima e são
eles que fixam os preços de mercado, tal como ocorre entre
países metropolitanos e países periféricos nocsistenla colonialista''.
Parece utopia batalhar por um plano de desenvolvimento
regional em um pafs de rumos incertos. Mas esse deve ser,
também. um pais de prognósticos-.
É imperativo que se· repenSe o rríoctero de desem;olvimento regional para a Amazônia. É evidente o esgotamento
de um processo de ocupação concebido pelo Estado centralizador, autoritário. Não é linear a relação entre a ''terra sem
homens" e "os homens sem terra".
Temos consciência de--que os vazios económicos e demográficos não devem se perpetuar. Não se pode imaginar a
ocupação da Amazónia sem gente. E, não se espera que a
solução seria propor incentiVos aos aumentos de fecundidade
e fertilidade do!t arnazónidas.
Tampouco pode se imaginar uma ocupação desordenada.
Daí a necessidade de se pensar a: Amazónia enquanto a região
inserida no processo de desenvolvimento do Pafs. O_ que se
espera é transformar os fatores hoje causadores de problemas
em potenciais de desenvolvimento regional.
Sr. Pregjdente, Srs. Senadoies,tenhO consciê-ncia de que
a questão ambiental éxtrapola as fronteiras demarcadas pelo
homem. Os efeitos da catástrofe de Cherno~yl não se circunscreveram apenas aos limites geográficos da União Soviética-.
Nem qualquer outro grande acidente ecológico. Nem ~pura
e simples devastação da floresta Amazónica. Entendo que
a substituição da floresta por outras culturas deva atender,
ao menos, o primado da razão e do conhecimento científiCo.
A questão ecológica encerra, portanto, urna contradição
entre a soberania nacional e os efeftOS riiundiais da degradação
do meio ambiente. E essa contradição é tão IIJ:ais eviQente
quanto maior for o diferencial de desenvolvimento entre os
pafses.
O verdadeiro patrulhamento que se transformou a discussão ecológica no mundo tende, cada ve~ mais, a te.r. Illão
únici: as g'iandes potênci~s mup~íais _mantért:I "_~o~ marcação"
os países periféricos. A recíprOca quase nunca é verdadeira.
Sob a bandeira da preservação, grupos ecologistas internacionais pregam o caráter obsoleto do conceito de soberaria
absoluta. E é esse o manto que agasalha idéias absurdas,
como a transformação da floresta Amazónica em santuário,
a construção dos grandes lagos amazónicos e as idéias expressas no documento da reunião do Conselho Mundial de Igrejas
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Cristâs, amplamente_ discutido neste plenário e que prega,
entre outros disparates:
--"A Amazónia Total( ... ) é conSiderada pÕr nós
como património da humanidade. A posse dessa imensa área é meramente Circunstancial.
- É nosso dever manter a floresta Amazónica
e os seres que nela vivem, como os índios, os animais
gjlvestres e os elementos ecológicos, no esta9o em que
-a natureza os deixou antes da chegada dos europeus
( ... )
. -:É nosso dever garantir a preservação do território da Amazônia e de seus habitantes aborígenes para
o seu desfrute pelas grandes civilizações européia-s.''
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não ·há como
discutir a questão ama-zónica, hOje; sem considerar a questão
da soberania nacionaL Isso envolve, portanto, urna outra questão: a diplomacia.
E, é imperativo reconhecer_que nas relações multilaterais,
o poder de barganha é desigual. E ~ssa uma das razõe.s fundamentais que me levam a sustentar que a Amazónia não deve
constituh-se, ªp~nas, em ~_antuá_i:io ecológico. -_
Por isso, é imprescindível a presença brasileira na Amazón-ia. Não uma presença localizada, pontual, mas que se estenda
por todo o seu território. Além disso, por tudo o que se
observa em termos de diagnósticos e propostas, é preciso
uma presença que imponha o devido respeito. Que signifique
a integridade de nosso território e a cidadania das populações
que hoje habitam aquela imensa região.
É necessário, portanto, um plano de desenvolvimento
regional que contemple todos os aspectos dessa realidade plural. Não apenas ações planejadas e localizadas para justificar
projetes privados onde o objetivo real é a captação de recursos
subsidiados. Nem a retomada de planos de desenvolvirneto
ilegítimos concebidos longe do clima tropical úmido da região,
nos gabinetes com ar condicionado de Brasnia, sob pressão
de interesses não menos ilegítimos de agentes exógenos.
É evi_dente_ que não se espera descartar totalmente a experiência de ocupação passada._ Os projetes de colonização, os
incentivos fiscais da Sudam e~~ S_uframa, os g~andes projetes
agropecuários e industriais estão a exigir uma avaliação isenta
pára que dela brotem novas idéias de internacionalização de
ganhos. Sabe-se que determinados projetos, absolutos~ são
praticamente incapazes de gerar impactos locais. Entretanto,
pode-se imaginar empreendimentos a montante e a jusante
dest~s projetas utilzando-se de recursos e merCados da própria
região.
_
É necessário uma mudança de postura q~-anto à questão
florestal. Repensar a sua concepção antes de enfatizar atitudes
policialescas e seletivas.
A Amazónia é imensa. E essas idéias estão longe de
esgotar as propostas que devem ser de todos.
_ _lJma idéia concreta e que envolve a população amazónica
·e-diferentes organism()S nacionais está consubstanciada no
Proje-to Calha Norte. Trata-se de experiência a ser avaliada,
discutida e concretizada.
É bem verdade que as Forças Armat;Jas, em particula_r
o Exército, se caracterizam cOniO o carro-chefe do projeto.
Esse fato, pela lembrança do autoritarismo do regime militar
__em período recente, tell! ac~_t:retado reações contrárias ao
projeto, quase sempre apriot'ísticas e desacompanhadas de
análise isenta.
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É evidente que não se trata de defender, aqui, a militarização da Amazônia. O que se entende é que dados os interesses multiplos que envolvem a região, há que se v_alorizar
as forças militares enquanto partícipes de um- projeto rrta1or
que objetiva a nossa soberania em um território qUe representa
quase dois terços do País.
_
? ProjetO Calha Norte, antes de refletir a:-milita_rizaçãQ da
Amazónia, consubstancia a presença do Estado naquela região

em aspectos quase que consensuais sobre o que se espera
do poder público enquanto promotor do desenvolvimento económíco e social c enquanto agente de salvaguarda da soberania
nacional.
-São palavras do Sr. Ministro do Exército em depoimento
na CPI da Ama_z:ônia; "Não se trata, ao contrário do que
muitos pensam. de um projeto essencialmente_ militar. Ele
prevê a ação conjunta e coordenada de vários ministérios
e órgãos governamentais, visando atender aos seguintes objetivos~

"aumento da presença brasileira na área, fortalecendo as estruturas governamentais, de oferta de serviços, de modo a criar estímulos e atrativos para o desenvolvimento da região; -ampliação das relações- bilaterais com os pafses
vizinhos, fortalecendo os mecanism_QS de cooperação
e os fatores de produção, reforçando a rede consular
e facilitando as trocas comerciais entre as popUlações
fronteiriças;
-expansão da infra-estrutura viária, sempre no
sentido de complementar a vocação natural da região,
que tem no transporte fluvial o mais importante fator
de integração_ regional;
-fortalecimento da ação de órgãos governamentais-de Justiça, Polícia Federal, Receita Federal e Previdência Social como fatores de inibição da prática de
ilícitos, decorrentes da pequena presença do Estado,
em função das distâncias e do isolamento;
...
-intensificação-das campanhas demarcatórias das
fronteiras pela restauração e adensamento dos marcos
limítrofes;
-promoção da assistência e proteção às populações indígenas, ribeirinhas e extrativistas, através da
demarcação das terras ocupadas pelos índios c pela
criação de florestas nacionais capazeS de oferecer-lhes
proteção natural, em face dos contrastes de _ordem na_tural."
Portanto, Srs. Senadores, o Projeto Calha Norte envolve
aspectos de 'llaturezas -ecrrnômica, social, política e antropológica e~ se incluir a própria rediscussão do papel do Estado
e a proposta aqui delineada de avaliação das ativtdades públicas e privadas na Amazônia. contemplará ingredientes de um
plano de desenvolvimento regional:
Acreditando na minha imagem objetíva-sobre a regíão,
coincidente com que se almeja c_om a íffiplantação do Calha
Norte, sou partidário da idéia de que o projeto não só receba
os _incentivos requeridos, como também seja _estendido par~
toda a Amazônia.
Concordo com__o _Sr"--_Minlstro quan_to à üriportância geo·
política da Amazónia. ConcordQ também que sua problemática intrínseca é resultante de uma série de. realidades que
se entrechocam. O que tenho a acrescentar é que parcela
significativa dos problemas amazônicos antec_edem a presença
do_Estado. O avan_ço do_ :Projeto Cafuã Norte é que eles inaliza
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o fim do "Estado a reboque" e propõe o Estado propulsor
do desenvolvimento e rnantenedor da integridade e da soQerania nacional.
.
É preciso ação concreta. É necéssárió CfU:e- as novas Cort:_et'ltes de tinta ou de saliva, sejam, no mínimo, navegáveis.
E ~nacreditável que as regiões brasileiras consideradas mais
problemáticas sejam as mais estudadas e, contraditoriamente,
as menos conhecidas. É urgente que os estudos e_ as_ pesquisas
sobre a Amazônia saíam das prateleiras. E que- as nos-sas
palavras não sejam em vão.
Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Conce_do a
palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr..__ Presidente, Srs. Senadores, quero
registrar nesta ca:sa o teor·- da correspondência que me foi
encaminhada pela Cârilara Municipal de Juína, no Estado
de Mato Grosso. Faço-o porque se trata de um assunto da
maior relevância, quer por sua intrínseca dramaticidade, quer
pela dimensãO nacional de que, seguramente, se reveste.
Os Vereadores de Juína endossam a Moção de Apelo
_
n 9 1/91, aprovada em sessão extraordinária pela Câmara Municipal de Sinop/MT, no último dia 22 de julho. O tema abor~ado é o quadro educacional da região e, por extensão, de
todo o Estado._
A atenta leitura do documento permite que se faça uma
síntese do panorama da Educação em Mato Grosso. O quadro
apresentado, senhores, é desolador!
Sob o ponto de vista estritamente pedagógico, há que
se destacar desde ausência de instalações físicas adequadas
ao bom funcionamento das escolas até a injustificável falta
de professores e de pessoal técnico-administrativo em número_
suficíen-te, passando, obviamente, pela precariedade do materia_! didático à disposição dos corpos docente e discente.
Além disso, parece existir um deliberado intento de tornar aiD.da ·mais insupártàVel a permanência, em ãfivídade,
do pes5:oal encarregado de promover o funcionamento do sistema educacion_al. Assim, aç lado_ de um quadt:_<>_ _funciorial
incompleto, somam-se os salários absurdamente defasadosem muitos casos inferiore_s .ao estabelecido em lei e pagos
com atraso.
- -Há que se salientar, ainda, a existência de urna pesada
e emperrada máquina burocrática que, centralizada na Capital
do Estado, out a-coisa nã~ faz Sen~o prejudicar sensivehnente
a tramitação de processos de interesse dos servidores. A situaçãÇI é particularmente mais grave_ quando se refere ao atendimento do Ipemat, a Previdência estadual.
Um. quadro de tal natureza afronta a consciência de todos
aqueles que sonham com a construção de um Brasil moderno,
desenvolvido e próspero. Não é crível que, às portas do século
21, ainda estejamos gritando pela conquista do mínimo indispensável ao desempenho do processo educacional. Sobretudo
porque, sabemos bem, nenhuma nação consegue vencer a
barreira do atraso e_ do obscurantismo sem dispor de uma
sólida base educacional que a todos contemple.
Ao apoiar integralmente a posição assumida pelos Vereadores matogrossenses, saúdo sua disposição para a luta que,
em tudo e por tudo, dignifica o mandato que o povo lhes
conferiu. Mais ainda: regozijo-qte com o elevado espírito de
cidadania assumido pela comunidade que, aliando-se aos seus
representantes, procura fazer prevalecer seus mais inquestionáveis direitos.
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É assim que se forjam "autêntiCOs cidadãoS!' E assim -qUe._
se faz História!
Muito obrigado. (Muito Ç>em!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Na presente
sessão terminou o prazo-·para apresentação de emencJ.as ao
Projeto de Lei do Senado no21, de 1991, de autoria do Senador
Marco Maciel, alterando o Decreto-Lei n9 2.452, de 29 dejulho de 1988, que dispõe sobre o regime tributário, cambial
e administrativo das Zonas--de Processamento de Exportações
e dá outras providências.
Ao projeto foram apresentadas duas emendas.
A matéria retornará à Comissáo de Assuntos Económicos
para emiti{ parecer sobre as emendas.
São as seguintes as e_mendas apresentadas:
EMENDANe3
Dê-se ao § 6° do art. 2o do art. ! 0 do Projeto de Lei
··
do Senado nn 21/91, a seguinte redação: "§ 6° Em se tratando de ZPE já aprovadas, o
prazo de que trata o parágrafo anterior-será ·cte_ 24
(vinte e quatro) meses, a partir da data da pubJicação
desta Lei."
Justificação
Ê salutar a exigência de se fixar um_ prazo máxiinO para
início das obras de instalação da ZPE, sob pena de caducidade
da sua concessão. Entretanto, há fatores que: ~ontr_a-indicam
o exíguo prazo de doze meses, apregoado no Projeto de Lei
do eminente Senador Marco Maciel. Entre outros, podemos
destacar os seguintes:
a) a Resolução do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação- CZPE, n~ 4, de 21-12-88, exige
da administradora da ZPE a elaboração prévia do Plano Diretor da ZPE, que envolve a normafização de aspectos complexos, entre os quais o~ usO- do solo, zoneamento, código de
obras e posturas e a defiiiiÇãO da respectiva infra-estrutura
básica de saneamento, energia, transportes, __comunicaçóes e
demais serviços;
b) o Plano Diretor da ZPE e os projetas de infra-estrutura têm de ser negociados com -as autoridades municipais,
____ _
estaduais e as concessionáriaS de serviços pa,blicos;
c) as instalações e equipamentos neCessários ao -controle
aduaneiro têri:J. de ser objeto de piojeto a ser aprovado previamente pelo Departamento da Receita Federal, nos termos
de sua Instrução Normativa n~'171, de 21-ll-88;
d) os apertes de recursos fmanceiros têm -de- Ser aprovados pela Assembléia Legislativa e Câmara dos Veread9res;
e) e o início das obras só se justifica economicammente
quando um número· .thinllno de empresas já houver manifestado intenção de se estabelecer no local. O prazo de doze _
meses s6 poderia ser cumprido, na prática, por uma ou duas
ZPE que já haviam iiiiciado ou adotado as providências acima,
antes que o Plano Collor I criasse um clima de indefiniÇãO
legal sobre a manutenção ou não das ZPE. Por estas razões,
propomos o dobro do prazo.
É importante ressaltar que o prazo prop-~sto nesta emen.:
da só se iplica às ZPE já api'Ovadas. Para as ZPE que porventura vierem a s-er autori:Zãdas no "futUro, prevalecerá o prazo
de 12 (doze) meses a contar da respectiva autorização cOnforme preceitua.- o § s~ do meslno artigo.Saia das Sessões, 2 de outubro de 1991. --Senador Carlos
Patrocínio.
-

Outubro de 1991

EMENDAN•4
Acrescente-se ao art. ii do art. 1~'/11, do Projeto de Lei
do Senado n" 21/91, o inciso II, conforme a redação a seguir:
"II- isenção do imposto incidente sobre as remessas e os pagamentos realizados, a qualquer título, a
residentes e domiciliados no exterior."
Justificação
relator do PLS n' 21/91, ao propor a Emenda
n" 1-R, aprovada pela Comissão de Assuntos Económicos,
assim se externou:
"Como umã das mais importantes -consid~~ações
para o investidor estrangeiro _é _a estabilidaQ_e das leis
do país Oriàe pretende investir, resolvemos aditar uma
Emenda no Projeto em tela, garantindo a aplicação
da ~c::_gislação vigente aplicável às demais pessoas jurfdicas domiciliadas no país, para efeito dos lucros auferi_c:!os, ressalvando, inclusive, tratamento legal mais favorável instituído posteriormente.
Estamos de pleno acordo com o relator e conseqüentemente com a alteração introduzida no inciso I
do eapul do artigo 11 do Decreto-Lei n' 2.452/88.
Entretanto, o texto final aprovado pela CAE reproduziu os parágrafos 1" e 2~' do citado artigo e deixou
de reproduzir o inciso II do caput sem qualquer manifestação a respeito do eminente relator.
Entendemos que o texto do inciso II do art. 11
do Decreto-Lei no 2.452/88 deve :se-r rriantido, pois sua
ex~lusão implicaria na eliminação da isenção do Imposto de Renda sobre as remessas e os pagamentos realiza-dos a residentes_ e domic;iJiados no exterior. Tal isenção
foi coricedida pela Lei da ZPE por ser absolutamente
indispensável, como atrativo para o investidor estrangeiro.
Com efeito, a exigência de Imposto de Renda sobré as remessas ao exterior efetuadas por empresas
estabelecidas na ZPE é incompatível com o regime
de liberdade cambial, consagrado na Lei e atributo
essenciai'do próprio conceito de ZPE."
Sala das Sessões, 2 de outubro de 1991. -Senador Carlos
Patrocínio.
(J~i!ustre

O SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro)- A Presidência
convoca sessãO extraordinária a realizar-se hoje, às 18h30min,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
~~..c

I -

Votação, em primeiro tui"no, da Proposta de Emenda
à ConstitUição n~' 2, de 1991, de autoria do Senador Affonso

Camargó e Outros Senhores Senadores, que dá nova redação
ao inciso III do art. 155 da Constituição Federal.

-2- DiscuSSão~ em turno único, do parecer da ComiSsão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
no 249/91 (no 505/91, na origem), de 23 de setembro de 1991,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Plenário a escolha do Senhor José Jerónimo Moscardo de Souza, Ministro de Primeira-Classe, da carreira de
diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil_
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na delegação permanente do Brasil junto â Associação -LatinoAmericana de integração, com sede em MOhtêVidéu, República Oriental do-Urugr.iaí.
·

Ata da
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O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 54 minutos.)

Sessão, em 2 de outubro de 1991

P Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Mauro Benevides
AS 18 HORAS E 30M1NUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
~
~·
~ ~
Affonso Camargo -Albano Franco - Ale>:;andre Costa
- Alfredo Campos - Almir Gabriel - Alufzio. Beze~a Amazonino Mendes .- Amir Lando --:-:- Antomo Manz Aureo Mello - Beni Veras - Carlos De'Cadi - Carlos
PatrocÍnio - César Dias - Chagas Rodrigues --::- Cid Sabóia
de Catvalho --Coutinho Jorge -Dario Pereira -_Dirceu
Carceiro _.;.. Divaldo Suruagy - Edison ~!='hão_- J?dl_l~r~o
Suplicy - Elcío Álvares - . Esperidião A mim - ~p1tác10
Cafeteira - Fernando Hennque Cardoso·- FranCISCO Rollemberg- Garibaldi Alves- GeJ·son_-Cart_lata- Guí!~er~e
Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Lucena- Iram
Saraiva -João Calm_O!l_- João França- João RochaJonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo -José
Fogaça- José Paulo Bisol- José Richa,---::: Jutahy Magalhães
-Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha
- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar
-Márcio Lacerda -Marco Maciel -Mário Covas~ Marluce Pinto - Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira
Filho- Moisés Abrão- Nabor Júnior_- Nelson Carneiro
-Nelson Wedekin - Ney Maranhão -:- _Odacir .Soares Oziel Carneiro - Pedro Sirtfort ~ Rachid Saldanh~ _Derzi
- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão ·- _Ronan Tito Ruy Bacelar- Valmir Campelo- WiJson MaJ!jns_-:-'"TeotQnio Vilela Filho.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 71 SrS-. Senadores.-Havendo número regimental, declaro_~ber_ta_a sessão. _ _ _
Sob a proteção de Deus, inici:lmos-nciSsos trabalhos.
Antes de proceder à leitura do Expediente, desejo transmitir apelo a todos os Srs. Senadores para que venham imediatamente ao plenário do Senado neste primeirO _momeEto ~'
a seguir, ao- plenário do Congresso N-acionaL É um apelo
que, em nome da Mesa Din!tora da Casa_, faço a __ todos os
Srs. Senadores.
Neste exato momento, a Mesa visualiza apenas a presença
de 28 Srs. Senadores; não há número, portantO, para deliberação, ainda. Como as matérias incluídas na Ordem do Dia
exigem quorum expressivo, urriã -delas é uma emenda à Constituição, da lavra do eminente Senador Affonso _Camargo, a
Mesa sente-se no dever do solicitar" a preSéifça de to_dos os
Srs. Senadores. Além dessa matéria, 'há também a indicação
de autoridades, conseqüentemente, através de votação pelO
processo eletrónico.
__
___
A Mesa, portanto, dirige apelo veemente a todos os Srs.
Senadores no sentido de que se encaminhem imediatamente

para o plenário do Senado Federal, já que neste momento
se inicia a sessão extraordinária com a presença expressiva
"de_ Srs. Senadores, mas ainda em número insuficiente para
garantir quorum mínimo para deliberação, que é de 41 Srs.
Senadores.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Do Sr. 1~ Sec_ret_árlo d_a Câmara dos Deputados
N9 263/91, de 2 do corrente, comunicando a aprovação
das emendas do Senado de n~~ 1 a 9, 11 e 12, e a rejeição
da emenda de__ no 10 ao Projeto de Lei da Câmara no 52,de 1991 (n' 912/91, na Casa de origem). que dispõe sobe
as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas
pertinentes. (Projeto enviado à sanção em 27-9-91.)
No 264/91, de 2 do corrente, comunicando a aprovação
das emendas do Senado de n""' 1, 3, 4, 6, e 9, e a rejeiçãodas_ de n(JS 2, 5, 7, 8 e 10 ao ProjetO -de Lei da Câmara no
47, de 1991 (n' 5.804191, na Casa de origem) que dispõe sobre
a capacitação e competitividade do setor de informática e
automação, e dá outras providências. (Projeto eriViã:do à sanção em 2-10-91.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~O expediente lido vaiá publicação.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1" Secre~
tário.
É lida a seguinte:
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência_que me ausentarei do País
no período de 7 a 12 de outubro do ano em curso, na qualidade
de integrante da delegação brasileira que participará da 86a
Conferência Interparlamentar, a realizar-se em Santiago do
Chile.
Aproveito a oportunidade para reafirmar a expressão de
minha alta estima e superior consíderação. -_Senador João
Calmon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro B_enevides)- O expediente lido ·vai à publicação.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra, como Líder.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
-a palavra a V. Ex~
O SR. CID SABÓIA l>E CARVALHO (PMDB- CE.
Como Líder, pronuncia Q seguinte discursO. Sem revjsâo do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço a palavra
como Líder do PMDB, aproveitando este instante em que
os Srs. Senador_e_s estão chegando~ para iniõ-rmar a V. Ex~.
Sr. Presidente, que algumas Comiss_ões estão reunidas. Atendendo o apelo de V. Ex\ abandonei a Comissão de Assuntos
Sociais para vir aqui ao plenário. Esta Casa tem sempre muitas
reuniões de Comissões, tanto daqui como mistas, mas acredito
que, nesta noite, resolverem-os todos esses problemas.
Entretanto, permita-me V. Ex•, registrar aqui ifo ·senado,
como já fiz em requerimento, a boa repercussão da atuação
de V. Ex• nesses últimos casos que-envolvem a República
e com a exibição do se_u espírito de prudência, que hoje é
louvado no Brasil inteiro. Inclusive ºjornal Tribuna do Ceará,
do qual sou um dos colunistas, hoje dedica primoroso editõ"ffal
comentando a atuação do Senador Mauro Be~evídes, Presidente do Congresso Nacional.
As últimas horas, Sr. Presidente, têm sido nervosas para
a Nação, num conflito democrático, é verdade, entre Governo
e Oposição, mas nascerido disso tudo um terror público, notadamente nos servidores Õ---ª----União. O Ernendão pairava corno
uma grande desgraça sobre a cabeça dos. brasileiros; no entanto, nas últimas horas, após as Lideranças se reunir.em_na Câmara e no Senado, após os Partidos tornarem poSição, tudo começou a clarear e, pelo menos, já se sabe agora que Sua Excelência o Senhor Presidente da República pretende resUmir
suas propostas de emendas à ConStituiÇáo ã a1:iertUfà económica e à revisão fiscal, a uma nova visãO" tributár:_io-fiseal da
norma maior do País consubstanciada na Constittli_ção Federal.
Nesse caso todo, a palavra de V. Ex~ foi fundamental,
porque suas posições, em defesa do Congresso Nacional foram
claras e prudentes. Lá fora sabe-se perfeitamente que a prudência é instrumento do Congresso Nacional; é postura do
Senado e da Câmara; é comporfamento do Presidente Mauro
Benevides. Mas é, acima de tudo, aquela prudência corajosa,
cívica, que zela pelo Poder Legislativo e que avisa que este
Poder sabe onde tem os pés e a cabeça; sabe das suas prerrogativas e zela ab_solutameiite por elas. A repercussão da entrevista de V. Ex~, no último domingo, ao· Correio Braziliense
é um ótimo sinal democrático, e itfóstra que a imprens-a, desta
feita, ao invés de se tornar uma crítica crudelíssima ao Congresso Nacional, como tem sido sempre, converter-se à filoso-.
fia-de V. Ex: e elõgiã esse comportamentQ_ de ~e_lo-, esse comportamento, acima de tudo, de recato para todos os lados.
Recato para os que vêm aqui, recato da nossa a:tuação" para
com os demais poderes desta Nação. Essa, Sr. Presidente,
é a harmonia dos poderes. Esta é própria ·norma constitucional. V. Ex~ falou com o coração da Assembléia Nacional
Constituinte, do poder constituinte, com o coração constitucional do Brasil. E quero, então, dar essa notícia à Casa,
de que a prudência de V. Ex~ está sendo respeitada em todo
a servindo de orientação para·o melhor entendimento entre
os Poderes Executivo e o Legislativo.
Sei perfeitamente que V. Ex•, como Presidente do Congresso Nacional, tal qual o Deputado Ibsen Pinheiro, como
Presidente da Cârna_r_a__dQsDeputados, ambos terão o máximo
de zelo na defesa das prerrogativas do Congresso Nacional,
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ma~_ recl:!~hecendo ~ gra'lidade do momento pelo qual passa
a Nação.
· O disparãdo preço do dólar - imiis urna desvalorização
da moeda nacional - a desorganização administrativa, as
denúncias de corrupção, as graves suspe'itas sobre o Governo
Fe-deral criam u'ma atmosfera altamente lesiva ao País. É preciso, portanto, que, neste ambiente de tailta gravidade, erga-se
a voz da prudência e do respeito-; da dignidade e do exercício
das prerrogativas, e, tudo isso, muito bem exercido por V.
Ex~

Nas próximas horas, pedirei, também, a esta Casa, a
transcrição, nos seus Anais, do editorial de hoje do jornal
Tribuna do Ceará, do nosso Estado.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, pela Liderança
do PMDB. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, desejo expressar a V. Ex~ os
meus agfadeciniéntos por essa generosa mahife"stação que faz
da tribuna em relação a nossa ·atuação à frente do Senado
Federal, exatamente no instante em que as vistas da opinião
pública brasileita se direc:ionam parã. o Congresso Nacional,
do qual o Senado Federal é uma das Casas.
Ainda na manhã de _hoje, as Lideranças desta Casa estiveram reunidas para fixar o nosso posicionamento em relação
à proposta de emenda à Carta Magna, a ser enviada pelo
Senhor Presidente da República. Naquela ocasião, esta Casa
se mostrou sensível às tendências predominantes no seio da
comunidade brasileira e, por meu intermédio, o Senado Federal fez chegar ao articulador político e titular da pasta da
Justiça 1 o no_sso colega Senador Jarbas Passarinh_o, o pensamento aqui predominante, no sentido de que o Senhor Presidente da República fizesse circunscrever as a_l_tera_ções propostas à Lei Fundamental do País, apenas às matérias relacionadas ao ajuste fiscal e_à moderniZação da economi~. Foi
uma posição que assumimos hoje, com a participação das
Lideranças, e fizemos chegar o nosso pensamento ao Ministro
J~r:_bas_ l~assaririho. Portantot agradeço a V. Ex~ a manife~tação
que faz da tribuna, em nome d3 Bancada_do PMDB. Tal
gesto, realmente, reestimula-me no empenho de corresponder
à confiança dos Srs. Senadores que me guindaram a esta posição de Presidente do Senado Federal.
O SI:". Affonso Camargo- Sr. Presidnete, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Affonso Çamargo.

Concedo
- --

O SR. AFFONSO C AMARGO (PTB -PR. Pela ordem.
Sein-r-e-yisãa-OO~adoF+~-Sr-.- Presidente,

desejo nov~mente

analisar essa dificuldade de quorum qualificado- para aprovação de proposta de emenda à Constituição. Veja V. E_x~
a dificuldade que estamos tendo, neste momento, para atingir
um ·quorum de 41 Srs. Senadores .. E o número . dt'; 41 Srs.
Senadores representa maioria simples. Sabe bem V. Ex• que
para -a-preciação de proposta constitucíóri3.1 é necessário quorum qualificado de 60%, são 49 Srs. Senadores favoráveis
para que ela seja aprovada. De modo que pediria à Mesa
que sobrestasse novamente, e vamos ver qual é a possibilidade
que teremos de, um dia, juntando outras emendas, ou pelo
menOs no dia em que for votada a emenda que o Poder Executivo vai mandar a esta Casa, certã.meDte nesse dia, yamos
ter quorum aqui, e, nessa hOra, pOderemos aproveitar para
discutir, aprovar ou não a_s nossas propostas de emendas.
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de setembro de 1991, p~la qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do plenário a esco_lha do Senhor José Jerônitp.o Moscardo de_ So~a_, Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Delegação Permanente do Brasil junto à associã.ção latino-americana de integração, com sede em Montevidéu, República Oriental do Urug)lai.
Nos termos do parágrafo único do art. 383, do Regimento
Interno, esta sessão passa a ser secreta. Conseqüentemente,
solicitO aos Srs. Funcionários que adotem as providêncfas ·necessárias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão transfOrma-se em secreta às 18 horas e
55 minutos e-volta a ser pública às 18 horas 58 mi"nutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
desig~ando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

O SR. PRESIJ)EJ'ITE (Mauro Benevides)- A Mesa aco· _
lhe a manifestação do nobre Líder Affonso Camargo. Re.almente, segundo informa a Secretaria Geral da Mesa, neste
momento, só se acham em Plenário 39 Srs. Senador~s. P_ortanw
too o apelo da Presidência para que os dois Senadores que
completarão o quorum se desloquem dos seus gabinetes, e

assim tenhamos condições de apreciar as matérias constantes
da Ordem do Dia, â exceção dessa emenda à ConStituição
que, oportunamente, com o quorum qualificado exigido, faremos a sua votação no plenário do Senado Federal. Mas,_ neste
exato momento, esperamos que os dois Senadores_que completarão o quorum se dirija"ln ao plenário, permitindo, portanto, a apreciação das matéti~s das autoriçl_ades, submetidas
à decisão do Senado Federal.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presid~nte, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, está
reunida a Comissão -de Assuntos Sociais, com doze ou treze
Senad"ores presentes. Se S. Ex~ vierem para câ, logicamente
votaremos tudo, inclusive a emenda do Senador Affonso Camargo, que é da maior relevância e iril.põftância. Essa emenda
não pode ficar sendo protelada a cada dia, a cada hora, a
cada instante. É matéria de grande ímporlâricia, inClusive para
o próprio Senado Federal e que deve ser votada. Peço a V.
Ex~ que designe alguém para que compareça à Cóniissão de
Assuntos Sociais Do sentido de solicitar aos componentes da
referida comissão que se dirijam imediatamente ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa in·
forma ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho que a reunião
já foi suspensa, e os riobres Senadores se deslocam para este
Plenário. No momento a Secretaria Geral da Mesa computa
o comparecimento de 40 Srs. Senadores, Evidentemente, não
haverá núriiero para_ a_ apreciação da emenda constitucional.
Mas, é possível, realmente, que se alcance o quorum de 41
Srs. Senadores para a ~preciação das autoridades que terão
seus nomes submetidos ao crivo dos Srs. Senad_ores._
Portanto, a Presidência pede aos Senadores que tomem
assento em qualquer uma das poltronas; porque sendo secreta
a votação seguinte, não há exigência de um Senador sentar
na sua própria poltronas poderá fazê-lo para o exercício do
voto, em qualquer das cadeiras do plenário do Senado Federal.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em primeiro -turno, da proposta de.e:menda à constittiiÇã6-il~>-2, âe 1991, de autoria do Senador
Affonso Camargo e outros _senhores senadores, que
dá nova redação ao inciSo m do artigo 155 da Constituição Federal.
Em virtude da existência de quorum qualificado para
votaçãõ da matéria, fica a sua votação adiada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2:
Discussão, em turno único 1 do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre
a Mensagem n• 249/91 (n' 505191, na origem), de 23
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ORDEM DO DIA
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 8, DE 1991
Discussão, em turrio úniço, do Projeto de Resolução n9
8, de 1991';· de autoria do Senador Carlos De'Carli, que altera
a redação do inciso I do art. 43 do Regimento Interno do
Senado Federal, tendo
PARECERES, sob n•' 329 e 330, de 1991, das Comissões
- de Constituição; Justiça e Cidadania, contrário; e
- Diretora, favorável.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' '22, DE 1991
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9
22, de 1991, de autoria do Senador Mareio Lacerda, que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado
Federal, tendo
PARECERES favoráveis, sob n•' '222 e 331, de 1991.
das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, e
- Diretora.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(LevarJta-se a sessão às 19 horas).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
EDUARDO SUPLICY NA SESSÂO DE 26-9-91 E
QUE, ENTREGUE À REVISÂO DO ORADOR, SE·
RIA PUBLICADO POSTERIORM_ENTE.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicx.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o.
seguinte discurso.) - Sr._ Presidente, Sr" e Srs-. Senadores,
gostaria de tratar de dois assuntos: o ·primeiro, relativo à
decisão da Justiça Federal sobre os irmãos Francisco Mário
de S_ouza_ e Henrique de Souza Filho - O Henfil; e, em
segundo lugar, sobre o ofício que o Ministro da Justiça, Jarbas
Passarinho, em nome do Presidente da República, Fernando
Collor de Mello, enviou-me nesta tarde.
-Creio ser iinportante destacar a relevância histórica da
decisão da Justiça Federal que condenou a União é o Estado
do Rio d~ Janeiro como cc-responsáVeis pelas mortes do músico Franciséo Mário de Souza e do cartunista Henrique de
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Souza Filho - o Henfil - em açãO Õrdinária de resPonsabilidade civil, impetrada por seus fam-iliares.
Hemofllico_s, Chico Mário e Henfil faleceram em função_
de terem contraído AIDS, por meio de traiJ.Sfu~fãO-OeSãiigue
em hospitais públicos.
·Em sua exposição de motivos, afinnou o Juiz_ Federal
José Eduardo Carreira Alvim: "Se realmente a União Federal
e o Estado do Rio de Janeiro víessem se desincumbindo dos
seus encargos, os dois irmãOs não teriam inorrido depois de
receberam a transfusão_ de sangue contaminado", e que se
os cidadãos não podem obrigar o Estado a garantir a qualidade
dos bancos de sangue, outra alternativa não resta aos prejudicados que responsabilizá-lo pelos danos".
Tal decisão reveste~se de grande rel~vância, uma vez que
constitui impOrtarúe" ju-rfsprudência_contra a omissão do ~~der
Público de cumprir a sua atribuição constitucional, qual seja,
a de controlar e fiscalizar a qualidade do sangue utilizado
·
- -no povo brasileiro.
Sr. Presidente, na s~IIIana passada enviei ofício ao- Excelentíssimo Senhor Presidente_ da República contendo depoimento do Sr. António de Castro Paixão prestado ao Programa
Nacional de Televisão do Partido do_s Trabalhadores, transmitido em rede nacional. Dada a relevância desse depoimento,
a corag:f!m cívica do empresário António de C~stro ~aixãõ, -avaliei qUe seria lmj)ortante soiicitar ao Presidente da República a garantia de que não haveria represálias contra o referido
empresário, em função de suas declarações.
O Presidente da Comissão que faz averiguações sobre
denúncias de corrupção, de irregularid~des _na contratação
de obras públicas, Senador Ruy Bacelar, e o Presidente em
exercício, senador Jutahy Magalhães, convidar:am o Sr. Antônio de Castro Paixão a prestar depoimento na CPI.
Ainda ontem, o Senador Jutahy Magalhães confirmou
que o segundo depoimento do Sr. António de Castro Paixão
-pois ele já havia prestado um primeiro na semana passada,
ocasião em que apresentou documentos que estão se?do examinados - será realizado em 9 de outubro; daqm a duas
semanas.
Mas, sobre o ofício que enViei ao PTeSidente da República, obtive do Ministro Jarbas Passarinho os seguintes_esclarecimentos:
A V.GM/SAA/0902
Exm~sr.

Brasnia, 25 de setembro de 1991
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
Partido dos Trabalhadores
Senado Federal
Nesta
Senhor Senador,
Incumbiu-me o Senhor Presidente da República
de me dirigü:av. Ex• em resposta ao OfíCio n~'99/91,
de 18-9-91, através d_o qual fez chegar ao conhecimento
do Chefe do Goyerno, denúncias folmuladas pelo digno empresário Antônio de Castro PaiXãO-- e transmitidas a todo_o País no último programa de TV do Partido
dos Trabalhadores- a respeito de irregularidades que
teriam sido cometidas, por diversas Prefeituras do Estado ·da Bahia, no uso de verbas federais destinadas a
obras públicas.
_ __
_ ~
Como as apdntaüas irregularidadeS- teiiam -ocorrido no uso de verbas oriundas dos Ministérios ·da Saúde
e da Ação Social, solicitei e obtive dos Titulares daquelas Pastas os esclarecimentos necessários, -que; ·no es-sencial, transcrevo a seguir.

I-
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Ministério da Saúde -

Relativamente aos municípios r"efeTiâOS na corres-- pendência da empresa Módulo Engenharia Ltda,, esclarecemos que foi celebrado em 1990 um convênio·
com a Prefeitura de Urandi/BA e encontra-se em Vias
de conclusão um convênio com a Prefeftura de Ipecaetá, do mesmo Estado..
Relativamente aos demais municípios mencionados na correspondência- Conceição do Caíté, Palmas de Monte Alto e Piatã - não há convênios firmados
ou em vias de assinatura com o Ministério da Saúde.
A existência de previSão orçamentária legitimaria a
manifestação dos interessados junto ao Ministério, para
estabelecimento do vínculo. No entanto, não registramos qualquer iniciativa neste sentido.
Por fim, esclarecemos que, existindo convênio entre uma Prefeitura municipal e o Ministério, caq~ àquela, CC?~ __autonomia, dar mício _e coordenar todo proCeSso licitatório. Qualquer iiicidiente registrado ou cur~
so de licitação deve ser apreciado e decidido pela Prefeitura. Se caracterizado o descumprimento das normas
cogentes, o Ministério adota imediatas providências
no sentido de sustar a transferência dos recursos.
Não havendo qualquer vínculo formal entre as prefeituras e o Ministério, como é o caso dos Mup.icípios
de Conceição do Caité, Plamas de Monte Alto e .J;>iatã,
_não há como se registrar iiltervenção do Ministério,
como pretende o missivista." (Aviso n<? 1.107/GM, de
29-9-91- Ministro da Saúde).
II - Ministério da Ação Social
Ouailto a-s-deniillCias encaminhadas pelo E~m~ Sr.
Senador, passo a informar a relaçclo existente entre
o Ministério da Ação Social e os municípios citados.
A exceção de Gurupi/TO, -os demais municípios
mencionados con·stam do Orçamento Geral da União,
exercício de 1991, como be-nefiCiários de recursos para
aplicação em infra~estrutura urbana (Simões Filho, Rui
Barbosa, Maragogipe e Lauro de Freitas), em sistema
de coleta e tratamento de esgotos (Simões Filho) e
em abastecimentQ de água em núcleos rurais (Urandi).
Essas dotações estão indisponíveis- para movimentaÇão
e- empenho, conforme Decreto n'? 21, de V-2-91.
--Do Orçamento Geral da União, exercício de 1990,
o Ministério repaSsou recursos para os Municípios de
Lauro Freitas e de Urandi.
Lauro dr Freitas recebeu Cr$10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros) para a construção de 35 (trinta
e cinco) casas, Cr$15.026.990,00 (quin)'e milhões, vinte
e seis mil e novec_entos e noventa cruzeiros) para a
conclusão de 95 (noventa e cinco) casas e
Cr$1.170.000,00 (um milhão e cento e setenta mil cru~
zeiros) para adquirir matéria-prima e_alimentos (_lecessários à iniciação profissiohãl de jove-ns carentes ou
marginalizados.
_
Com relação ao repasse de Cr$10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros), Portaria n<? 35/90, a prestação
de contas respectiva foi aprovada pela Secretaria Nacional da Habitação e pela Secretaria de Controle Interno
do Ministério, havendo sido o processo encaminhado
a Delegacia Regional do Tesouro Nacional para o registro contábil de sua baixa. Na documentação, nada foi
detectada de irregular.
A Prefeitura compro-v-ou o Uso dos
Cr$15.026.990,00 (quinze mil~ões, vinte e seis mil, no-
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vecentos e -noventa cruzeiros), objetivo dO" Co-hvênio
Gostaria de agradecer, de públicO, a atenÇão -do Ministro
n• GM/470/90. A Secretaria Nacionar da Habitação Jarbas Passarinho que, em nome do Presidente da Repúbfica,
aprovou as contas, que se encontram na SeCretaria de tomou as devidas providências no ·sentido de: primeiro, exigir c
Controle Interno, em diligência, uma vez que falta o dos MiniStérios da Ação Social e da Saúde que esclarecessem
extrato da conta bancária.
essas denúncias que já haviam sido formuladas pelo Sr, AntóQuanto ao repasse de Cr$1.170.000,00 (um milhão nio de Castro Paixão, conforme ofícios, dirigidos àqueles Mi~
e cento e setenta mil cruzeiros), Portafia n" 356/90, nistérios.
a Prefeitura te-m prazO. até 24-11-91 para realizar as
Gostaria de registrar que a convicção-com que o Sr. Antôaquisições. A prestação de contas será devida após nio de Castro Paixão nos expôs os fatos, inclusive, está em
24-12-91.--- -- . vias de relatá-los a Comissão Parlamentar de Inquérito, é
O Município -de Urandi foi beneficiado com de tal sorte impressionante -e de tal gravidade, tendo em vista
Cr$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil cruzeiros) também os seus 23 anos de experiência como engenheiro,
para construir duas barragens em alvenaria de pedra. construtor de obras e proprietário de uma empresa chamada
Expirada a vígência do Convênio n" GM/L395/90, em Módulo, que também temos certeza de que muito de_ verda31-3-91, a PrefeítUI-3. 3.iil.da não prestou contas. A Secredeiro há nas suas palavras.
taria Nacional de Saneamento a oficiou cobrando, a
O
Sr.
Esperitidão
Amin
Permite
V.
Ex~
um
aparte,
remessa dos documentos.
Pelo Convênio no:- 1.157/90, O Município recebeu nobre Senador?
Cr$5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) para
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com a maior honra;
construir e recuperar unidades habitacionais populares
atingidas pelas chuvas. Expirada a vigência e-m 17-4-91 ao terminar esta informação. Encaminhei ao Presidente em
e não tendo a Prefeitura preStãdo contas, a-secretaria exercício, SeO.adOf !iitahy Mag_alh_ães, urJ_l_.ofiCiO do Sr. AntóEspeCial de Defesa Civil expediu o Telex n 9 228, em niO de Castro Paixão, no qual detalha a maneira como uma
14-6-91, cobrando-lhe a comprovação do uso dos re- grande empresa, que tem contrato com Prefeituras, combina
cursos.
com pequenas e médias empresas formaS de lhes repassar
Urandi iecebeu, ainda, nos termos da Portaria n9 recursos. 313/90, Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) pa- - -- - O Sr.- Antônio de castro Paixão encaniinhOu à CPI õs
ra o pagamento de serviços de abastecimento de água documentos que constituem evidência dara de que isto está
por carro-pipa. As contas do uso dos recursos já foram acontecendo, e este senhor, prezado Senador Esperidião
aprovados pela Sectetarla Especial de Defesa Civil.
Amin, informou à CPI qrie" as obras sobre -as qU"a:is estava
No que diz respeito a Simões Filho/BA, alega o se referindo poderiam ser construídas pela metade do preço
denunciante que não teria nem mesmo conseguido que estavam custando .
... comprar os editais de cOncorrência, a n"ão ser após
Portanto, avalio que este assunto precisa ser tratado com
dirigir carta à Prefeitura sobre o assunto, em-13-5-91. muita responsabilidade. Tenho certeza de que o próprio MinisEntretanto, o Ministério não assinou nenhum convénio tro da Justiça, que recebeu ontem todos os documentos comcom aquele Município nos exercícios de 1990 e 1991. probatóriOS o-u que-. pelo menos, constituem fortes i.ôdícios
Assim, sou levada a concluir que a licitação- de Simões
Filho não se refere a recursos do Ministério." (Aviso sobre o que o Sr. Antônio de Castro Paixão relatOu, S. Ex~,
o· Ministro, de posse dos documentos, poderá aprofundar a
n' 459/GM, de 23-9-91 -Ministra da Ação Social).
-- -·-·---sua investigação.Embora esses esclarecimentos evidenciassem a fraConcedo
o
aparte
ao
Senador
Esperidião
Amin.
gilidade das denúncias, achei conveniente convidar o
Sr. Antonio de Castro Paixão para reunião no MinisO Sr. Esperidião Amio- Senador Eduardo Sup!Ícy, peço
tério da Justiça, a fim de saber se ele disporia de outras vênia para interroriipet o-seu solilóquio, porque, na verdade,
provas ou elementos de convicção capazes de dar algu- estamos só nós dois aqui no plenário, inas não posso me
ma consistência a tudo quanto declara, a nfvel nacional, furtar de fazer um comentário, muito mais do que um aparte,
no programa-de TV do Partido dos Trabalhadores.
no momento em que ouço V. Exa, até por dever de assiduiComparecendo ao Ministério, o denunciante teve dade. É que desejo me congratular com o Ministro da Justiça,
oportunidade de ler as informações prestadas pelos dois louvar meu companheiro e amig-o, Seriador Jarbas Passarinho,
Ministérios e-c-onstatar que partira de pressupostos pela correção, pela educaçã_o, pela presteza, pela seriedade
equivocados para veicular suas denúncias, pois na- qua- -com que S. Ex~ respondeu, em nome- dõ Governo, as ifl.d3.gãse totalidaae dos_municípios, onde apontara _a ocorrên- ções·e,-mais do que as indagações, as afiririaçóe-s -e- até rilesmo
cia de irregularidades, nenhum centavo federal tinha as insinuações que estão no conteúdo da questão que V. EX'
sido recebido, pois as dotações orçamentárias a eles aborda. Valho-me desse ato de reconhecimento, de alegria
destinadas haviam sido contingenciadas pelo Decreto cívica pela forma como o Ministro da JustiÇa de um Governo,
que tem o dever de levantar, de verificar-a profiindidade
n' 21, de 1•-2-91.
Diante do exposto, permito-me lamentar que V. de acusações já fettãs~ lhelusive, em rede nacional de televisão
Ex~ e os·aitos-dirigenres do Partido dos Trabalhadores
e que faz dessa maneira, porque esse_ tipo de procedimento,
tenham usado denúncias incoD.siSte-nrés ou, rio mínimo, por eXemplo, não é o que se registra, neste momento, por
ainda dependentes de comprovação, para transmitir parte de outras autoridades, que ígüalmente estão sendo instaao País a ímprCsSáo de estarem a prestar relevante das a se pronunciarem a respeito de questões de natureza
serviço à-caus-a da moralidade pública.
ética e moral. E quero ser muito franco dizendo que não_
Aproveito a oportunidade pare renovar a Vossa aparteei V. Ex~. há dois dias, quando defendia a Prefeita
Excelência protestos de estima e consideração. - Jar- Luíza Erundina, até porque achei que era uma defeSa de
bas Passarinho, Ministro da Justiça.
solidariedade, mas acompanhando nos jornais a forma como
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a Prefeita, por quem nutro at~ afeiÇão pessoal, pois fui colega
dela, como Prefeito de Fiorianópolis, e o _seu Partido estão
tratando a instituiçãO, 'ciúe não foi criada por mim, mas que
existe, o-Tribunal de COntas do Município ç:Je São Paulo e
os adversáriOs políticos, que QueStionam, COmo-v. -Ex• tem
o direito de questionar a situação da Prefeitura de São Paulo,
em face de uma manifestaçio do Tríbunal de Contas do Município de São Paulo. Quer dizer, esse· cotejo me torna mais
orgulhoso ainda do meu amigo Jarbas Passarinho, porque
S. Ex~ não está acusando, nesse texto que V. Ex~ leu, o Sr.
Antônio de corrupto, S. Exf não está dizendo que o Sr. António ou o PT está perseguindo o Governo; pelo contrário,
está perseguindo a verdade. S. Ex~ não está reunindo a '_'_galera" para perseguir quem contesta, qUem faZ oposiç3o, como
está acontecendo, neste momento, em São Paulo, salvo equívoco, de todos os meios de comunicação do BrasiL Salvo
mentira de A Folha de S. Paulo, salvo mentira de O Estado
de S. Paulo, salvo mentira de A Folha da Tarde e Jornal
da Tarde inclusive, que são os jorriais· á~(quais !ivç a"c~ss-6.
E nem está querendo dizer na resposta que esses_ prefeitos
serão absolvidos ou terão as suas contas aprovadas pela sociedade, como disse _ontem, num rasgo de emoção, mas de emo·
ção totalmente infundada, do ponto de vista legal e de respeito
às instituiçOes, a Pr-efeita de São Paul9, e cqmo repetem hoje
os jornais. Quem aprova as contaS desseS municípios, que
são objetos dessa acusação, ou do Município. de_ São Paulo,
são as instituições_ criadas e/ou mantidas pela Constituição
e pelas leis complementares ~ig~ntes. O Tribunal_ de Contas
de São Paulo tem o direito de julgar as c_ontas, e a Câmara
de Vereadores pode, na forma constitucion"al, eximir:_:_ da responsabilidade a Prefeítá e -a sua administiaÇãol p.a fÕrm~ que
a ConstitUição lhe faculta, autoriza e determina. E esses municípios que estão sendo questionados também. Agora, o que
desejo aqui enaltecer é a tolefância que o Ministro da Justiça,
cumprindo com o seu dever, revela na resposta devida às
suas indagações e, neste mome~to, se me permite, até às
irisinua-ções, e aqUilo que está faltando - mas está faltando
muito- à principal administração municipal neste País, que
é a serenidade para encarar um aSsUnto de julgamento de
contas como um processo técn!co. Esta sereriidade revelada
pelo Ministro Jarbas Passarinho é motivo de orgulho para
mim, seu companheiro de partido; independente de equívocos
que possam estar acontecendo e que devem ser apurados.
E seria muito bom que esta atitude fosse apreendida e, quem
sabe até, apreendida por usos dogmáticos que devem ser repelidos por quem faz e por quem respeita as 1eis. Muito obrigado
pela oportunidade.
O SR. EDUARDO SÜPLIC~Y - Senador Esperidião
Amin, o Ministro Jarbas Passarinho foi, de fato, atencioso
em responder, e com razoável rapidez, ao ofício que encaminhei ao Presidente da República, ao qual havia anexado diversos ofícios do Sr. Antônio _de Castro Pã.ixão, onde relata a
forma como ocorre-ram lici!açõcs q~e. _enj sua avaliação e
com a experiência de um empresário, estavam a custar muito
mais do que _o devido.
_
..
Leio, inclusive, a carta envi3da pelo Sr. António de Castro Paixão, no dia 31 de agosto de 1991, ao próprio Ministro
da Justiça.
"MÓDULO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Salvador, 31 de agosto de 1991
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Exmo Sr.
Coronel Jarbas Passarinho
M.D. Ministro da Justiça
Ministério-da Justiça
Esplanada dos Ministérios
-Brasüia- DF
Ref.: Concorrência Pública Jii-1791- Senai-BA
Assunto.: Infringênci3s à legislação perÍinente
Anexas, estamos enviando as correspondências
que trocamos com o Senai-BA, onde V. Ex" poderá,
mais uma vez, perceber a quanto se atreve a corrupção
em nossa Pátria.
Entendemos que o Poder Executivo deve dar todo
·o· apoib para qu-e O projeto de lei de reformulação
do Decreto-Lei n~ 2.3l)() seja aprovado com- a rigidez
somente obtida se mantidos seus detalhes que, certamente, congressistas menos escrupulosos irão considerar exagerados. Ou serão_pormenori:ia(lo~, da maneit_a honesta e ~fjcaz coin se- encontra no projeto de lei
Os parâmetros das exigências a serem cobrados dos
licitantes, ou os corruptos encontrarão, com facilidade,
os caminhos sinuosos para fraudar as licitações. POis,
se como já se pronunciou V. Ex\ é impossível eliminar-se totalmente a corrupção, sua exacerbação tornase facílima sem que se lhe procure fechar todas as portas, qua_ndq a administração pública p~~sui um cancro
tão- maligno comó -o hofe- existente no que tange_ à
contrataçã_9 d~ obras públicas.
Não temos dúvidas de_que as fraudes em licitaçõestem causado prejuíZos muitíssimo maiores à economia
do País do que as fraudes contra a Previdência Social.
As construtoras de maior vulto têm contratado obras
com preços de duas até cerca de sete_ vezes o preço
justo. O signatário desta, passando por Teresiria, tomou conhecimento, pela imprensa·, de que a constru·
tora paulista Servaz conseguiu, utilizando-se do que
- se convencionou chamar de lobby, um financíamento
área federal para âmplos serviços "de saneamento
naquela Capital. Obviamente para que o resultado da
licitação lhe fosse dirigido. Tão alto era _o_ preço que
todas as construtoras locais estavam reivindicando, junto à Servaz, subempreitar partes da obra recebendo
_apenas 40% (quarenta por cento) do que ela faturasse
pelos serviços que cada uma realizasse. _A imprensa
e deputados na tribuna da Assembléia Legislativa bradavam contra tal absurdo_. __ A denúncia que mais chamou a atenção era aquela complementada pela observação segundo a qual o Piauí (tomador do empréstimo)
exportava dinheiro para São Paulo (Estado da construtora). Este signatário procurou, então, dois primos,
proprietários da ConstrUtora Jurema. Estes, hão só
confirma_ram o fato, como confessaram que também
tiveram a graça de ser subempreiteiros da referida obra,
todavia, recebendo apenas 38% (trinta e oito por cento)
do faturamento da empreiteira correspondente aos serviços por eles realizados. Algum tempo depois, concluídos os serviços, confessaram ter obtido_e_xcelente lucro,
comõ não ocorria em obras que contratavam diretamente com o Governo.
Exemplos como este_ são abundantes. Aqui, na
Bahia os temos.
Não é _sem razão que, talvez na pior crise financeira
por que passa o País, a~ empresas de maior vulto, mes-

-na

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

mo possuindo imensO crédito jurito a:o Governo Federal

estão - praticamente sem exceção - "nadando em
dinheiro". Empresas que, na época do chamado "milagre económico'', quando, todavia, existia concorrência,
se a~rtavarn, pediam concordata e faliam (não que
apreciemos estas situações, mas estão estritaibenfê ligada~ à livre i!'liciativa quando em clima de honestidade),
hoJe compram empresas européias e s-e diversificam
em vários ramos (nãO qUe queiramos vê-las pobres,
mas sem umeter a mão" no erário).
Não seria necessário uma devassa, mas uma simples pesquisa nos contratos atuais e a partir de uns
15 (quinze) anos- dessas empresas mostrarão, com a
mior clareza e facilidade o quanto os preços unitários
de cada um dos itens de seus serviços (concreto armado,
terraplenagem, tubulações de água e esgoto etc.} são
superiores aos-das pequenas empresas. E ainda praticaram um crime maior: com a força de seu dinheiro,
corromperam os funcionáriOs públicos de modo a licitarem em conjunto grupos de inúmeras pequenas o_bras
que eram licitadas isoladamente e construídas por pequenas construtoras - a exemplo do que aconteceu
com obras de saneamento. E nestes cas_os fica inais
fácil ainda se constatar o que afirmamos.
Tornou-se praxe, entre algumas dessas: grandes
empresas, contratarem obras através desses meios escusas e as subempreitarem -inteiramente ou quase inteiramente. Aqui no Estado da Bahia, há um exemplo eloquente deste fato, de data bem recente, em obra financiada pela CEF.
·
A moda mais recente, sobretudo quando se trata
de obras financiadas por ministérios, mas em municípios muito pe~quenos, âispersos e numerosoS é a grande
empresa escolher diversas pequenas empresas para
vencerem as licítações, uma em cada município, porque
se expor a vencê-las todas isoladamente ou mesmo conjuntamente, nessas cii'Cunsiãilclas, dá muito na vista.
As pequenas empresas, então, repassam para a grande
empresa a "parte do leão".
Mas pela falta de reação encontrada por parte dos
tími~os colegas construtores, os agentes da corruPÇão
foram perdendo o medo, e hoje abriu-se mais o leque,
de forma que as firmas de menor port_e também têm
_
.
.
__ _
acesso a essas fraudes. .
Denunciamos várias-delas aos ministériOS financiadores. Informamos sobre prefeituras que nem ao menos
venderam e não estão vendendo os editais, alegando
que a licitação nãO existe; apes3ide ·e-Xibirri:tos o obrigatório aviso de licitação publicado no Diário Oficial da
União por se tratar de obras financiadas pelo Governo
Federal. Disseram, então, que O Edital não estava
pronto. Receberam ca'rtas nossas protocoladas, avisando que, uma vez o edital pronto~ a concorrência teria
que ser adiada, por força de lei, para 30 (trinta) dias
após a data em que fosse de fato publicado. Nunca
informaram, apesar de diariamente consultados por telefone, que os editais ficaram prontos, nem adiaram
as concorrências.
Uma dessas prefeituras......;.. a·de Ürandí/BA- ~
meteu a "temeridade" de fazer constar do aviso de
li_citação públicado no DOU que a concorrência para
SiStema de abastecimento d'água incluía a feitura do
projeto da obra~fato que contraria frontalmente O De-
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creto-Lei n" 2..300. Enviamos-lhe: a carta anexa, que
não teve resposta. Também não conseguimos comprar
o edital. Denu_ociamos_mais_ uma vez ao MinisH~rio da
Ação Social, anexando a cópia. Ainda não tivemos
resposta.
Recenteme"nte, às vésperas da concorrência, recebemos telefonema da Prefeítüra d_e Piatã-BA, avisando
que o Edital da Unidade Mista de Saúde tinha fica_do
pronto, todavia sem adiar a data da licitação. Foi o
único ref~rente a· hospitais que·conseguinlos adquirir.Fizemos-lhe a carta anexa, cuja cópia enviamos ao Ministério da Saúde _encaminhada pela carta também anexa. Estamos, agora, enviando ao Ministério da Saude
nosso orçamento_ para a obra, demonstrando o quanto
o preço mínimo aceito pela Prefeitura é ·exorbitante.
Temos, e·m mãos, duas robustas pastas tipo AZ,
que poderemos exibir a V. Ex\ com maiores detalhes
contendo todas as_ denuncias feitas. _O _Senador Ru,i
Bacelar e o Peputado Luiz Roberto Ponte têm cópias
da maioria delas.
Queremos por fím, informar que o S"ei1-3i, que denunciamos no início desta, enviou-nos o FAX que faz
--- parte da noss_a_tmca de correspondência já após toiriar
conhecimento .de nossa primeira carta de reclamação
contra seu edital. Podemos afumar isto porque não
o havíamos comprado, como não o fizemos até esta
data nem o faremos se o mesmo não vier a se 'adequar
à lei. Desta forma somente nõsSa carta pOderia levar
aquele órgão a nos passar o FAX.
Apesar de nossa segunda carta, o jornal A Tarde
do dia 30-8-91 publicou a matéria cuja ciJpia anexainos_._
Observamos que- Se pretendessem tornar legal o ato
convocatório, -teriam que adiar a concorrência para pelo menos 30 (trinta) dias após a a'lteração.
- Ao inteiro_ dispor de V. Ex• para quaisquer outros
esclarecimentos, apresentamos nossas
Cordiais saudações, Módulo Engenharia e Comércio Ltda. - Eng. Antônio de Castro Paixão Diretor
Técnico."
Sr. Presidente, Sr' Senadora e Srs. Senadores, queremos
ã:qui I-eàfiirilal--que õ"'objefivo é ·esclarecer inteiramente esse·s
episódios. Cabe ressaltar que esse caso difere em muito daquilo que ocorre na Câmara Municipal de São Paulo, no Tribunal de Contas do MunicípiO e na Prefeitura· Municipal de
São Paulo.
O Senador Esperidião Amin conSiderou indequada a defesa à Prefeita Luíza Erun~Hna de Souza, por todos os seus
partidários, por todos aqueles que a respeitam, por entenderem que se trata de uma ação nitidamente política por parte
de adversários políticos, Senador Eperidião Amin, não se
trata de parecer técnico, mas ·simplemente de um parecer
político do Tribunal de_Contas do Município para tentar reprovar as· contas da Prefeita Luíza Erundina de Sousa.
Pois, em outras· administrações - e poderfamos citar
diversos casos-, houve problemas, irregularidades, e nunca
o Tribunal de Contas cogitou ·sequer de dar voto contrário,
s~ja nas contas do ex-Prefeito Jânio Quadros, seja em outras.
Enfim, o Tribunal sempre procUrou mostrar compreensão Para qUalquer problema.
No caso da gestão da Prefeita Luíza Erundina de Sousa,
confoirrie.tive OportUnidade de aqui falar ria última terçã.-=feifá,
houve apenas alguns procedimentos formais que foram Considerados inadequados.
.
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Mas, em- nenhum momento, houve erros_de má-fé, erros
que levassem a qualquer caracterização de malversação de
uso do dinheiro público e, em especial, em nenhum momento
foi -caracterizado houve qualquer ação de desonestidade por
parte da Prefeita Luíza Erundina de SQusa.
Por essa razão por toda a. cidade de São Paulo e por
todo o Brasil, levantam-se vozes de solidariedade à Prefeita
Luíza Erundina de Sousa, que, hoje, visitáu o" -pfesidente
do Senado Federal, Senador MauroBenevides, de quem recebeu solidariedade, bem como a de inúmeros Srs. Senadores,
dentre os quais a dos Senadores Chagas Rodrigues, Pedro
Simon, e a de Dom Luciano Mendes de Almeida, Presidente
da CNBB -Conferência Nacional dos Bispos do -Brasil-,
que se encontrava em visita ao gabinete do Sr. Presidente
Mauro Benevides.
Também, Sr. Presidente, na Câmara dos Deputados, hoje
houve pronunciamentos de inúmeros Deputados Federais a
favor da Prefeita de São Paulo, Si• Luíza Erundina de Sousa.
E- já- se prevê que, na próxima semana, o·núrrtem de vereadores, na Câmara Municipal de São Paulo, que votará favoravelmente às suas contas -deverá até mesmo surpreender, em
vista dessa manifestação popular em' favor da Sr• Prefeita Luíza
Erundina de Sousa.
No caso da Módulo, sobre o que disse o_ Sr. Antônio
de Castro Paixão, gostaria que os- Ministros Alceni Guerra
e Margarida Procópio- pro,curassem não ter qualquer atitude
como da que é expressa no adágio popular "o pior cego é
aquele que não quer ver". É preciso que os ministros governamentais abram os olhos do Senhor Presidente Fernando Collor
de Mello, porque, se ele realmente quer cortar despesas públicas, a melhor forma seria a -realização de licitações com honestidade, o que, por si só, p~lo depoimento_ do Sr. Antônio
de Castro Paixão, significaria re-duzir, pela metade, os gastos
daquilo que é adquirido pelo Governo.
Mas há ainda um agravante. O problema de_ste Governo,
segundo o Tribunal de Contas da União, é que realiza a mait;>r
parte dos seus gastos até mesmo sem licitação. Se se r~al_i~ar
um maior número de licitações para todas as despesas corn
o dinheiro público e se essas forem, efetivamente, honestas,
então, aí se terá uma das melhores fontes de corte de gastospúblicos que pod_erá realizar esse Governo.
Aguardemos, portanto, as conclusões da CPI sobre esse _episódio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNC!ÀDO PELÔ SR. NABOR JÚNIOR NA SESSÃO DE 27-9-91 E QUE, EN,
TREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR- NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, atendendo aos preceitos da política económica de livre mercado,
praticada pelo atual Governo, o MinistériO da Economia acaba
de adotar uma medida inusitada de liberar o preço do leite
do tipo C, depois de acertar_ com os produtores um aumento
de 11,5%. Como é _do conhecimento geral, o leite tipo C
era um dos poucos produtos ainda mantidos sob o controle
de preços da Sunab, que, agora parece restrito ao chamado
pãozinho francês; talvez mais uns dois produtos, como a farinha de trigo, por exemplo, continuam com seus preços sob
essa proteção do Governo, mas niiJ.guém ~~!;>~ _4_té quando.
O leite tipo C, o pão francês e- a farinha de trigo são os·
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produtos mais elementares da ração básica do povo brasileiro
- o que torna discutível a atitude do Governo, liberando
totalmente preços que durante muitos anos, desde a época
do primeiro governo do Presidente Getúlio Vargas, estavam
sob o controle do Estado.
Percebe-se a determinação de realmente implantar neste
País a Chamada economia de mercado, proposta econó"mica
e ação política contra as quais, em teoria, não temos maiores
objeções, -desde que cercada de cautelas quanto à sobrevivência dos trabalhadores e suas famílias. Não fora, Sr. Presidente, o despreparo dos nossos empresários para o exercício
de uma política de livre mercado, e estivesse o poder público
disposto_e dotado de recursos para assistir os mais pobres,
essa travessia contemplaria as mais caras aspirações nacionais.
Mas, na prática, as coisas são diferentes. Não faz muito
tempo a Secretária de Economia do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, Sr.' Dorothéa Werneck, viu-se forçada a ameaçar os empresários brasileiros, advertindo que se
eles continuassem abusando nos preços, muito acima da inflação, o Governo iria inte"rvir, novamente, no mercado, para
tabelar esses preços e até mesmo congelá-los.
Porque no momento em que o Governo, há questão de
um mês e pouco, adotou essa política de liberar uma grande
parcela dos preços das mercadorias consumidas pela população, a inflação teve um incremento bastante acent~ado, chegando quase a !5%, conforme foi medido pela Fundação Getúlio Vargas, pela FIPE e por outros institütos de pesquisa
do Brasil.
Houve, realmente, o reconhecimento por parte do Governo de que esse tipo de política, para um país que ainda
não tem a consciência do que seja livre_ mercado, não funciona
satisfatàriameitte;. poàe ate funcionar 'para os empresários,
mas para os consumidores não_ funciona. Eis iaí o exemplo
da carne: o Governo" liberou iriicialmente-a -cirrle de primeira,
a pedido dos pecuaristas e dos frigoríficoS, manterido sob
controle a carne de segunda. O resultado? A carne de primeira
teve um incremento de preço de mais de 100% em menos
de um mês. Acharam pouco e começaram a ·pressionar o
G~v~-~ para liberar tam_~ém o preço da carne de segunda.
O Governo liberou, e a carne de segunda, que estava faltando
no mercado por causa dos preços controlados, também subiu,
e hQj_e poucas pessoas de baixa renda têm condições de consumir esse produto tão necessário para- a dieta alimentar da
maioria da população brasileira.

.sr:

Oziei CarneiroP~;.;;ute v. EX' um apa'rt~?
O SR. NABOR JÚNIOR - Ouço com prazer o aparte
do nobre Senador Oziel Carneiro.
O

O Sr. Oziel Carneiro- Senador Nabor Júnior, V. Ex~
aborda um tema de muito inter!!sse da população brasileira;
manifestou-se corno defensor da economia de mercado, e tem
que ser feita uma opção neste Pafs; ou atuamos na economia
de mercado, ou atuamos numa economia controlada. A minha
~pção é pela economia de mercado. No entanto_, o_que se
verifica, e eu até fiz menção no discurso _que acabei de pronunciar, que é preciso o Governo se aparelhar para aplicar as
leis que existem no País e coibir os abusos. Isto é preciso.
É preciso que os órgãos de assessorarttentO do Governo. especialmente na área da economia, se preparem para poder fazer
as suas próprias planilhas de custo, de determinados produtos
!SSenciais à vida dos brasileiros. E não receber planilhas elabo-
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recebe da sua assessoria a análise e o levantamento dos custos,
leva adiante a sua política económica: Na verdade, estão aí
o~ _controles de preços, os controles de salários, os controleS
dos ve-ncime-ntOS dos_iuriciOUádos fiúblicos· e; diz muito berri
V. Ex~, está havendo alguma liberalidade em termos de preços
que este País nunca conheceu. Este País nunca conheceu o
leit~ tjpo C, o leite -popular, vendido de acordo com a_l_ei
da ofer.ta·e da procura. Este País nunca viu a carne de segunda
jer -~~-~s__preços liberadg_s~ Quer dizer, a carne de segunda
vai sair da mesa daquela parcela de trabalhadores que aíilda
O SR- NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. Ex• pelo apar- a consumia e o Governo está sabendo, lnclusive V. Ex~_çstá
te, que reforça minha posição a respeito desse importante
propondo a extinção da Sunab, por quê?-Porque não furi.dona:
tema, que é o mercado livre, a liberdade de mercado, a econoSabeiT_l_os que este órg'ão não está funcionando e _o Governo
mia de mercado.
também sabe_. Se_ a Suitab não _ e_stá funcionando, se não há
Também sou favorável à livre iDiCiãtiVa. Já-fui erilpresáiio
controle de preços, se o negócio está cã.irido quase que grotespor muito tempo, defendo a livre iiJ.iciativa, mas sõu êõiitra camente, como é que vai liberar sem mais nem menos dois
os abusos que estão se veriftcãndo todg dj_a. O Governo mantiR
produtos tão essenciais à população; a carne de segunda e
nha sob controle, por exemplo, o peço dos au_to_mQyeis. As
o leite tipo C, o popular, que são produtos de primeiríssima
indústrias pressionaram Ja-nfó que foi reduzida em 10% a inci- necessidade para milhões e milhões de brasileit:oJiJ _Agora,
dência do IPI, para poder satisfazer o desejo dos fabricant_e§; o nobre Senador do Pará fez um levantamento da ,maior i~por
de limitar e reajustar seus·pródutos de acordo_com_a_inflaÇão
tância. Diz V. Ex~ que é favorãvet_à liberalidad_e da economia
do mês. Mesmo assim, não se satisfize-ram ~_exigiram a libera- desde que o Governo use os seus meios-para que posSã realção dos preços. O GóVemo--;com:o sempre, concordou, o que mente posicionar-Se~ Sinceramente, nãO creio_ que isso seja
teve reflexos imediatos nas tabelas, violentamente majoradas, fácil dentro da estrutura que estamos vivendo. Quando Minis-_
pois alguns tipos de veículos foram aumentados eQI até :?_7%,
tro da Agricultura, reuni a minha equipe para decidir o conquase o dobro da infla_ção, que anda abaixo de 15%.
tíÔ;'Ie de preços, e disse: "o rePresentante do Minístério da
Veja V. Ex• o abuso[
~gri_c~ltura_val controlar e que nenhum preço aumente mais_
Os laboratórios farmacêuticos, quase todos- multinaCiO- do que os· percentuais_do ICM, que estamos dando para os
nais, são outros exemplos desse absurdo: no m_om_ento em
produtos primários". Aquilo que é- dado de aumento para
que o Governo do "Presidente Fernando Collor liberou os os produtos primários, para o incentiVo à j:iroduçãcJ, será 6
preços dos medicamentos aumentaram os seus produtos em aumento que vamos dar. O que foi dado como preço mínimo,
até 5.000%. Em até 5_000%!
··
·
para o plantio é o aumento que va:mos pennitir que no IPI,
Então, V. E~ verifica que no Brasil os empresários não seja atribuído a todos os produtos que influenciam a agriculmostram consciência voltada para uma honesta economia de tura. Foi quase que uma guerra, porque na hora de estabelecer
mercado; estão abusando e o Governo sente-se impotente.
o aumento dos produtos,"' como dizia V. Ex~, nobre Senador,
A Sunab, que seria o órgão de fiscalização, a tudo está eles vêm com suas planilhas, as apresentam e o Governo
assistindo impassível. Por isso, o seritido do meu prorttiítciaR não tem corno fazer "frente a isso, não tem nenhuma idéia,
mente é pedir a extinção da Sunab.
não tem como fazer, como deixar de fazer, porque está lá
Outro dia, foi solicitada aqui a extinção da LB_A. O Sena- a planilha. Como disse muito bem, nobre Senador, eles apredor Nelson Carneiro propôs ao Senador Ney Maranhão a sentam, eles têm o estudo~ Deus me perdoe, conforme for
extinção da LBA porque ela perdeu a sua finalidade.
o caso, os _representantes dos Mii:tistérios estão integrados
E hoje, Sr. Presidente, venho aqui para pedir a extinção. naquela planilha, praticamente fazem parte daquele esquema,
da Sunab, porque também este órgão tornou-se desnecessário, e o Governo está completamente amarrado, não pode fazer
não controla mais nada. o o·overno liberou totalmente. Quem nada com relação a qualquer tipo de -planilha que se apresenta.
aumenta e diminui preço agora são os produtores; aumenta A única planilha que o Governo está preparado para-respónR
muito e sempre, quando_ dimi_nui, raramente, é pouco. A in- der e não deixa aumentar os preços é quando os produtores
dústria, os supermercados, as quitandas, as panificadoras, não primários vêm defender os preços mínimos para os seus produtêm limites, pois a Sunab não possui sequer estrutUra para tos. Na hora que vêrD os produtores de arroz, feijão, milho,
fiscalizar os preços no País.
soja, qualquer produtor primáriO que apresenta suas planilhas
Já que o Governô qúCr -ácabar com a estabilidade do para discutir com o Governo, este está aparelhado para dizer
funcionário público, com a aposentadoria por tempo de servi- que está tudo errado, que não é aquilo que tem de baixar.
ço, -alegando que isso_ vai frã.zer economi~ para o País, venho O Governo só está aparelhado, repito~ para disclltir as planilha
propor também, hoje, aqui neste plenário, a extinção da Su- dos preços agrícolas: fora isso, o "Governo não tem nenhuma
nab, visto que a mesma tornou-se uma entidade totalmente preocupação. Maquinário agrícola, preço de carro, seja o que
desnecessária na atual conjuntura em que vive o País.
for que se apresente, o Governo terrilina cedendo, porque
não tem condições de fazer frente. Essa é a política de mercaR
O Sr-. Pedro Simon- Permite-me V. Ex' um aparte?
do? Diz muito bem V. Ex\ .querer patriotismo ou espírito
O SR. NABO R JÚNIOR- Ou.ço V. Ex• com muita honra. público por parte de empresários é difícil, porque eles gostam
O Sr. Pedro Simon -Nobre Senador, quero felicitar do lucro. O lucro é o lucro, mas há um mínimO-de condições.
V. Ex• pelo pronunciamento e salientar, reportando-me ao O empresário moderno, na Europa ou nos Estados_Unidos,
iníCio, que, realmente, não dá para compreender o que está em qualquer lugar respeita as regras de merca~Q. Todos dizem
acontecendo com os preços neste País. Sinceiãmen.te, não que se deve deixar livre, sem controle os princípioS-do livre
sei como o Presidente da República, diariaMente, quando mercado, porque, deixando livre, sob a lei da oferta e da

radas pelas próprias empresas, e aceitá-las sem a mínima condição de discutir se issá é eXato- oú· se isso· está éxage-rádo.
Defendo a economia de mercado, mas estou_ consciente de
que os abusos, as remarcações exageradas são uma conseqüência; Primeiro;··cto comportamento de maus empresários
e, segundo, da incapacidade do Governo de se organizar para
fisCalizar, para conferir e na infringência aplicar a Lei de Eco~
nomia Popular. O tema de V. Ex• é importante, por isso
o parabenizo por trazê-lo ao conhecimento desta Casa.
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procura o Brasil terá recessão e os preços baixam. Com reces-,
são, diminui a procura e, dimlnúinc!o a procu-ra, baixam_ os
preços. É uma lei universal: menor procura baixam os preços,
maíor procura, maior venda, a1:1mentam os preços.__ Q_Bras~l,
a rigor, se analisarmos, está revogando a lei da oferta e da
procura. Reparem que em um determinado período, baixaram
a compra de autom~veis. O Brasi_l çhegou a pro_fluzir 1 rnilh~o
e 200 mil automóveis. Agora baixou para 800 a 900 rilil. Baixou
a procura e aumentaram os preços. No Brasil os produtores
não aceitam a lei da oferta e da procura. Em quanto baixaram
as vendas? Baíxou 20%; então, auinent3 20% -nos__ 80%_qi.Ii
sobraram, porque não admite baixar o preço. Repare v·. EX1'
que, neste País, a rigor, não adiant~. fa~r re~ssão_, náo adianta
dimiimir a produção porque os que estão produzindo, Ç>S que
estão ganhando fazem questão de ganhar naquilo que estão
produzindo. É claro que não estou falando_ comoregra geral,
estou falando de automóveis, estou falando em cimento e
por g~~nde.s empresas. y. Ex~ está abOrdando, com muita
singeleza, nesta manhã, algo que se chama pão, algo que
se.chama trigo, algo que se chama carne, algo que se chama
leite .. Na verdade, nós, V. Ex~ e eu, Senadores esta_~os~:!Q.l:li,
na mais .alta Corte deste País, rrias a rigor não· sei ãté que
ponto estamos olhando para os interesses do_ povo. O Dr.
Fernando Collor, porém, é o homem dos ~escamis(_ldo~ .. Su.a
Excelência diz que seu Govenio está preocupado com os des~
camisados e todos os domingos usa uma camisa especial, para
lembrar a sua preocupação com os descamisados. se·, preocupado com os descamisados, libera o preço do leite, libera
o preço· da carne de segunda, não sei realmente _o que Sua
Excelêncía deseja.
-·- ·0 SR. NABOR JÚNIOR - Realmente, o aparte de V.
além de ter contribuído para o esclarecimento de vários
aspectos do assunto que estou analisando nesta manhã, traz
o respaldo de sua experiência, vasta e rica, tendo em -vísta
o brilho e o patriotismo com que exerceu o cargO de Ministro
da Agricultura. V. Ex• sabe que o Governo está totalnlente
desaparelhado para o acmnpanhamento dos preços existentes
no mercado, a não ser os dos produtos agrícolas. Na hora
em que os produtores vêm discutir com o Governo a Jixaç~o
do preÇ'o mínimo para os seus produtos e trazem as Suas j)Iani~
lhas, o Governo tem _elementos para contestar. Mas, quando
vêm o intermediário, ·os supermercados e outros empresários
do setor, o Governo está totalmente desaparelhado. Na verdade, a Sunab nunca funcionou, ___ não está funcionando e não
vai funcionar, porque não tem nem estrutura de pessoal. Para
todo o meu Estado, o Acre, há apenas 4 fiscais que, na prática,
se limitam a punir, aplicar multas aos pequenos comerciantes
que lutam com dificuldades, comprando mercadorias em São
Paulo, levando-as de caminhão atê Rio Branco e de avião
de Rio Brnaco para o interior. Esses empresários pioneiros,
heróicos, só encontram de estímulos, mas, a· duras penas,
procuram auferir os meios necessários para·a subsistência de
sua família, mesmo lutando com uma repartição que só sabe
multar pequenos comercianteS, que não movimentàm ·nem
1 milhão de cruzeiros por ano. É isso que está acontecendo.
o Sr. Odacir Soares - Penllite-me V. Ex~ úin apárie?
Ex~,

O SR. NAl!úR JÚNIOR ...::.. Concedo o aparte
Senador Odacir Soares, com mõito prazer.

ao nobre

· -

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Nabor Júnior,
todos nós sabemos que no Brasil a lei da oferta e da ptocura
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não· funciona. Ela se encontra revogada há muito tempo por
uma realidade simples que são os monopólios e os oligopólios.
O Brasil não pratica, lamentavelmente, uma economia de
mercado, porque a sua economia está oligopolizada e monopolizada. Esses oligopólios detêm 40% da riqueza e da renda
nacionais. Hoje, 5% _da população brasileira detêm 40% da
riqueza e da renda nacionais. Por aí se vê que, na realidade,
o Governo apenas realiza aumento de preços, que são praticados efetivamente pelos monopólios e pelos oligopólios. A
revista Exame - outro dia afirmei isso aqui num discurso
onde analisava a questão do entendimento nacional - publicou, recentemente.-:- taJvez na sua .últim.a ..edição- a relação·
das 500 maiores empresas nacfõtJaiS ·e multinaCionais que tiVe~
raro uma lucratividade gigante~ca •. completamente diferente
dos padrões internacionais. Enquanto nos países do Primeiro
Mundo a lucrativídade gira em tomo de 12, 13, 14%- aliás,
isso decorre de um estudo do Banco Mundial -:. no Brasil,
a lucratividade está acima de 30%, com um agravante: enquan;
tq nos países do Primeiro Mundo o item saláfió é O-que pesa
mais na composição do custo final dos produtos, no Brasil
o item salário é o que pesa menos. Por aí se vê que, enquanto
não modernizarmos a economia, não eliminarmos· esses monopólios, oligopólios e cartÕriós, não· vaffios chegar a cOiSa n·enhuma, porque, na realidade, .os preços são praticados por
aquéles que est,ão _à margem do cont~ol~ do Estado ou à margem do própriO- coiltrole da lei da oferta e da procura. A
população - e V. Ex~ aborda mt.iito bem essa questão se vê à mercê desses grandes grupos que praticam os preços
que querem. E, quando não conseguem praticar os preços
·-que querem, simplesmente retiram os produtos de mercado,
deixam os produtos nos seus pátios ou reduzem a carga horária
de trabalho, diminuindo, em conseqüência, a produção. Forçam o c:aumento de preços, ou por via direta, porque os preços
são aumentados diretamente, ou por via do ágio, do·câmbio
negro, do mercado negro:- Essa é a grande realidade brasileira.
Então, estamos, hoje, vivendo no Brasil um momento de
modernização da economia e, Iamentalvelmente, encontramos setores que estão contra essa modernização. Vide recenteQJ._ente o episódio da Usiminas! biscutir~se hoje a oportunidade de privatizar essas empresas estatais, que estão produzindo aço e outros produtos que nada têm a ver com os obje~
tivos finais de qualquer Estado moderno e democrático, é
discutir~se o passa·do, é discutir-se o obsoleto; é estar exatamente contra a utilização dessa lei antiga de mercado, a lei
da oferta e da procura. Quer dizer, o a·rasil vive hoje um
grande dilema entre modernizar-se e apegar-s-e a-relações de
produçãO do passado. Outro dia eu estive no BNDES e vi
uma de suas publicações, onçle Ii uma ·notícia que me chamou
a atenção, referente à Copallg ou Çopag, uma enipresa do
setor de celulose e de papéis. Essa empresa, da qual o BNDES
era o acionista majoritário por força dos investimentos que
havia feito, foi privatizada por volta de 1988. No processo
de pi.ivatização, o Grupo Votorantim conseguiu oferecer talvez· os melhores preços dentro ·das condições do BNDES e
adquiriu o controle acionário dessa empresa a jur<;_>~·reduz.idos,
com financ~ento a longo prazo, conforme ocorrian:t ~aqueles
leilões de privatizaçã_~_ que o BN:OEs·· realizou- até 1988 ou
1989. o ijue me- chamou a atenção, entretªnto, nãd foi isso.
É que a notícia ressaltava um investimento maciço de .30 ou
40 bilhões de cruzeiros que o BNDES, naquele momento,
estava fazendo para que a empresa ampliasse o seu parque,
as suas instalações e comprasse equipamentos, a fim de aumen~
tar a sua produção. Na realidade, o grande problema é este:
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o grande empresariado nacional - lamentavelmente se cons~
tata isso - vive apegado ãs tetas do Estado, aos recursos_
baratos do Estado para produzir aquilo que nada tem a ver
com O Estado, como nada tem a ver com o desenvolvimento
do País. Uma atividadc vinculada à celulose ou ao papel não
precisa, a meu_ ver, hoje, ter ~ubsídio_governamental ou porque há atividades outras que são mais imjJOrtaiites e que deveriam ter a prioridade dos investímentOs e dos financiamentos
públicos, porque todos_ eles são subsidiados. Entào queria,
: Enquanto não nos convencermos de que devemos deixar
ao Estado a execução daquelas tarefas que são próprias a
todos os estados democráticos que conhecemos, que hoje estão por aí pelo mundo inteiro; enquanto o EStado brasileiro
não se dedicar inteiramente à saúde, à educação, ao transporte, à previdência social, a essas tarefas que são próprias
dos estados democrátiCos--e que Seriam -iiiã:iS próprias num
estado como o Brasil, em que 90 milhões de pessoas vivem
em estado de miséria e pobreza absolutas; enquanto isso não
acontecer, vamos ter que produzir dinheiro, primeiro, para
emprestar para empresáriOs bem sucedidos a juros subsidiados. Segundo, vamos ficar à mercê dessa discussão sobre aumentos de preços, porque na realidade estamos submetidos
a uma minoria de 5% que controla 40% da riqueza e da
renda nacionais, que são os empresários relacionados de_ntre
os 500 nomes que estão na revista Exame recentemente pUblicada. Cumprimento V. Ex~. e apenas aduziría essas observações, que me pareceram oportunas, ao oportuníssimo discurso
-que V. Ex• fãz.
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está liberando o preço do leite e vai liberar. dentro de poucos
dias, o preço do pãozinho francês- aí, o pobre, realmente,
vai mesmo ficar sem condições de se alimentar, de satisfazer
as necessidades mínimas de sua família, de ingerir algumas
proteínas durante o dia.
Esta é a triste realidade do País. O Governo terif que
controlar, principalmente, os-produtos que constituem _a cesta
básica;- ao contráriO âo que faz agora, liberando seus preços
para a insatisfação de todo os consumidores brasileiros.
O Sr. Magno Bacelar- V. Ex~ me concede um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Concedo o aparte ao nobre
Senador.

O Sr. Magno Bacelar~ Nobre Senador Nabor Júnioi,V. Ex~ traz a esta Casa um assunto do maior -interesse das
populações pobres, que são realmente os penalizados pela
política do Governo Federal. Quero, além de cumprimentá-lo,
concordar e subscrever plenamente a idéia de V. Ex~ de que
o Governo deve extinguir a Sunab, como tantos outros órgãos
que não funcionam. Há poucos dias, a imprensa dizia que
não sabia de que tanto ria a Secretária Dorothéia Werneck.
Creio que da desgraça alheia. Mas, na verdade, nobre Senador, sou a favor do livre mercado. O que não existe, na realidade, é produção. O que não existe é uma política séria de
financiamento democratizado para o produtor. Com os_ juros
tão altos que estão sendo cobrados, é difícil para o Governo
ter autoridade moral para estabelecer e exigir preços. Há
uma semana, o Presidente Collor, numa dessas declarações
{)SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. Exi pelo subsbombásticas que o caracterizam, dizia que o Govenio qilerfa
tancioso aparte, que, com muita honra, faço inserir ao meu
uma solução para o financiamento ágrícola, e cobrava uma
pronunciamento. Num aspecto, particularmente, V. E~ tem
de_ç_i_são até quinta-feira. Ontem, os -produtores vie~am reurazão: a economia nacional está totalmente controlada pelos
nir-se co_m o Ministro da Agricultura e o Ministro da Fazenda
oligopólios e pelos monopólios. Veja-se o caso do leite em
para encontrarem solução_para o financiamento agrícola, e
pó. Está faltando leite em pó noS superinercados, nas merceanenhum dos dois compareceu. Por quê? Porque não se leva
rias, nas panificadoras, até mesmo nas drogarias. Ontem, por
o assunto a sério. Não vai haver recursos para financiar a
exemplo, saf procurando leite cm po, mas não encontrei, porprodução porque o Qo_vemo; as autoridades de um m9do
que a Nestlé e outras indústrias estavam exatam:ente a_guargeral, preferem mesmo é importar,_ porque nas importações
dando a decisão do Governo de liberar os preços. Agora
existem as negociatas, existem- interesses inconfessáveis.- Se
que o Governo liberou, V. Ex~ ou qualquer um de nós, qualquer consumidor que procure, vai encontrar o le_ite em p6, -houvesse, nobre Senador, um finanCiamento sério, assistência
ao produtor e não aquilo a que me reportei ontem, quando
mas por um preço muito mais elevado do que o vigente há
ó lbama persegue apenas o pequeno produtor, exigindo escripoucos dias. Esta é a realidade. Sou, repito inteiramente favotura de terra de quem não possui e outras coisas mais, isso
rável à economia de mercado. Mas, quando temos empresários
caracteriza a falta de produção. Sem produção, vamos ter
que praticam esse tipo- de monopólio, que im-põem_ preço ao
próprio governo e IaZem com que_ o Governo aceite suas pro-- (tue pagar caro, realmente, para nos alimentar. Hoje, o Presidente da Federação dizia que o trigo está em excesso, não
postas como aconteceu no setor automobilístico, com a redutem como armazená-lo, vão pagai juros caros para segurar
ção -do valor do -IPI, e ainda assim aumentaram 27% o preço
ess;f produção sem estragá-las, e isso, --de um modo geral,
do seu produto, cabe ao Governo intervir; cabe ao Governo
vai refletir na bolsa do pobre. Sou contra o-subsídio, sempre
controlar, para que a população não fique submetída a essas
fui. Deve-se emprestar o dinheiro ao produtor com juros corimposições abusivas.
retos e propiciar-lhe a produção. Essa história de _doações
No caso-do leite e do pão, por exemplo, que fazem parte
e subsídios me lembra muito uma campanha do Governo pasdestacada da cesta_básicã, o GovernO deveria estabelecer uma
política rigorosa de Contrqle de p~eçq:s----:-· P?:rque, vejatii -~erri, sado, de doação de_ leite para os pobres. Coih isso- se faz
ilustres Colegas, o pão e o leite ainda são a base da alimentação riiuita demagogia, dominou-se uma eleição na qual eu con~
corri, e na minha _opinião a história ·de dar o leite, dar o -da população pobre do Brasil. Muita gente não tem condição
de comprar ·carne, peixe ou frango, mas se alimenta basi~ peixe e não ensinar a pescar é- um procesSo -de cretinização mente, do pão e do leite. _No Nordeste, por exemplo, o pão do povo brasileiro. Felicito V. Er pela oportUnidade que
e o- _leite constituem à ·alimentação básica do jantar dessas me concedeu de participar desse debate, porque- é a falta
de debate, a falta de discutir seriamente as coisas no Brasil
pessoas que não podem comprar carne.
O Governo já liberou· o preço da carne de segunda, que, que está levando o povo a perder a esperança. Parabéns a
agora, está custando IIiii e tantos cruzeiros o_ quiló; a carne V. Ex~, e volto a ·subscrever: acabe-se com a Sunab e tudo
de primeira está acima de dois mil cruzeiros o quilo; agora, que não funciona neste País.
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O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. Ex• o aparte,
nobre Senador Magno Bacelar.

O Sr. OZiel Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NABOR .iúNtõR- Ouço o parie--donabre Sena·
dor.
O Sr. Oziel Carneiro- NobrC Senador N:ibor Júnior, gostaria
de, sinteticamente, lembrar que as coisas no Brasil são resolvidas ou na emoção ou na distorção. Entenderam os eç:oriomistas, que fizeram cavalo de batalhà ~issq, (gie o subsídio
era a cãusa· do déficit público, era a causa ttfaior da inflação.
Em razão disso, extinguiu-se o ·subsídio ao trigo. O quellavia,
na ocasição, e-ra que o BanCo do Brasil foi incumbido de
tratar da política do trigo desde a sua produção até o moinho.
Retirou-se o subsídio do trigo, esquecendo-se de que"-como
foi dito aqui por vários oradores que apartearam'-v. Ex\ os
produtos do trigo sâo aqueles da mesa da população mais
pobre. O resultado foi que o pão, o· macarrãõ~ e'nfirri",~Ds
produtos de massa subiram exageradamente de _pre_ço~ Ora,
todos sabemos que incentivo fiscal-~ os ·sUbsídios- existem,
inclusive, nos países desenvolvidos. Agora, o de que o Governo precisa é, ao-conêedet o incentivo ou o subsídio, estar
realmente estruturado para fazer o acompanhamento e ver
se aquele gasto com recursos do contribuinte vai retornar
em benefício da população. Aí, nós todos aceitamos o incentivo e acejtarnos o subsídio. Na questão do trigo~ n6s airida
não estávamos, realmente, pela pobreza de nossa população,
em condições de retirá-lo. O Brasil precisa - af o erro- da
política da primeira equipe económica dO GovernO -dO-Presidente Collor- é de um choque de produção e não continuar
trabalhando em cima de uma política económica de viés, que
vai tentar erroneamente contrariara lei de oferta e da procura,
não para baixar a inflação pelo aumento da oferta, mas, numa
tentativa equivocada, do meu ponto de vista, de baixar a
inflação por exãurir os recursos-da população brasileira. Quer
dizer, deixa todo mundo sem meios para comprar e, com
isso, Vai reduzir a inflação, ·o qu~ não é verdade, porque,
em função da especulação financeira e da política de juros
altos, o que existe é uma ampliação penrtanente do meio
circulante nacional, a exemplo do que á'co-nteceu no Plano
Verão. O resultado foi que tiVetam que bloquear recursos
porque havia excesso de cruzados em circulação, obtidos, em
detrimento da valorização da mão-de-obra, sem dúvida, na
especulação financeira, cujo cliente principal e quase exclusivo
era o próprio Governo brasileiro, para cobrir o seu déficit.
Muito obrigado.
-- ~
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mente agora, quando o Governo_acaba de praticamente liberar
o preço de todos os produtos, até mesmo daqueles que constituem a cesta básica dos trabalhadores brasileiros.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
RETIFICAÇÃO
. ATA DA 13• SESSÃÓ, REALIZADA
EM 11 DE MARÇO DE 1991
, (Publicada no DCN (Seção Il), de 12-3c91)_ªa4
.... _
__ A página n9 725, z~ coluna, no incisó I do art. 43 do
Projeto de Resolução n• 8, de 1991.
Onde se lê:
_
" ... Senado. requer licença, ... "
Leia-se:
"~·- Senado, req~erer liCença_, ... "
ATA DA 104• SESSÃO, REALIZADA
EM 28 DE JULHO DE 1991
(Publicada no DCN (Seção II), de 29-6-91,
À página n9 4037, 2• cOluÍia, Oo -itenlT da- Oiáeffi-dá
Dia.

Onde sf lê:.
""Y,otação, em turno único, do Requerimento de
autona do··Leia-se:
--"Votação, em turno· único, do Requerimento o!'
295, de 1991, de autoria do ... "_
ATA DA 106• SESSAO, REALIZADA
EM 29 DE JUNHO DE 1991
(Publicada no DCN (Seção Il), de 30-6-91)
À página n~ 4053, P coluna, no -Projeto cte Lei da Câmara
n~ 51, de 1991, na sua numeração.
·
õiide se -lê:
"Projeto de Lei da Câmara n• 651, de 1991."
Leia-se:
"-Projeto de Lei da Câmara n9 51, de r991."
Á página n9 4067, r coluna, na Comunicação do Sr.
Hugo Napoleão,
Onde se lê:
" ... no periodo de 5 a 26 de junho d< 1991. .. "
Leia-se:
" ... no perfodo de 5 a 26 de julho de 1991..:"ATA DA 14• REUNIÃO ORDINÁRIA
.
DA COMISSÃO DIRETORA
--- Realizada em 26 de setembro de 1991

O SR. NABOR JÚNIOR:- Realmente, o parte que V.
--A:; onze_horàs e trinta minutos do dia- vinte e seis de
EX' acaba de me conceder traz uma valiosíssima cóqtribuição
setembro de um mil_n_ovecentos e noventa e um, reúne-se
para reforçar, ainda mais, a argumentação que estou expen- -a Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões
dendo.
- __-da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Senador Mauro Benevides, Presidente, Alexandre Costa, PriV. Ex~, apesar de médico, é um estudios.o dos problemas
econômicos do Brasil. Já tendo sido, inclusive, Direto-r do
meiro Vice-Presidente, Carlos Alberto De'Carli, Segundo ViBanco do Brasil e Presidente do Banco da Amazônia, é um
ce-Presidente, Dirceu Carneiro, Primeiro SecretáriO, Iram $aobservador dos problemas económicos brasileiros e tem auto- raiva;-QuartO Secretário, e Meira Filho, Suplente.
Deixam de comparecer, por motivoS justificados, os Exridade, realmente, para fazer este tipo de argumentação, que
é uma seqüência daquele discurso que pronunciou, há poucos
celentíssimos Senhores Senadores Márcio Lacerda, Segundo
dias nesta Casa, com a maior repercussão, abordando, exata·
Secretário, e Saldanha Derzi, Terceiro Secretário.
mente, esses aspectos da economia nacional.
O Senhor Presidente dá início à reunião e apresenta aos
presentes os seguintes assuntos:
Mas quero encerrar, Sr. Presidente, reafirmando a minha
proposta de que o Governo deve estudar, com o maior empea) comunica que recebeu do Senhor Primeiro Secretário
anteprojeto inicial que prevê a estrutura básica para a reforma
nho possível, a possibilidade da extinção da Sunab, por ter-se
revelado um órgão totalmente inócuo e dispensável, mor- administrativa do Senado Federal.
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Após discussão~ os presentes aprovam o parecere assinam
O Senhor Primeiro Secretário faz uso da_ palavra para
proceder a um breve históriCo sobre os estudos, resuHantes o r_espectivo ato, que vai à publicação.
Em seguida, O Senhor Presidente concede a palavra ao
de reuniões mantidas com as áreas admi_ijistrativas da Casa
e, ainda a respeito, o Senhor Segundo Vice-Presidente pede Senhor Primeiro SeCretário-. que submete aos presentes Os
a palavra e, após tecer comentários sobre a matéria, sugere seguintes assuntos:
a)informa à CoiniSsão Dii'etorã., após averfguações, que
seja o anteprojeto . :. :. . : independentemente de uma avaliação
pelo próprio Senado Federal - levado a exame de entidades o microônibus _que estaria recolhido, como inservível, na gara- especializadas, como a Fundação Getúlio Vargas e congé- gem do Serviço de Transportes:,- encontrava-se em reparos,
o que já fOi feitO, não havendo nenhum microónibus disponível
neres, a fim de que possa ser realizado um diagnóstico mais
-para cessão à Assefe";
amplo sobre o Senado.
b)
proposta
de
ato
da
Comissãõ
Diretora
qUe
disciplina
Após discussão, os presentes aprovam a sugestão e estabelecem que os Senhores Primeiro Secretário e Segundo Vice- o uso do FAX_ no Senado Federal.
Após discussão~ os presentes aprovam a matéria e 3ssiriam
Presidente promoverão os cantatas, fixando-se um prazo de
o respectivo ato,"que vai à publicação.
trinta dias para conclusão desses estudos;
O Se_nhor Presidente, então, concede a palavra ao Senhor
b) expediente do Senhor Secretário-Geral da Mesa, proQuarto
secretário, que apresenta parêcei sobre a adequada
pondo que as chamadas "listas de comparecimento", de que
trata o art. 38 do Regimento Interno, sejam feitas cOm a solução jurídica aplicável aos contratados para emprego ou
função de confi3nça, no qual conclui pela apresentação de
utilização do "apregoador elctrônico" do Plenário (painel).
É_ designado o-senhor Primeiro Secretário para relatar proposta de ato que "Altera o Ato da Comissão Diretora
n"' 001, de 1991, que estabelece normas sobre a_ex:ecução
a matéri<.~;
c) Projeto de Resolução n• 10, de 1991, que "Modifica do art. 243 da Lei n' 8.112, de 1990, e dá outras providências"
(Processos n•' 013887/91-2,009460/91-8 e 010584191-9).
disposição, regimental de inclusão de_ matéria erri o-rdem _do
0 parecef é discUtido e; arites de ser subJl!etido à votação,
Dia e dá outras providências".
É designado o Senhor Primeiro Vi~-Presidente para rela- o Senhor Primeiro Vice~Presidente solicita, e lhe é concedida,
vista da matéria.
tar a matéria;
Por fim, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
d) Projeto de Resolução n'29, de 1991, que "Estabelece
dias e horários para realização de reuniões ordinárias das Diretor-Geral, que submete aos presentes os seguintes _asSun~
tos:
Comissões Permanentes".'
·~ _
_ __ " -a) propoSta de Ato da Comissão Diretora que "DeterÉ designado o Senhor Primeiro Seáetálio para relatar mina a abertura de concurso público para preenchimento de
a matéria;
vagas existentes no Quadro de Pessoal do Senado Federal
e) Processo n' 015715/91-4, em que o servidor Raimundo e dá outras providências".
Nona to da Silva requer ressarcimento de seus proventos refe~
Após discussão, os presentes aprovam a matéria e assinam
rentes ao período de junho de 1989 a 3 de abril de 1991.
É designado o Senhor Primeiro Vice-Presidente pãra relã~ - o respectivo ato, que vai à publicãçâo;
b) proposta de Ato da Cõmissão Diretora que suspende
tara matéria. - - ,
-o
pr-ocesso
seletivo interno de Progressão Especial e Ascensão
A seguir, o Senhor Presídente concede a palavra ao Se~
Funcional e regulamenta a concessão da Progressão Horinhor Primeiro Vice-Presidente, que apresenta parecer favorável à prorrogação do prazo de validade do Concurso Público zontal e Progressão Vertical do corrente ano.
para Técnico em: Comunicaçãcr- Social, área de jornalismo
Após discussão, os presentes aprovam a m3.iéria e assinam
(Processo n• 014022191-5).
- - o respectivo -afó, que vai -à publicação;
Após discuss_ão, os presentes aprovam o parecer.
c)proposta de Ato da ComisSão Diretora que "Dispõe
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concede a sobre a extinção e o rem_anejamento d~_ cargos vagos do Quapalavra ao Senhor Segundo Vice-Presidente, que leva ao exa- dro de Pessoal do Senado Federal e dá outras providências".
Após discussão, os presente·s aprovam a m-atéria: e assinam
me dos presentes os seguintes assuntos:
a) como Relator da Comissão destinada a levantar as- o respectivo ato, que vai à publicação;
d)proposta de A to da Comissão Diretora que "Dispõe
necessidades_ de funçõeS gratificadas de cada órgão, criada
na 13~ Reunião Ordinária, realizada em 4 de setembro de sobre o remanejamento de cargos do Quadro de Pessoal do
1991, apresenta um estudo_ preliminar a respéito da matéria, Senado Federal, e dá outras providências".
explicando, na oportunidade, que faz uma preleção baseada
Após discussão, os presentes aprovam a matéria e assinam
em estudos do Conselho de Administração sobre distorções o respectivo ato, que vai à publicação;
existentes no Senado Federal na concessão de funções gratifie) Processo n' 004599/91-8, que contém a prestação de
cadas. Propôs que a Comissão Diretora aprecie uma solução contas da Associação dos Servidores do Senaclo Federal (Assedefinitiva para o· problema, mediante a criaÇão ou'""traiiSfor- fe);--retativa à suplementação orçamentária liberada em nomação- dessas furições nas áre·a:s mais Carentes, 'ã fim de se
vembro de 1990, a título de subvenção social, à Creche/Assefe.
permitir--que se estabeleça uma regra mais efetivã para· o bom
É designado o Senhor Quarto Secretário -para relatar a funcionaniento- d_os trabalhos da Casa.
_
matéria;
__
__
·
O Processo n• 013765/91-4, em que o Senhor Senador
Após amplo debate, os presentes decidem no sentido
de que o Senhor Segurido Vice-Presidante apresente, na próxi- Levy Dias ·solicita ressarcimento de despesas .médico-hospima reunião, tiina vefsão definitiva das prOvidênciãs a serem talares referentes ao tratamento de sua esposa no Hospital
tomadas sobre a matéria;
9 de julho, em São Paulo/SP _
b) parecer favorável ~ proposta de ato que "Altera o
E designado o Senhor Senador Meira Filho, suplente
Ato da Comissão Diretora if9 8, de 1991''.
da Comissão Diretor;:~., para relatar a matéria;
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g) Processo nn 004671/91-0, em que o servidor inativo
Hélio Carvalho da Silva requer que o pedido de revisão de

seus proventos de aposentadoria, aprovado na reunião de
8 de novembro .de 1990, seja consid_erado a partir_ da data
da promulgação da Constituição Federal. .
.
É designado o _Senhor Segundo Vice-Presideqte para rela-

tar a matéria;

·

h) Processos n•' 0!1567/91-0 e 012!18/91,5, a respeitÓ dos.
percentuais máximos de participação das despesas de custeio
da Creche/Assefe sobre as despesas globais realizadas por
aquela Associação.
---É designado o Senhor Terceiro Secretário para relatar

a matéria.

__

- -

-

Nada mais havendo a tratar, o Senhor PreSidente declara
encerrada a reuni~o, ~s _doze horas e trinta minutos, pelo
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Dirctor·:(i_eral erp_ exercício, e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata
que, depois de assinada pelo Senhor Presi~~~!e, vai à publicação.
.
Sala da Comissão" Dire.tora, 2~rcte setembro cie 1991. __:_
Senadol- Mauro Benevides.
ATO DA COMfSSAO DIRETORA N' 28, DE I99I
Altera o Ato da Comissão'Diretora n• 8, de 1991.
A Comissão Diretora âõ Senado Federal, Do uso de sua
competência regiment_ã!_e rcg1,1lamentar ,_resolv_e:
Art. J9 O art. 4<:>- do Ato da Comissão DífetOra n°·-s·;
de 1991, passa a vigora_r-~om a seguinte_r_eda,çãq:
"Art. 4" O servidor que tiver --acumulã:do mais
de um período de férias não gozado ou mais de um
saldo de férias interrompido por necessidade de_ s~rvi
ço, poderá, a qualquer época, inclusive em um mesmo
ano, a critério dã chefia imediata, requeret a reSpectiva
convetsão em pecúniá_,- nOS tcimOS -qo _art. 78 _da Lei
n' 8.112, de 1990."
Art. 2~ Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3\' Revogam-se ~s ~isposiç_t?es eJt?,_S:OJ.1tr_ári9:.r. .
Sala: da COmissão Diretora, ·26 de setembro de 1991.Mauro Benevides - Alexandre Costa - · Carlos Alberto De'
Carli - Dirceu Carneiro- Iram Saraiva - Meira F-iliio.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 29, DE I99I
Determina a abertura de concurso público para
preenchimento de vagas existentes no Quadro de Pessoal
do Senado Federal e dá outras providências.
A ComisSão Düeiõra do Senado Fe5iÚal, no usq da· s·~a
competência regiment31 e regulamentar, de acordo_ com o
disposto no art. 355 do Regulamento Administrativo do Senado Federal e-tend_o
vista _a_existénci~ ele vagas no Quadro_
de Pessoal do Sen3do Fe:d~ral_, na _forma ç;ontiçta na Resolução
n' 33, de 199!, e no Ato da Comissão Di(etora n' 32, de
1991, resolve. _
_
Art. 1\' Determinar a abertura de concurso público para
preenchimento de vagas nas Categorias Funcionais· de n,ível superior de Analista Legislativo - Área Taquigrafia-; -e de
nível médio de Técnico ·Legislativo - Arca ·cte_ }ransporte,
Segurança, Datilografia e de Eletricidade _ç _COmunicaç;ío;
e de nível básico de Auxiliar Legislativo- Área de Telefonia,
do Quadro de Pessoal do Senado FederaL

em
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Art. z~ Delegar competência aó Diretor-Geral do Senado Federal para designar a Comissão Organizadora para, sob
a_SU.ã Presidência, aprovar as respectivas instruções normativas, homologar a classificação dos candidatos, julgar recursos
em última instância, expedir editais e demais atos necessários
à execução d() concurso público, podendo estabelecer e firmar
c<iOVê~o e ~~rmqs _aditivos com instituição idÓnea: conceitu~-~- ~- apt~ a p~rti_çipar da execução do concurso, em suas
diversas fases, desde a inscrição de candidatos até a elaboração
da listagem final dos habilitados, e designar as Bancas ExamínaPoras que irão presidir a sua realização em Cada área específiCa.
Art. 3' No prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta ato, o Diretor-Geral providenciará a publicação,
por uma vez, no Diário Oficial da União e no Diário do Con- gresso NaciOnal, Seção II, do edital com as instruções do concurso público, para cada área específica, e, em 2 (dois) jornais
de grande circulação, a notícia do concurso com o resumo
do edital.
_
Art. 4o A Comissão Organizadora ·poderá convocar órgãos e requisitar servidores do Senado F_ederal e dos seus
órgãos superviSiofiGiâos para a execu-ção- do concurso público
de que trata o art. 1~ deste Ato.
Art.
As despesas decorrentes da aplicação deste ato
correrão à conta dos recursos orçãmentáribs próprios do Senado Federal.
Art. 6Q O presente concurso "terá a VàUdade de 2 (dois)
anos, prorrogável, mediante Ato da Comissão Diretora, por
jgq:al_ prazo, por uma única vez.
Art. 7\' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 26 de setembro de 1991. -Mauro Benevides- Alexandre Costa- Carlos Alberto De'Carli- Dirceu
Carneiro.
ATO DA COMISSÃO .DIRETORA N• 30, DE I99I
A Comissão Diretora do Senado Fedeial, no us_9 de sua
competência regimental e regulamentar, resolve:
Art. 19 Cada senador terá direito ·a uma cota diária de
transmissão de dados via FAX, à conta do Senado Federal,
correspondente a dez páginas-.
Parágrafo único. A cota que deixar de ser utilizada não
poderá ser acumulada para uso em outro dia.
_
Art. 2~ Para os órgãos da estrutura administrativa da
Casa, a transmissão de dados via FAX será autorizada pelo
Diretor-Gera1, de acordo com a necessidade do serviço.
.
Art. 3<.> Fica delegado ao Presidente do Senado Federal
autorizar, em caráter excepcional, transmissão de dados via
FAX que excedam a cota diária prevista neste ato, por absoluta ·necessidade de serviço.
Art. 49 Este ato entra em vigor- na data de- sua publicação._
Art. 59 Revogam-se as disposj.;ões em contrário-.
Sala da Comissão Diretora, 26 de setembro de 1991. --Mauro Benevides - Carlos Alberto De'Carli - Dirceu Carneiro - Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 31, DE 1991
Di_Spõe sobre a extinção e o l'emanejarnento de cargOs V&goS do Quadro de Pessoal do Senado Federal e
dá outraS providências.
A Comissão Diretora do Senado Federal, ·no ~so ·de sua ·
competência regime~tal e regulamentar e de acordo com o
o

so

-
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disposto na Resolução n<> 33, de 1991, resolve.
Art. 1~ O Quadro de Pessoal do Senado Federal, Partes

Permanente, Especial e Suplementar, passa a vigorar na "forma
dos anexos_ deste ato.
Art. 2o A Subsecretaria de Administração-,de Pessoal
republicará o Quadro de Pessoal do Senado Federal com as
alterações decorrentes deste ato.
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Art. 3° Este ato entra em vigor na data de sua publica~
ção, vigorando os seus efeitos a pãrtir de 1" de abril de 1991.
Art. 4~' Revogam-se .as disposições em contrário.
Senado Federai, 26 de setembro de 1991. -Mauro Benevides - Carlos Alberto De'CarU Saraiva.

Dirceu Carneiro -

Iram

ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO SENADO FEDERAL

I - PARTE PERMANENTE'
1- Categoria Funcional de ANALISTA LEGISLATIVO

SITUAÇAO ATE 31/33/1991

ANTES DA APLICAÇ~O DA
RESOLUÇAO N2,33, de 1991

Area de especialização
Processo Legis,la tivo
Taquigrafia
Segurança
Administração
Médico-Odontológica
Contabilidade
Engenharia e Arquitetura
Biblioteconomia
Psicologia
Assistência Social
Comunicação Social
Orçamento Público
Enfermagem e Reabilitação
Sociologia
Farmacià
Tradução e Interpretação

Total de cargos

922
097
079
001047
006'

014
021
004
004
067
078
016
001
001
005

SITUAÇ~O

APOS A APLICAÇAO DA

RESOLUÇAO N2 33, DE 1991

Area de especialização
Processo Legislativo
Taquigrafia
Segurança
Administração
Médico-Odontológica
Contabilidade
Engenharia e Arquitetura
Biblioteconomia
Psicologia
Assistência Social
Comunicação Social
Orçamento Público
Enfermagem e Reabilitaçãp
Sociologia
Farmacfa
Tradução e Interpretação

Total de cargos

705
092
041
001
035
007
011
028
002
001
054
070
014
001
001
005
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2. Categoria Funcional de TECNICO LEGISLATIVO

SITU~

ATE 31193ft991
ANTES DA APLICAÇ~D DA
RESDLUÇ~D NO 33, de 1991
Areas de Especialização

SITUAÇ~O

RESOLUÇAO NO 33, de 1991

Total de cargos ·

Administração
Artesanato
Processo Legislativo .
Transportes
Segurança
Eletricidade e.Comunicação
Enfermagem
Radl.ol<Jgia
Datilografia

APOS A APLICAÇAO DA

225
277
578
169
228
017
010
0t)1
ODO

Areas de Especialização
Administração
Artesanato
Processo Legislativo
Transportes
Segurança
Eletricidade e Comunicação
Enfermagem
Radiologia
Datilografia

Total de cargos
097
272
556
180
240
025
010
001
040

3. categoria Funcional de AUXILIAR LEGISLATIVO
SITUAÇAO ATE 31/03/1991
ANTES DA APLICAÇAO DA
RESOLUÇAO NQ 33, de 1991
Areas de especialização

SITUAÇAO APOS A APLICAÇAO DA
RESOLUÇAO NO 33, de 1991

Total de cargos

Portaria
Telefonia

233
007

Areas de especialização
Portar ia
Telefonia

Total de cargos
2 55
015

II - PARTE ESPECIAL

ATE 31/03/1991
ANTES DA APLICAÇAO DA
RESOLUÇAO NO 33, de 1991

SITUAÇAO APOS A APLICAÇAO DA

SITUAÇRO

RESOLUÇAO NO 33, de 1991

Total de cargos
Assessor Legislativo

138

total de cargos

Assessor Legislativo

112
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III - PARTE SUPLEMENTAR (extinto quando vagar)

SITUAÇAO APOS A APLICAÇAO OA
RESOLUÇAO N2 33, de 1991

SITUAÇAO A~ 31/031±991
ANTES DA APLICAÇAO DA
RESOLUÇAO N2 33, de 1991

Total de cargos

Total de cargos
Assessor Parlamentar

008

Assessor Parlamentar

008

Assessor Legislativo
(Lei n2 5.900/73)

001

Assessor Legislativo
(Lei n2 5.900/73)

001

ANEXO II
VAGAS RESERVADAS PARA CONCURSO POBLICO, DE
ACORDO COM A RESOLUÇAO N2 33, DE 1991
1. Categoria Funcional de ANALISTA LEGISLATIVO
Area de especialização
Taquigrafia
Biblioteconomia
Comunicação Social

Total de vagas
015
010 (*)
010 (*•)

(*)para preenchimento por candidatos aprovados em concurso~púb~ico
já homologado
(**)preenchidas por candidatos aprovados em concurso público.
2. Categoria Funcional de TECNICO LEGISLATIVO

Area de especialização
Artesanato
Eletricidade e Comunicação
Transportes
Segurança
Datilografia

Total de vagas
015
008
030
025
040
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·3. Categoria Funcional de AUXILIAR LEGISLATIVO

Total de vagas

Area de especialização
Portaria
Telefonia

035
0~6

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' 32, DE199]
Dispõe sobre o remanejamento de cargos do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e dá outras providências.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar e de acordo com o
disposto na Resolução n' 16, de 1991 e no Ato da Comissão
Diretora n9 23, de 1991 1 resolve:
Art. 19 As Caterogias Funcionais de Técnico Leg_i~_'!
tivo- Área de Processo _Legislativo e de Auxiliar Legislativo

- Área de Portaria, passam a vigorar na forma do anexo
deste ato.
Art. 2• A Subsecretaria de Administração de Pessoal

republicará o Quadro de Pessoal do Senado Federa-l,

(Anexo ao Ato da éomissão Diretora nQ 32 , de 1991)
QUADRO DE PESSOAL 00 SENAOO FEOERAL
PARTE PERMANENTE
1. Categoria Funcional de TECNICO LEGISLATIVO
SITUAÇIIO APO~ A APLICAÇAO DA
RESDLUÇIIO Nº 16, DE 1991

SITUAÇIIO ATUAL
Area de especialização

Total de cargos

Processo Legislativo

. 55.6

Area de especialização

Processo Legislativo

Total de cargos
776

2.. Cat.egoda Funcional de AUXILIAR LEGISLATIVO

SITUAÇIIO APOS A APLICAÇAD DA
RESOLUÇIIO N9 16, DE 1991

SITUAÇAO ATUAL
Area de especialização

Portaria

Total de cargos
255

~óm

as alterações decorrentes deste a_to.
Art. 39 Este ato entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 26 de setembro de 1991. -Mauro Renevides- Carlos_Aib~rto_ De'Carl_i_- Dil"ceu Carneiro - Iram
Saraiva.

Area de especialização
Portaria

Total de cargos
035
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ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
N• 718, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso_de suãs-ã.i[ibui~
çóeS- :regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgaáa pelO Ato
n• 2, de 1973, da Comissão Diretora do Senado Federal o
disposto nos arts. 6' e 9·•, incíso II, da lei n' 8.112, de 1WO,
e tendo em vista o que consta do Processo n" PD 000604/91-7,
resolve nomear Paulo Fernando Batista Guerra para·exerce-r
o cargo-, em comissão, de Assessor, ·código SF-DAS-102.3,
do Quadro de Pessoal do Prodasen a partir de 1o de outubro
de 1991.
Senado Federal, I• de outubro de 1991. -Senaao-rM-auro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERALN• 719, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foí" outorgada pelo -Ato
da Comissão Diretói"ã n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n"' 1080/91_:1, resolve aposentar, voluntariamente, José dos Santos Gomes de Oliveira,
matrícula 0756, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/Análise, Segunda Classe, PL S24, do Quadro Permanente
do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos dos artigos 40, inciso III, alínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, 186, inciso III, alínea a e
192, inciso I, da Lei n~-8.112, de H de dezembro de 1990.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991. -Mauro Berrevides, Presidente do Senado Federal.

Quiritil-fuira 03 lió93

Brasil e 186, inciso III, alínea a, da Lei n(> -8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
Senado Federal, 2 _de_ outubro de 1991. -Mauro Berrevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
N• 722, DE 1991
A p Pr~sidente do Senado Federal, no uso de sua competencJa _regtmental e regulamentar, em conformidade com a
d_elegaç~o _?e c<:mpetência q~e lhe foi qutorgad~ pelo Ato
da Com1ssao Dtretora n~ 2, âe 4 de abril de 1973 e terido
em vista o qu~ consta do Processo n" 1002191-0, feSOIV~- apOsentar, voluntanamente, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço, Duílio Outra, matrícula 0397; Especialista em Administração Legislativa/Técnicas, -segunda Classe, PL M18,
do Quadro Permanente do Centro GráfiCo do Senado Federal
- CEGR{\F, nos termos dos artigos 40, inciso III, alínea·
c, da Constituição da República Federativa do Brasil e 186
inciso III, alínea c, da Lei n" 8.112, de 11 de deze~bro d~
1990.
.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991. -Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N• 723, DE 1991
O Presidente -c,lo Senado Federal. no uso de 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 _yi~ta o qüe consta do Processo nQ 014.512/91-2, resolve
alterar o A to desta Presidência n' 137, de 1989, publicado
no DCN, Seção II, de 12-5-89, para manter aposentado o
servidor Romeu Arruda, no cargo de Ana~ista Legislativo,
ATO DO PRESIDENTE Dó SENADO FEDERAL
Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão III,
N~ 720, DE 1991
do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do
~ _O Pr~sidente do Senado Federal, no uso -de sUa compe- artigo 40, inciso III, alínea c, da Constítuição da República
tencxa regtmental e regulamentar, em conformidade com a
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 193, 186,
delegaç~o de c~mpetência q_~e lhe foi outorgada pelO-Ato inciso III, alínea c, e artigo 67 da Lei n"' 8.112, -de 1990,
da ~onussão Dtretora n"' 2, de 4 de abril de 1973 , e terido no cargo em comissão, símbolo SF-DAS-101.4, com a opção
em vtstao que consta do Processo nqo57/91 _0 , resolve aposenpela retribuição do cargo efetivo ~-e.,que trata o ~art_igo 29,
tar, voluntariamente, Hélio Leocádio de Moura, matrícula
§ 2'", da Lei n"' 6.323n6, § 2?, artigo 3?, do Decreto-Lei n9
0337, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/Análise
!.445n6, alterado pelos Decretos-Leis n'' 2.270/85 e 2.365/87,
Pn·me1·ra Classe , PL S27 , do Q uad ro permanen te d o Centro' · aplicados no Senado Federal pelas Resoluções n•' SF 7/87
Gráfico do Senado Federal _ CEGRAF nos termos dos
e 198/88, bem assim com os artigos 490 e 492 do Regulamento
artigos 40, inciso 111, alínea a, da ConstitUIÇão da Repúblíca___ Administrativo do Senado Federal e artigo 11 da Resolução
n~ SF 87/89, a partir de 28 de agosto de 1991, com proventos
Federativa do Brasil, 186, inciso III, alínea a e 192 inciso
proporcionais ao tempo de serviço, à razão de 33/35 (trinta
II, da Lei n" 8.112;de 11 de dezembro- de 1990.- -_- '
Senado Federal, 2 de outubro de 1991. _Mauro Benee três trinta e cinco avos), observado o disposto no artigo
vides, Presidente do Senado Federal.
37, inciso XI, da Constituição FederaL
Senado Federal, 2 de outubro de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
ATO DO PRESIDENTE
N• 721, DE 1991
N• 724, DE 1991
O Presidente do Senado Federai, no uso de sua -CompeO
Presidente
do
Senado
Federal, no uso de sua coropeA
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que llie fôl ouiorgaâa peío Ato - ténCia regimerital e regulamentar, em conformidade com a
da Comissão Diretora n"2, de 4 d-e abril de 1973, e tendo delegação de competência que lhe foi- Outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 1028/91-0, resolve aposenem vTSta o que consta do Processo n"' 014.581/91-4, resolve
t~r, voluntariamente, Francisco Lima, matrícula_0842, EspeCialista em Administração LegislativáJTécnicas, Segunda Clas- alterar o Ato desta Presidência n9 112, de 1991, publicado
no DCN, Seção II, de 31-1-91, para- manter aposentado o
. se, PL M17, do Quadro Permanente do Centro Gráfico do
servidor Eduardo Luiz Mousinho Mariz, Analista Legislativo,
Senado Federal- CEG RAF, nos termos dos artigos 40, inciso
Área Médico-Odontológica, Classe "Especial", Padrão III.
UI, alínea a, da Constituição da República Fe-derativa dO
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do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do
artigo 40, inciso III, alínea c, da Cons6tuíçã6 da Repúblicã
~e~erativa do Brasil, combinado com os 3rtigos 193, 186,
tnctso III, alínea c, e 67 da Lei n' 8.112, de 1990, no cargo
e~ comissão, símbolo SF-DAS-101.3, com a opção pela retribu~ção do cargo efetivo de que trata o artigo 2'", § 2~>, da
Le1 n• 6.323n6; § 2•, artigo 3', do Decreto-Lei n• 1.445n6,
alterado pelos Decretos-Leis n•' 2.270/85 e 2.365/87, aplicados
no Senado Federal pelas Resoluções n•' SF 7/87 e 198/88,
bem assim com os art-igos 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal e artigo 11 da Resolução no SF
8!189, a partir de 29 de agosto de 1991, com proventos proporCiomus ao tempo de serviço, à razão de 32135 (tririta e dois
trinta e cinco avos), observado o disposto no_artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

Outubro de 1991

ATO DO PRESIDENTE
N• 725, DE 1991

- O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência cjue lhe foi outorgada pelo Ato
da Çomissão Diretora n" 2, de 1973, e de acordo com o disposto
na R~solução ?~ 33, ~e 19~!·_Ee_s?lve nomear Angélica Maria
L. Vslela. Sílvsa Regma G. Peretra, Maria Cristina Pedrinha
de Lima. Walderez Maria D. Días, Maria de Fátima da S.
Costa e Maria Neves de O. e Silva para o cargo de Analista
Legislativo - áreas de BibJioteconomia, Classe 3~, Padrão
I, do Quadro Permanente do Senado Federal, em virtude
de aprovação em concurso público homologado pelo Ato da
Comissão Diretora n~ 33, de 9 de novembro de 1989 e publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 11 de
novembro de 1989.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado FederaL

República Federativa do Brasil
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ANO XLVI- N° 139

SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 1991

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do_
art. 48, item 2R, do Regimento Interno, promulgo á seguinte_

RESOLUÇÃO N• 51, DE 1991
Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo
a ser celebrado entre o Estado de São Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Banco Mundial).
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É autorizada, na forma da Resolução n' 96, de 1989, prorrogada pela Resolução n'
45, de 1990, do Senado Federal, a garantia da República Federativa do Brasil ao contrato de empréstimo
externo a ser celebrado entre o Estado de São Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), no valor de até US$245,000,000.00 (duzentos_e quarenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos), ou o seu equiValente em outras moedas.
Parágrafo único. o·emprestimo referido neste artigo destina-se ao financiamento parcial do Projeto
de Inovações no Ensino Básico do Estado de São Paulo.
Art. 29 A operação obedecerá ãs seguintes condições financeiras:
a) valor: US$245,000,000.00Tduzentos e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos),
ou o seu equivalente em outras moedas;
b) prazo: quinze anos;
c) carência: citíco árias;
d) taxa de juros: 112%a.a. acimà dos custos de qualified borrowings (empréstimos selecionados),
tomados pelo Banco Mundial nos mercados financeiros externos, cotados no semestre precedente, pagos
semestralmente, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano;
e) amortização: em vinte prestações consecutivas semestrais, no valor de US$12,250,000:00 (doze
milhões e duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo~se a primeira em 15
de outubro de 1996 e a última em 15 de abril de 2006;
·
I) comissão de compromisso: 3/4% a.a. sobre o montante não desembolsado, pagos semestralmente
.
_
_
juntamente com os juros, em 15_de abril e 15 de outubro de cada ano;
g) data final para desembolso: 30 de junho de 1998.
·
Art. 3' . A autorização do conírato de que trata esta Resolução será exercida no prazo de doze
meses a contar de sua publicação.
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data-·de sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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EXPEDIENTE
CI!NTliO GRÁPICO DO SI!IIADO PI!DHRAL
PASSOS PORTO
Diretor-Gc:n.l do Seaado Federal
AGACJEL DA SILVA MAIA
Diretor &ec.tivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Direlo~ AdaiaillratiYo
LUIZCARLOS DB BASTOS
Diretor bdustrial
PLOR!Aiil AUGUSTO CX>UI'IIiiHO MADRUGA
Diretor Adjaato

DIÁRIO DO CO!iiGRI!SSO liiACIOiiiAL
l•pre110 sob rspouabilidade da Meu. do Seaado Federal

ASSINATIJRAS

S e - I ··-··-··-·-·-·-·-·-·-·-·--··-:·---·-·---··- Cr$ 3.519,65
Tiragem 2.200 ecemplarea.

SUMÁRIO
Federal. DiscUSsã-o adiada para o-dia 31-10-91, noS termos
1- ATA DA 173' SESSÃO, EM 3 DE OUTUBRO DE
do Requerimento no 689191.
1991
-Projeto de Resolução n'-'22/91, que acresc-enta pará1.1- ABERTURA
- grafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado Federal.
1.2- EXPEDIENTE
Discussão adiada para reexame da Comissão de Consti1 .2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
tuiçáo, Justiça e Cidadania, nos termos do Requerimento
-No' 258 e 259191 (no' 520 e 521191, na origem), de
no 69_D/91 , após usar da palavra o Sr. Ney Maranhão.
agradecimento de comunicações.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
1.2.2 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado no 338191, de autoria do
SENADOR HUMBERTOLUCENA, como LíderSenador Mareio Lacerda, que dispõe sobre o reconheci- ConSideiaçóes
sobre a Medida Provisória n9 299/91.
mento do rodeio como modalidade desportiva e dá outras
providências.
SENADOR NEY MARANHÃO - Rétrospectiva
1.2.3 - Requerimentos
_
económica e política do País desde o golpe militar de 196_1.. -No 686791, de autoria do Senador Va1mir Campi:Io, Crise de governaf:!i!idade do atual Governo. Antecipação
solicitando a tramitação conjunta cdo Projet"o de Lei do do plebiscito de 1993 vista como ameaça à continuidade
Senado no 91191 com o Projeto de Lei da Câmara n' 81191. do mandato presidencíal. Processo contra a Prefeita Erun-N'-' 687/91. de autoria do_ Senador Albano Franco, dina, da cidade de São" Paulo.
solicitando que seja consideradã como licença autorizada
o dia 4 de outubro do corrente ano. uma vez que se ausenSENADOR EDUARDO SUPLICY -Resposta ao
tará dos trabalhos da Casa. Aprovado.
Sr. Esperidião Amin quãritO ao aridarriento do processo
do Tribunal de Contas do Município de São Paulo referente
1.2.4- Discursos do Expediente
às contas da Prefeita Erundina.
SENADOR ANTONIO MARIZ - Manifesto da
Frente Parlamentar Nacionalista contráriO à privatíi3ção
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES~ Esclarecida Petrobrás.
mentos prestados pelo Presidente da Eletronorte a respeito
SENADOR BENI VERAS - Considerações sobre de nota publicada em O Globo, de 24-8-91, referente à
a desequalização do preço dos combustíveis c do aço plano. usina hidrelétrica de Tucuruí. OpiniãO do Banco Central,
através do_seu Presidente, Dr. Francisco Gros,-sobre o
1.2.5 - Leitura de projeto
sigilo bancário.
Projeto de Lei do Senado n' 339_, de 1991, de autoria
SENADOR I!SPElRIDIÁO AMIN- Parecer contrá·
do Senador GerSon Camata, que dispõe sobre o registro,
nos documentos de identidade, da opção pela doação post rio do Tribunal de Contas do Município de São Paulo
mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano às contas da Prefeíta Luíza Erundina.
para fins de transplante.
SENADOR RONANTITO-Apoio à Prefeita Erun1.2.6 - Requerhnento
. dina. Repúdio à atuação do Sr. Jair Meneguelli no leilão
No 688/91, de autoria do Senador Humberto Lucena, da Usiminas.
solicitando ao Ministro da Economia, Fazenda e Plan~jaSENADOR CARLOS l'ATRÕCÍNJÔ- Plano da
. mente informações que mencidna.
safra 91/92. Política e financiamento agrícola. ·
-

o

.

1.3 - ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução no 8/91, que altera a redação
do inciso 1 do art. 43 do Regimento Interno do Senado

SENADOR DIVALDO SURUAGY- Documento
intitulado ''Em Defesa de AlagOas", assinado por vários
líderes partidários e- outros.

.
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SENADOR JOSÉ EDUARDO - Defesa de uma
solução para a falta de recursos na comercialização da safra
de trigo.
SENADOR JUTA:HYMAGAUfÃES~61 anos da
Revolução de 1930. Advento di Lei ri' 2.004, de 3 cfé
outubro de 1953, qUe cfíáu a:-Pctrobrás-e iilstittiiu O monO~
pólio do petróleo.
---~-- __
SENADOR NELSON WEDEKlN- Documento so·
bre a Eletrosul, enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria de Energia Eléfrica qe F'lorianópolis ao Ministro João Santana.
1.3.2- Comunicações da Presidência
-Término do praz_o _para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei da Câmara no 74191, J>~~jeto ae Lei
do Senado n9 93/91-Complerrientar e Projeto_ de Resoluçã-o
D 9 71/91, sendo que- aõs mesmos não foram oferecidas
emendas.

Ata da
1~

173~

-Deferimento ad referendum da Comissão Diretora
dos Requerimentos n'' 674 e 675, de 1991.
l.3.3 - Designação da Ordem dO Dia da fjróx-inlã ses- são
1.4- ENCERRAMENTO
--

-

-

-

--

-

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÁO ANTERIOR
-Do Sr. Eduardo Suplicy, proferido na sessão de
1'-10-91.
3- MESA DIRETORA

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS POLÍTICOS
- - -----.- 5- COMPOSIÇÃO DAS COMiSSÕES PERMANENTES-

Sessão, em 3 de outubro de 1991

Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro 'e Lucídio Portel/a
ÀS 14 HORAS E 30MINUTOS, ACHAM:SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Cãmargo...:.... Albano Franco- Alexã.náre Costa
- Alfredo Campos -- Almir Gabriel - Aluízio Bezerra Amir Lando- Antonio Mariz- Beni V eras- Carlos De'
C arli -Carlos PatrocíniO - César DiâS -Chagas Rodrigues
-Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira
- Dirceu Carceiro -- Divaldo Suruagy - Elcio Álvares-Esperidião Amin -- Epftácio Cafeteira -FrancisCo Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Guilherme ;?almeira-: Henrique Almeida- Humberto Lucena-- lrapuan Costa Júnior
-João Calmon -João França -João__ Rocha _:.Jonas
Pinheifo - J osaphat Marinho-José Eduardo-José Fogaça
--José Paulo Bisol - José ~ícha - Jutahy Magalhães_Lavoisier M3.ia - Levy Dias - Louremberg Nunes JtOéhá
- Lourival BaptiS~a -. Lucídio Portella - Magnq Bacelar
-- Mansueto de Lavor - Mareio ·Lacerda - Mário Covas
-Maurício COriêa ~-Mauro Benevides - Meira Filho Moisés- Abrão- Nabor Júnior- Nelson Wedekin- Oziel
Camefró . . :.::.. Pedro Siffibn ...:...:-Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira- Ronaldo Aragão.....;_ Romln Tito- Ruy B-acelar
- ..Telmo Vieira- Valmir CamJ)elo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença·acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a ses~ão.
__
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário proCederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações:
N• 258/91 (n' 520/91, na origem), de 2 do corrente, referente à aprov·ação das matérias constantes das Mensagens
SM n~ :347, 348 e 349, de 26 de setembro de !991.
N• 259/9L(n'.521191, na origem), de 2 do corrente, referente à aprovação da matéria constante da Mensagem n9 501,
de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente" lido vai à publicação.
-Sobre_a mesa, proj~to de lei que será lido pelo Sr. P
Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 338, DE 1991
Dispõe sobre o reconhecimento do rOdeio como modalidade desportiva e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica reconhecido o rodeio como modalidade
desportiva para todos os efeitos da legislação pertinente.
Art. 2" O Poder Executivo fegulamen1ará esta Lei no
prazo-de 60 (seSsenta) dia-s, contados a partir da sua.vigência.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor. na data-de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário: --'-.
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__ ~~ ?i versas regiões_ brasileir~s. Contingentes expressivos de
praticantes das provas- de rodeio dedicam-se permanente e
vem assumindo nos últimos anos. Podemos considerar inclu- pr?fissionalmente a esta atividade, contribuindo para seu apersive que o nosso mundo ocidental adquiriu um aspecto mais fetçoamento e disseminação. Mais que uma moda, este esporte
"atlético".
rural, fruto da vocação cultural de nosso povo, consagtou
No Brasil, assiste-se a um significativo desenvolvimento uma profissão que, até bem pouco tempo. só era encarada
das manifestações desportivas como resul~ado, certamente, Cóm seriedade nos EUA, Onde é reconhecida: o peão de rodeio
do princftJio Cõnstituciciiíal ·que- consagrou o desporto como ou peão boiadeiro. Estrelas de um "show" que movimenta
direito do cidadão e não mãis coino uma atividade_ conjunturaL anualmente US$15 milhõesf os cavaleiros ou-peões fazem desA nova mentalidade desportiva que se molda no País, por sa atividade verdadeiro espetáculo de cultura física e inequfforça também da performance dos atletas brasileiros nos Jogos -vaca manifestação de esporte-performance. O reconhecimenPanamericanos recentemente disputados em Cuba, está a exi- tO do rodeio como modalidade desportiva e sua conseqüente
gir profunda revisão da estrutura desportiva nacional. Não organização em associaçôes, ligas, federações e confederamais se admite um Estado centralizador, dono e senhor do ções, a par de signifícar .ãto de _justiça para com se~us pra:t_F
'sistema desportivo, cúpula burocrática de administração de cantes, permitirá sua participação em coiDpetições internatoda e qualquer atividade desportiva praticada no País. O cio-nai~, melhorando, des~e modo, a representatividade do,
desintervencionismo estatal e o r:espeito_à_ autonomia" das estru- Brasil no exterior. Resgata-se, igualmente", atividade de elevatoras associativas devem pautar o debate acerca das modifi- do cunho social que desempenha sobremaneira função no
cações necessárias ao ieórdenamento do já ultfapassado perfil -seio comunitário.
A elaboração de legislação ordinária sobre desporto -vemdesportivo brasileiro. O Estado não deve, evidentemente, di-·
vorciar-se das tarefas e formalidades mínimas imprescindíveis demonstrar que o tema dispensa maior atenção por parte
ao bom desempenho de sua função de promotor do esporte. desta Casa, significando a legitimação necessária às normas
Mas a pluralidade de sistemas, com a participação crescente desportivas que estão para serem institucionalizadas. O Estado
da iniciativa privada, o estímulo às manifestações region~'is deve abandonar se:u papel de conçorrente das estruturas assoe à autonomia dos diversos segmen!os_ desport~vos, ppr ~erto ciativas de base popular, livremente constituídas. Ao contrá~onstruirá uma democracia desportiva no País.
--- - rio, deve incentivá-las e apoiá-las, respeitando seu funcionaDe outra parte, a e_~lução do conceito de esporte, que men,to autónomo. Ao-congresso Nacional cabe criar as condiiricorporou·aos seus elementos básiCás de competições, jogo ções necessárias para seti exetcícío efetivo.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1991.- Senador Márcio
e movimento, o sentido da participação _e da e-ducação, abre
novas perspectivas, novos caminhos para a prática desportíva Lacerda.
na sociedade contemporânea. A atual realidade político.;desLEGISLAÇÃO CITADA
portiva brasileira, com a dinamização dos aspectos sócio-ecoLEI N' 6.251
nômicos que nela se refletem, exige, portanto, uma constante
DE 8 DE OUTUBRO DE 1975
adaptação das normas desportivas. Entretanto, o esporte brasileiro encontra-se imobilizado por uma legislação inadequaInstitui normas gerais sobre desportos, e dá outras
da, revogada fatica"inente pelos novos valores sociais, cultuprovidências.
rais, políticos e econÔI}'licos-que regem ati.iã.lmente a sociedade
O Presidente da República,
brasileira. As práticas desportivas surgidas co-mo resultado
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciode manifestações de identidade cultural, por exemplo, ressen~ no a seguinte lei:
tem-se de um mecanismo ágil que permita seu reconhecimento
-Art. 19 A Organização desportiva do País obedecerá ao
e ordenamento. Um sem-número de praticantes de modali- disposto nesta lei, à regulamentação subseqüente e às resoludades esportivas ••de fato" vêem-se à margem do sistemª des_- ções que o Conselho Nacional de Desportos expedir no exerportivo nacional, inibidoS por obstáculos de ordem prática cício de sua co~_petência.
e legal que se antepõem à sua organização.
Art. 29 Pãra os efeitOS desta lei, coitsidera-se desporto
O próprio Conselho Nacional de Desportos - CND, a atividade predominantemente física, com fi_nalidade compeórgão normativo n)áximo do desporto nacional reconhece tal
titiva-, exercitada segundo regras preestabelecidas.
dificuldade através de sua recomendação CND n"' 1188, onde
Art. 39 A União, os Estados, o Distrito Federal, os
considera que "os requisitos-para O reconhecimento de uma Ter.(itórjos e os -Municípios conjugarão recursOs técnicos_ e
modalidade desportiva na Lei n9 6.251/75, e no Decreto n~ financeiros para promover e incentivar a prática dos desportos
80.228m, são todos subjetivos e permitem várias "interpre- _ em suas diversas modalidades.
taçÕes". Desta maneira, recomenda que seja, definida uma
Art. 49 Observadas as disposições legais, a organização
política mais evidenciada de reconhecimento das novas moda- _ para -a prática dos desportos será livr~ à iniciativa privada,
lidades desportivas surgidas, com um at"ompàhhamento mais que merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes Púefetivo da realidade desportiva nacional e até com campanhas blicos.
específicas neste sentido". __
DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Este o espírito que nos leva a submeter aos ilustres pares
FÍSICA E DESPORTOS
.
desta Casa o presente projeto de lei que reconhece o rodeio
Art. 59 O Poder Executivo definirá a Política Nacionàl
como modalidade desportiva. Praticada há mais de 5Q anos
de Educação Física e Desportos, com os seguintes objetivos
em áreas rurais e cidades _d_o_ interior formadas em virtude
do desenvolvimento da agricultura e da pecuáriã, esta manifes- básicos:
-I- aprimoramentO da aptidão físiCa da população;
,tação desportiva já se integr:ou à cultura popular do País como
II - elevação do nível dos desportos em todas as áreas;
. ~testam as cerca de 850 festas e competições anuais realizadas
Justificação

É fato inconteste a relevância cresc~nte que o esporte
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III- implantação e intensificação da prática dos desportos de massa;
.
IV- elevação do nível técnico-desportivo das representações nacionais;V -difusão dos desportos como·fonna de utilização do
tempo de lazer.
DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA E DESPORTOS

§ 1" As pessoas jurídicas de direito Privado que propor-cionam a prãtica de atividades desportivas e não se integrarem
no Sistema Desportivo Nacional serão classificadas como entidades recreativas.
§ z~ Observadas a competência e as atribuições especfficas dos Ministérios Militares e do Estado Maior das Forças
Armadas, os assuntos relacionados com os desportos são da
competência do Minis-tério da Educação e Cultura.
Art. 12._ As confederações, sob a -imediata supervisão
Art. 69 Caberá ao-Ministério da Educação e Cultura
do ConselP,o Nacional de Desportos, são as entidades responelaborar o Plano Nacional de Educação-Física e DeSportos
sáveis pela direção dos desportos nacionais, cabendo-lhes a
(PNED), observadas as diretrizes da Política Nacional de Edurepresentação no exterior e o intercâmbio com as entidades
cação Física-e Desportos.
-·
- internacioiiais, observadas a competêndã do" Comitê Olímpico
Parágrafo único. O PNED atribuirá pi'iorídade a pro~ Brasileiro.
gramas de estímulo à educação física e desporto estudantil,
Art. 13. Cada confederaçao, espedalfzada ou eclética,
à prática desportiva de massa e ao desporto de alto nível.
organizar-se-á mediante a reunião de trêS- federações, pelo
DO~ RECURSQS PARA OS DESPORTOS
menos, referentes ao desporto ou a cada um dos ramos desportivos cuja direção exerça ou _pretenda exercer _no País, só
Art. 79 O apoio financeiro da União aos desportos,
pode_ndo furicionar com pTéVia autorizaçãO do ConSelho Naorientado para os objetivos fixados na Política Nacional de
Educação Física e DesportoS, será realizado à conta das dota- cional de Desportos.
ções orçamentárias destinadas a programas, projetas e ativida_ Parág~afo único._ Cada confederação adotará o código
des desportivas e de recursos provenientes:
de
regras desportivas e as normas da entidade internacional·
I - do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaa que estiver filiada e fará com que sejam observ~dos pelas
ção;
entidades nacionais· que lhe estejam direta ou indiretamente
II -do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento· Social;
filiadas.
III -do reembolso de financiamentO de pfogramas ou
Art. 14. As federações, filiadas às ·confederações, são
projetas desportivos;
entidades de direção dos desportos em cada Estado, no DisIV- de receitas patrimoniais;
trito Federal e nos Territórios.
V - de doações e legados; e
§ J9 Não poderá haver, em qualquer Esta~o, no Distrito.
VI - de outras fontes.
Federal e nos Territórios mais de uma Federação para cada
§ 19 Os recursos de que trata este artigo serão _creditados em subconta específica do Fundo Nacional de Desenvol- desporto.
vimento de Educação e aplicados de acordo com programas,
§ 29 Sempre que haja, em cada Estado, no DistritooFeprojetas e atividades, em conformidade com o Plano Nacional
deral ou qualquer dos Territórios, pelo menos três associações
de Educação Física e Desportos.
desportivas que tratem do mesmo desporto, ficarão elas sob
§ 29 Quando se destinar a obras e instalações, o apoio
a direção de uma federação, que poderá ser especializada
financeiro referido neste artigo somente será-~admitido com
ou eclética.
o caráter de suplementação de recursos.
§ 39 Aos membros de poderes de federações aplica-se
Art. 89 O apoio finanCeiro" da União somente será cono disposto no artigo 21 desta lei.
cedido a entidades que observarem as disposições desta lei
Art. 15. As ligas desportivas, cuja organização é facule de seu regulamento ou as nQrmas expedid3:s por órgãos
tatiVa, são entidades de direção dos desportos no âmbito muniou entidades competentes do Sistema Desportivo Nacional.
cipal.
Art. 16. As associações desportivas ou clubes, entidaDO SISTEMA DESPORTIVO NACIONAL
des b~sicall da organização nacional do desporto comunitáriO-, Art. 99 O Sistema DeSpórtívó Nacional é iniegradp- pof
constituem os centros em que os desportos são ensinados e
órgãos públicos e entidades privadas que dirigem, _orieiltam,
-praticados.
supervisionam, coordenam, controlam ou proporcionam a
Parágrafo único.-- As assoc~ações desportivas, no Disprática do desporto no País.
·
trito Federal e nas capitais dos Estados e dos Territórios,
Art. 10. Para efeito de definição do Sistema Desportí'óo
Nacional são reconhecidas as seguintes formas de organização filiar-se-ão diretamente à respectiva federação; nos demais
municípios, duas ou mais associações desportivas, praticantes
dos desp-ortos:
do mesmo desporto, poderão filiar-se a uma liga que, por
I - comunitária;
sua vez, filiar-se-á à federação correspondente.
II- estudantil;
Art. 17. - Caberá ao Conselho Nacional de Desportos
III -militar;
fixar os requisitos neCessários à cáiistituíçao, órganiiaçáo e ·
IV - classista.
funcionamento das confederações, federações, ligas e associaDO DESPORTO COMU'NITÁRIO·ções desportivas, ficando-lhe reservado, ainda, aprovar os esArt. 11. O desporto comunitário, amitdorista ou prOfis- tatutos das c-onfederações e federações e suas_ respectivas mosional, sob a supervisão normativã e disciplinar do Conselho dificações.
Nacional de Desportos, abrange as atividades das associações,
Art. 18. Sob pena de nulidade, os estatutos das confeligas, federações, confederações e do Comitê Olímpico Brasi- derações, das federações das ligas desportivas, obedecerão
leiro, integrantes obrigatórios do Sistema Desportivo Nacio- ao sistema de voto unitário na ·representação das filiadas em
nal.
quaisquer reuniões dos seus poderes.
_

7
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§ 1~ O COnselho Nacional de Desportos padronizará
o sistema de votação nos estatutos das confederaçõe-s, federações e ligas desportivas. _ _
_
§ 2(' As confederações, federaÇOes e ligas desportivas
terão, a partir ·da publicação do decreto de regularr.entação
desta lei, o prazo máximo, improrrogável, de_ 90 (riovt!nta)
dias para adaptarem os seus estatutos ao presente artigo.
Art. 19. Os mandatos de Presidente e Vicc-Presidente
das confederações, federações e ligas desportivas não poderão
exceder de 3 (três) anos, permitida a recondução por uma
só vez.
Parágrafo único. (Vetado.)
Art. 20. As eleições para os poderes das confederações,
federações e ligas desportivas, realizar-se-ao (vetado) em data
previamente fixada pelo Conselho Nacional de Desportos,
com ante_cedência mínima de 30 (trinta) dias da data marcada
para a respectiva posse.
§ lç. As entidades, de qualquer nível, que se organizarem no período_ compreendido entre as _eleições gerais, elegerão os membros de seus poderes, com manda~<?-~ limitados
ao tempo que faltar para a data das eleições gerais.
§ 2• (Vetado.)
.
.
Art. 2L É vedado aos membros de poderes de confederações integrar poder de qualquer entidade direta ou indiretamente filiada, salvo a assembléia geral e o conselho deliberativo.
- '-Art. 22. __ O-Conselho Nacional de Desportos, por iniciativa própria ou mediante proposta da Confederação ou da
maioria das federações interessadas, poderá reexaminar o quadro das confederações existentes e propor ao M"inistro da
Educação e Cultura a criação Ue uma ou mais confederações
e a supressão, desmembramento ou fusão de q~_alquer das
existentes.
-

outubro

de t99'r

DO DESPORTO ESTUDANTIL
Para efeito de sua organização e estruturação,
o desporto estudantil será dividido em universitário-e· escolar.
§ l 9 O desporto universitáriO abrange_, sob a -supervisão
normativa do Conselho Nacional de Desportos, as atividades
desportivas dirigidas pela Confederação Brasileirã de Desportos Universitái-ios, pelas Federações DespOrtivas Universitárias e pelas Associações Atléticas Acadêmicas.
§ 29 O desporto escolar abrange, sob a supervisão normativa do órgão competente do Ministério da Educação e
Cultura~ as atividades desportivas praticadas nas áreas de_ ensino de 19 e 2'-' graus, e será organizado na co_nformidade das
normas a serem estabelecidas por aquele órgão.
Art. 27. As entidades universitárias de direçãO do des-porto integram, obrigatoriamente, o Sistema Desportivo Nacional.
Art. 28. As disposições deste tltulo, observado o disposto no artigo 33, não se aplicam ao desporto praticado
nas escolas e estabelecimentos de ensino das Forças Arinadas
e auxiliares.
'Art. 29, Caberá ao MinlsiiO da Educação e Cultura,
ouvido o Conselho Nacional de Desportos, fixar o siste-ma
de organização e as normas de financiamentO da Confederação
Brasileira de Desportos Universitários, das Federações Desportivas Universitárias e das Associações Atléticas Ac3dê·
micas, todas integrantes do Sistema Desportivo Nacional.
Art. 26.

DO DESPORTO MILITAR
Art. 30. Os desportos serão praticados nas Forças Armadas sob a direção do órgão especi3Iizad0 de Cada Ministério
Militar e das organizaçõe-s consideradas como auxiliares das
Forças Armadas.
- Art. 31. Caberá" à COiniSsão Oesportív~ dits 'FOrças ArDO COMITÊ OLÍMPICO BRAKILEIRO
madaS (CDFA) -Ôrganizar e dirigir as-ConipetiÇóês de~portiv'!s,
. Art. 23. AoCOffiltê Olíritpico Brasileiro, assOciação ci- visando ao maior espírito de confraternização e à divulgação
das práticas desportivas em todo o território riaciánal, e consvil constituída, de acordo com a lei em conformidade com
as disposições estatutárias e regulamentares do Comitê Olím- truir as respresentações naéionais ·a competíÇões -desportivas
pico Internacional, com independência e_autonomia, são reco- milítares internacionais Ojjinai:tdo petas Forças Armadas em
CongresSos-desportivos nacionaiS e internacionais.
nhecidos os seguintes direitos:
- -- -- -=
Art. 32. Os órgãos especializados das Forças Armadas
I - organizar e dirigir, COm a --colaboração das confecjerações desportivas nacionais dirigenteS do desporto amador, e das organizações coordenarão as atividades desportivas dea participação do Brasil nos Jogos OlímpiCos, Pan-Americanos senvolvidas na área militar.
Art. 33-.~ __Nas Escolas de Formação de Oficiais é permie em outros de igual ~atureza;
_
_
_
tida, após a aprovação da autoridades competente, a criação
I I - promover torneios de âmbito nacional e internade ass.C?ciações desportivas integradas por militares a elas per·
cional;
III- adotar as providências cabíveis para a organ1Z3Çã0 tencentes, as quais poderão ser filiadaS às federações despor·
e realização dos Jogos Olímpicos, Pan-Americanos e outros tivas regionais da organização desportiva comunitária, e partide igual natureza, quando o Brasil for escolhido para sua cipar de suas competições oficiais, .. quando ju!gado conveniente pelo comando da organização.
sede·
iv-difundir e propagar o ideal olímpico no território
Art. 34. As equipes representativas de unidades_ das_
brasileiro;
Forças Armadas e auxiliares poderão participar de campeoV- cumprir e fazer cumprir, no território nacional, os natos e torneios regionais e nacionais e dirigidos ou organiestatutos, regulamentos e decisões do Comitê Olímpico Inter~ zados pelas confederações e federações dirigentes do desporto
nacional, bem como os de organizações desportivas conti- comunitário nas regiões sob a jurisdição destas entidades. Parágrafo único. A participação a que -se refere eSte
nentais a que esteja vinculado;
VI- representar o olimpismo brasileiro junto aos Pode- artigo é condicionada à prévia aprovação do ~egulamento da
res Públicos.
competição pelos órgãos dirigentes dos desportos na_s Forças
Art. 24. É privativo do Comitê OlímPico Brasileiro o Armadas e auxiliares.
Art. 35. O desporto praticado nas escolas e estabele-uso da bandeira e dos símbolos olímpicos.
Art. 25. O Comitê Olímpico Brasileiro, assegurada a cimentos de ensino das Forças Armadas e das corporações
autonomia que lhe é reconhecida, integrará o Sistema Despor- consideradas como auxiliares destas ficará subordinado à es~
·
tivo Nacional.
trutura de organização do _desporto militar, podendo as refe-
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ridas organizações participar das competições oficiaiS dos desportos estudantis, na forma que vier a ser estabelecida em

regulamento.
DO DESPORTO CLASSISTA
Art. 36. Qualquer empresa poderá organizar urna associação desportiva classista, com personalidade jurídica de direito privado, integrada, exclusivamente, pelos_se~~- empregados e dirigentes.
_
Art. 37. Extinta, por qualquer motivo, a empresa, a
associação desportiva classista a ela vinculada poderá subsistir,
transfOimando-se em associação desportiva integrante- da área
do desporto comunitário mediante adaptação de seus estatutos
e filiação a qualquer entidade dirigente do d_esporto.
Art. 38. As assoCiações desportivas classistas poderão
ser grupadas, em _cada Estado, no Distrito Fe~eral e nOs Territórios em Centros Regionais de Desportos Classistas, aos quais
é obrigatória a filiação a Centros Brasileiros de Desportos
Classistas entidades dirigentes no âmbito nacíonal. .
Art. 39. As assOciações desportivas classistas poderão
filiar-se às entidades do desporto comunitário e participar
de suas competições oficiais, nas condições fixadãs pelo Conselho Nacional de Desportos.
- _Parágrafo ú-nico. O disposto neste artigo não se a plica
ao futebol profissional, o qual, em nenhuma hipótese, poderá
ser disputado por equipes de associações desportivas classistas.
Art. 40. O Ministro da Educação e Cultura, ouvido
o CõriSellio Nã.Cionalde Desportos, disporá sobre a organização-do Desporto Classista.
DO CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS Art. 41. O Conselho Nacional de Desportos, do Ministério da Educação e Cultura, é o órgão normativo e disciplinar
do Desporto Nacional.
_
.
Art. 42. Compete ao Conselho Nacional de Desportos:
I - opinar, quando consultado pelo Ministro da Educação e Cultura, sobre a Política Nacional de Educação FísiCa
e Desportos;
II- estudar, propor e promover medidas que tenham
por _objetivo assegurar, conveniente e constante disciplina à
org_~mização e à adminiStração das associações e demais entidades desportivas do País;
III- propor ao Ministro da Educaçã~ ~ Cultura a expedição de normas referentes à manutenção da ordem desportiva
e à organização da justiça-e disciplina desportivas;
IV- editar normas complementares sobre desportos, inclusive o desporto profissional, observadas, quanto a -este,
as normas especiais de proteção de tais atívidades;
V - editar nonnas disciplinadoras dos estatu_~s da~ entidades integrantes do Sistema Desportivo Nacional;
VI - decidir quanto à participação de delegações despor- _
tivas nacionais em competiçõ-es internacionais, Ouvidas as competentes entidades de alta direção, bem assim fiscalizar a sua
constituição e desempenho;
VII -editar normas gerais sobre transferênc!a de atletas
amadores e profissionais, observadas as determinações das
entidades internacionais de direção dos desportos;
VIII- coordenar a elaboração do Calendário Desportivo Nacional;
IX- baixar nonnas referentes ao regime econômiêo e
finanCeiro das entidades desportivas, fnclusive no que diz respeito aos atos administrativos;
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X- disciplinar a participação de qualquer entidade desportiva brasileira em competições internacionais;
XI- baixar instruções que orientem a execução da presente Lei e do s_eu regulamento pelas entidade~ desportivas;
XII -praticar os demais atos que lhe são atribuídos por
esta Lei.
Parágrafo único. O regulamento desta Lei indicará
quais as decisões do Conselho Nacional de D_esportos que
dependerão de homologação do Ministro da Educação e Cultura.
-

DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DO CONSELHO
NACIONAL DE DESPORTO$_

o·

Art. 43. O Conselho Nacional de Desportos comporse-á de 11 (onze) membros, sendo:
I - 8 (oito) de livre escolha do Presidente da República,
dentre pessoas de elevada expressão cívica e de notórios conhecimentos e experiência sobre desporto, c-om mandato de
4 (quatro) anos, permitida a recondução por uma só vez;
II -1 (um) representante do Comitê Olímpico Brasileiro, por e-ste indicado;
III -1 (um) representante das confederações desportivas, por estas eleito em reunião convocada e presidida pelo
Presidente do Conselho Nacional de Desportos;
__
IV- o dirigente do órgão do Ministério da Educação
e Cultura responsável pela administração e coordenação das
atividades de educação física e desportos, que integrará o
Conselho como membro nato.
§ 1'~ Os membros do Conselho, exceto o_ m_embro nato,
serão nomeados por ·ato do Presidente da República.
---- --§ -29- ·os-rne-moros-referidos nos-itens II e III deste artigo
terão mandato de dois ant;>s, permitida a recondução por uma
s6 vez, não sendo admitida nova indicação ou eleição no período, salvo nos casos de falecimento, renúncia, destituição ou
perda da função de cunselheiro.
§ 3'~ Em caso de vaga, a nomeação será para compfetar
o mandato e somente será considerada, para o efeito de
limitar a recondução, se ocorrer na primeira ni:etade do pnizo
normal de mandato.
§ 41 Dentre os n1embros referidOs no item I deste artigo
o Presidente da República designará o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho.
Art. 44. O Regimento do Conselho Nacion~l de Desportos será aprovado pof ato do Ministro da Educaçãue Cultura, admitida a criação de Conselhos Regionais de Desportos
na forma que vier a set definida.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL
DOS DESPORTOS
.
Art. 45. Para efeito do Imposto de Renda, poderão
ser abatidas da renda bruta ou dedq.zidas do lucro as contribuições ou doações feitas por pess"oas físicas Ou jurídicas,
as- entidades eSportivaS-que proporcionem a práticã de pelo
menos três esportes olímpicos.
§ 11 O abatimento nos termos deste artigo, realizado
por pessoa física, não poderá exceder o limite que for fixado
pelo Ministério da Fazenda.
§ 2<~ O total das contribuições ou doações admitidas como despesas operacionais não poderá exceder em cada exercíci~..,_de s~"(çinço_porcentoj do lucro operaCional da empresa,
antes de computada essa dedução.
.
·
_ .. Art. 46. É concedida isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre produtos Industrializados ao equipa-

•
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menta destinado à prática de desportos, sem similar nacional,
importado por entidades desportivas ou órgãos vinculados
direta ou indirctamente ao Conselho Nacional de nCsportos.
§ 1~' A concessão do benefício fiCará condiCiOnada à
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REQUERIMENTO N• 686, DE 1991
Requeiro, nos-termos do art. 258-do Regimento Interno
do Senado Federal. a Tramitação Conjunta do PLS n9 91.
de 1991, de minha autoria, com o PLC n• 81, de 1991, de
iniciativa da PreSidência da República, que dispõe sobre a
expropriação de terras com culturas ilegais de plantas psicotrópicas, e dá outras providências.
-

prévia aprovação do ConSelho Nacional de Desportos·, q~e
examinará a compatibilidade do equipamento a ser importado
com a natureza e o vulto da atividade desportiva desenvolvida
pela entidade para o qual se destina.
- Sala das Sessões, 3 de outubro de 1991.- Senador Wal§ 2~ O disposto neste artigo aplica-se tarilbém, satis~
mir Campelo.
feito~ os requisitos do parágrafo anteriOr,-- ao equipamentõ
importado por desportista, desde que esse equipamento conste
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeride relação aprovada pelo Conselho Nacional de Desponos
e homologada, pelo Ministro da Educação e Cultura, e o pedido mento lido será publicado e incluído na Ordem do Dia Oportuseja encaminhado através da Confederação Desportiva, com namente, nos termos do art. 255,- item II, alínea c, n-o? 8, do
Regimento Interno~ (Pausa.)
parecer favorável deste.
-- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Art. 47. Ficam isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados as embarcações _desportivas a remo e a vela, Secretário.
- É lido e aproyado o seguinte.
quando adquiridas pelas entidades desportivas para seu uso·
próprio.
··
·
Art. 48. Nos anos de realização de Jogos Olímpicos,
REQUERIMENTO N•. 687, DE 1991
de Jogos Pan-Amerícanos c do Campeona·to Mundial de Futebol, a Loteria Esportiva realizará, em determinado dia, um
Senhor Presidente,
concurso de prognósticos, cuja renda líquida total será destiSolicito nos termos da Consttituição)~'ederal."(artigo 55 nada ao· atendimento do_ preparo e à participação das delega- item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (artigo
ções brasileiras nos referidos eventos desportivos.
43 inciso II) que seja considerada como licença autorizada
Parágrafo único.--A-data da realização do concurso de o dia 4.de outubro do_corrente.ano_onde me ausentarei dos
prognósticos destinados a atender aos fins previstos neste arti- trabalhos da Casa- para participar do Iii"EncontrO. de Engego será fixada pelo Conselho Nacional de Desportos, dentre 'nheiros de Sergipe, a ser realizado em Aracaju, onde, inclusive
as dos testes programados para os citados anos c será comu- irei proferir palestra sobre o tema "A hidústría-e -a realidade
nicada à CaiXa Económica Federal, com antecedêilcia mínima Nacional" e o dia 7 do corrente mês onde irei -cõ.m.parecer
de.60 (sessenta) dias.
no Simpósio SObre Desenvolvimento e Ecologia na América
Art. 49. Os órgãoS oficiais íncunibidos da concessão Latina que acoritecerá no-Rio Palace Hotel, ita cidade do
de bolsas de estudos_ deverão concedê-las, preferencialmente, Rio de Janeiro.
aos alunos de qualquer nível que se sagrarem campeões desSaladas Sessões, 3 de outubro de 1991. -SenadOr Albano
portivos, nas áreas estadual, nacional e internaciOn-al, desde Franco.
que tenham obtido aproveitamento escolar satisfatório.
Parágrafo único. Os benefícios deste artigo se estendem
CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE
aos campeões desportivos que não estejam~ estudando por
III Encontro de Engenheiros de Sergipe
carência de recursos.
Art. 50. Será considerado como de efetivo exercício,
ENGENHARIA: REALIDADE E PERSPECTIVAS
para todos os efeitos legais, o período em que o militar da
Programação Oficial
ativa, o servidor público ou empregado de qualquer empresa
pública ou- privada, estiver convocad_o para integrar represen- Dia 1~-10-91- terça-feira
20 horas -Apresentação do Grupo Teatral Embuaça
tação desportiva nacional.
20b40min- Palestra de Abertura: Perspectiva de ÓcscnParágrafo único. Será disciplinada em regulamento a
situação escolar dos estudantes que integrarem representação
volvime~to para ~7r~~pe.
desportiva nacional.
ePalestrante: Eng"' João Alves Filho, Governador do ESt3do
Art. 51. Os órgãos atualmente_ existentes _no sistema de Sergipe. 22 horas -CoqUetel
desportivo brasileiro continuarão incumbidos de sua_execução,
Dia 2-10-91- quàrta-feira
até a regulamentação da presente Lei.
14 horas- Mesa-redonda:
Art. 52. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi- O Plano Diretor de Áracaju
cação revogadas as disposições em contrário.
Palestrantes: Arqt' Ricardo Nunes (P.M.A.)
Brasilia, 8 de outubro de 1975; 154~ da Independência Arqt• Kátia Loureiro (CESE)
e 87• da República.- ERNESTO GEJSEL, Ney Braga, AntoProf' VeraFrança (UFSJ
nio Jorge Corrêa.
15h40min - Intervalo
- -16 horas -Mesa-Redonda: Aproveitamento dos Recur(A Comissão de Educação - decisão terminatiya.)
s_osNaturais de Sergipe, situação atual e perspectivas de inVestimentos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
Palestrantes: Eng' João Newton (Petrobrás/SE)
será publicado e remetido à Comissão competente.
Eng• Eduardo Barreto (Nitrofértii/SE)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9 Eng• Seraphim José Claudino (Petromisa/SE)
Secretário.
20horas - Palestra: O Momento -Põlítico-Econômico
É lido o seguinte.
Brasileiro
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ePalestrante: Engo Hélio Vitor Ramos, Professora e Escritor_
Dia 3-10-91 -

quinta~feira

·

-
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22- horas _- Festa no Clube de Engenharia de Sergipe

· ein comeirio"rãÇão aos seus 25 anos.

14 horas - Mesa-Redonda: O Pólo Cloroquímico de
BUSINESS COUNCIL
Sergipe
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ePalestrantes: Dr. Viana de Assis (Sec. da Indústria)
Eng' J uarez Carvalho Filho ( Codise)
Rio de Janeiro, 30 de julho de 1991
Eng• Renato Conde Garcia (Codise)
Exm"' Sr.
Eng' Marco Túlio (ITPS)
Senador Albano Franco
15h40min - Intervalo
_
Setor Bancário Norte
16 horas - Palestra: O Perfil do Engenheiro do Século Ed. Roberto Simonsen/17• andar
XXI
70040 Brasília - DF
ePalestrante: Eng9 Francisco Dan tas, Superintendente do I.PT
- Prezado Senhor,
-Instituto de Pesquisas Tecnológicos de São Paulo :...._ SP ._
Confirmando contato pessoal, tenho a honra de forma20 horas - Palestz:a: A Política de Saneamento do :Pafs lizar o convite a V. Ex~ para participar do Simpósio que o.
• Palestrante: Dr. Walter Anichino, Secretário Nã.doriaiCle BCSD estará realizando nos dias 7 e 8 de outubro próximo
Saneamento
no Rio de Janeiro, no Rio Palace Hotel.
Eng' António Pádua, Presidente da AESBE)
O Simpósio, promoVido pelo Business Council for SustaiDia 4-10-91 -sexta-feira
nable Development, tem a finalidade__de definir a contribuição
14 horas -Mesa-Redonda: - Engenharia como melo e as posições do empresariado latino-americano a serem levapara o Desenvolvimento Económico com Responsabilidade _ das à Conferência das Nações Unidas_ s.obre o Meio Ambiente
Social e Ambiental.
e_ Des.envolvimento, no Rio de Janeiro, em junho de 1992.
EStarão presentes no SiiDp6siO ãúfuiidades, liderançaS políti-ePalestrantes: Eng' Luiz Carlos Rezende (ADEMAISE)
- cas e ~mpresariais, persOnalidades dos meios acadêmicos,
Eng' Durval Olivieri (CRA/BA)
científicos e cultura_is,_ especi~lizados em questões ambientais.
Prof. João D'Ávila (UFS)
15h40min - Intervalo
Como V. E~ pode'rá ver no programa preliminar, que
16 horas- Palestra: A Cpnjuntu~ da Indústria da Coilssegue-em ãnexo, sua participação es_t_á_ prevista para o dia
\fUção Civil do País
- 7- de outubro às 8:30min- na abertura.
ePalestrante: Deputado Roberto_Ponte, Presidente da CâmaMuito lhe agradeceria fa~er-nos ch~gar, preferentemente
ra Brasileira da Indústria de Construção Civil.
20 horas -Palestra de Encerramento: A Indústria e por fax (021)552-9392, seu curricu~um vitae resumido. Querea R~alid<!de Naciorial Palestrante: Senador Albano Franco, mos incorporar dados básicos SObre cada um dos participantes
- e"expositores no programa definitivo. Para melhore atendê-lo,
PreSidente da CNI
21h30min - Entrega de Título aos Sócios Fundadores permito-me solicitar que nos informe se para sua participação
preCisará de algum material ou equipamento especial.
do Clube de Engenharia de Sergipe:
22 horas - Jantar de confraternização oferecido_ pela
Aproveito esta oportunidade para renovar-lhe meu apreJ?i:retoria do Clube aos Sócios Fundadores.
çº e enviar-lhe minhas cordiaiS-saudações. -Márcio Fortes,
Dia 5-10-91 -Sábado
Diretor.

)
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Palestrantes
ALBANO FRANCO -' Senador da República (desde
1983); Presidente da Comissão de Minas e Energia do Senado;
Presidente da Associação das Indústrias Latino-Arileiíéãflas
(85/80); Diretor da Usina São José do Pinheiro S/ A.
ALFREDO NOVOA-_c_ !'residente do Conselho do Grupo Noving; Nevoa Ingenieiros S.A, Corporación Novotec S.
A;- Diretor Binacio-nal de Joint- Venture Pcruana-Tchecoslovaca para construção do Hotel Latino em Praga; Membro
do Conselho de AdminiStradores_da The Nat1,1re Conserv~ncy
TNC_ em Vigfnia, USA; PreSidente do Comitê Económico
da Fundação Peruana_ de Conservação da Natureza; Engenheiro Mecànico-Eletricista pela Universidad Nacional de Ingenieria de Lima. _ ~ _
~ _
_ ... ,_,_ .. _
, __
ANTONIO ERMIRIO DE MORAES ~ Diretor Superintendenete da SIA Indústrias Votorantim_; _r_e_sponsável pm
todo o setor metalúrgico e mecânico das empresas compenentes do Grupo Votorantim; Presidente Admiriísfiatívo da
Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Ben:eficêncíã;
Engenheiro Ifletalúrgic_o 1 f()_np.~_do pela Colorado SchooLof
_ .
. .• .
Mines de Golden, Colorado, USA. .
ANTÓNIO OLIVEIRA SANTOS- Preside.nte da CQJJ- .
federação_ Nacional do Comércio- CNC---: e das entidades
vinculadas; Diretor Supcrinfendente da Agroave Administração e Participação Ltda.; ProfeSsor titular de Física da Universidade Federal Estado_de Espiríto Santo; Engenheiro Civil
e Engenheiro Eletricista fOrmado pela atual UFRJ.
ARNOLDO JOSÉ GAJlALDÓN- Deputado do Con~
gresso Nacional da Venezuela; Presidente da Comissão Presi- ,
dencial para Reforma-do Estãdo (86/89); V ice-Presidente para
América Latina do Comitê Assessor de Proteção do Mar;
Integrante da Comissão ·ctc DcsenvolvimentQ ~-- M~io Am':
biente para a América Latina e Caribe (BID-PNUD); Professor da U niversidad_e Simón Bolivar, em Caracas:~ PrimeiroMinistro_do Ambiente e _de Recursos Na_turais_Renov_áv!!iS
(77/79); Ministro de Obras Públicas (74177); Engenheiro Civil;
MS pela Universidade de Stanford; Diplomado em EcOnomia
de Desenvolvimento pela Universidade de Manchester, U .K.
BORIS TABACOF .,.- Dir.~tor Superintendente da Bahia
Sul Celulose S.A.; Presidente da Associação Brasileira de.
Exportadores de Celulose - ABECEL; Diretor do Grupo Suzano Feiffer (75/88); Dirctor Superintendente do Grupo FinanceirO Safra -(70/76); Presjdente do Banco do Estado de
São Paulo- Banespa (88189); Secretário da Fazenda do Estado da Bahia ·(66170); Engenheiro Civil forma® pela Escola
Politécnlcâ da Universidade da Bahia.
.
CARLOS ALBERTO DE O. ROXO =:Genmte-Geral
de Meio Ambiente e Relações CorporativaS-da Aracruz Celulose; Membro-Liaison do BCSD; Membro da ComisSão de
Meio Ambiente da Câmara de Ç_omé_rcio In.ternaciº---.nal- CCI~ _
Diretor da Revista de Engenheiro Ambiental (87/89); Engenharia Civil formado pela UFRJ.
CARLOS FERNANDEZ --Vice-Presidente Executivo
do BHN Multibanco S.A., no qual fez carreira, passando
por responsabilidades de chefia em áreas de Tesouraria, Gerência de Crédito, Gerência de carteira de Aplicações e Vice;.
Presidência de Operações; Formado em Engenharia pela University of Arkansas e Mestre pela University of Notre Oame.
CARLOS GARCIA -Secretário da Administração Federal da Presidência da República tlo Br~sil; Presidente do
GT Nacional_de OrganizaÇão da UNCED'92; Diretor Geral
de Administração da Presidência da República (90191); Chefe
do Departamento de Adminsitração do MRE (86190); Diplomata.
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EDUARDO EUGÉNIO GOUVÉA VIEIRA- Diretor
Superintendente da holding química do Grupo de Petróleo
Ipiranga e Adminstrador das cinco principais empresas do
grupo Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração de Empresas Financeiras e de Seguros; Presidente da
Abiquim- Associação Brasileira da Indústria Química; VicePresidente do Squirj - Sindicato de Indústrias Químicas do
Rio de Janeiro; Engenheiro graduado em Finanças e Mercado
de ~apitais.
- ,
·
EDU ,O,RDO LIZANO- Pre,<;idente Executivo do Banco Central de Costa Rica (84L90); Membro do Conselho Monotário Centro-AmericanO- (84/90); Governador no FMI e no
Banco Centro-AmeriCano de Integração Econômica (84/90);
GoVernador Alternativo no Banco Mundial e no BID (84-90);
Assessor em Política_ Social _d.a Presidência da República
(74/76); Professor de Desenvolvimento Económico, Integração Económica e Teoria Ec_onómica -da Universidade.
Programa Geral
6 de outubro -Domingo
de 18h00 Recepção e credenciamento dos
. às 20h00 participantes
.
de 20h00 Buffet informal para troca de idéias,
às 22h00 confraternização e apresentações, no local do
evento.
. _
(*) Para chegadas antecipadas,_dias 4 e 5 de Outubro, haverá atendhn.ento, das 12h00 às 18h00,
na secretaria do _evento.
.
.
.
.de outubro-:- segu_nda_-_~t:'.~--. _____ _
· ~e 7h3b Recepçac;> e credenc1amento na
as 16h00 secr:tana do evento
: 8~JO Sessao de Abertura.
9 5
• Senador Albano Franco,
presidente da Confederação
Nacional da Indústria do Brasil
• Stephan Schirnidheiny, presidente
do Business Council fOr Sustainable
- Development- BCSD (Conselho
Empresarial para õ --- -- -DesenvOlvimento Sustentável)
• Enrique Iglesias, presidente do
Banco Interarnericano de
. :pesenvolvirite~to
• Fernando_ Cql19r de Mello,
Pf~~idente da República do Brasil
de 9h45 Sessão Plenária
ãs l0hl5
Presidente: Eduardo Marco
MOdiano, Presidente do BNDES ~
Banco Nacional do
_ _
Desenvolvimento ECOOómicO e:·
~cial (Brasil)Palestras de Introdução.
"Desenvolvimento Sustentável:
Temas e Questões Básicas que
Preocupam os Empresários na
América Latina - Introdução ao
Programa de Trabalho"
Ernst A. Brugger, diretor do
BCSD (Suíça)
Manuel Arango Arias, presidente
da Concord. S.A (México)

?

6706 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlioii)

de 10hl5 Coffee Break
às 10h30
de 10h30 Palestras Temáticas
..
. ··
.
·
às 12h00
• PT.l- "A Questão Ambiental
na América Latina"
Gilberto Gallopin, da Fundação
Bariloche (Argentina)
• PT.2- "As Questões
Ambientais Globais- Hoje e
Cenários de Sua Evolução"
J. Gustave Speth, Presidente do
Wold Resources lnstitute (USA)
• PT.3 --"Cenários do
Desenvolvimento Mundial e a
Evolução Latino-Americana:
Observações Sócio-Políticas''
Mario Vargas Liosa, escritor (Perú)
• PT.4 -"A Empresa e o
Meio-Ambiente''
Boris Tabacof, superintendente
da Bahia Sul Celulose e Presidente
da Associação Brasileira de
Exportadores de Celulose - ABECEL
(Brasil)
• PT.5- "Energia, Ciência e
Cooperação Tecnológica-p-ara o
Desenvolvimento Sustentável"
José Goldemberg, Ministro da
Educação do Brasil
às 12h15 Almoço de Trabalho no local
às 14h00 do evento
Presença do Prefeito do Rio de
Janeiro, Marcelo Alencar
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.Aprovado
o requerimento, fiCa conCedidã.-3lícença solicitã.da, nos termos
do art. 43, II, qo Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Mari:z:.
O SR. ANTONIO MARIZ (I'MDB - PB: Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Frente
Parlamentar Nacionalista, que tenho a honra de integrar no
Senado Federal, está lançando hoje manifesto à Nação, em
que define posições,_ e~ __ f!i~e da conjliiiiura nacional e às
políticas Que vêm sendo adotadas pelo Governo da República.
Ao escolher esta data para marcar a retomada das suas
ativídades, a Frente Parlamentar Nacionalista não o fez ao
acaso, mas quis assiOalar também o -dia em que a lei criou
no Brasil o monopólio estatal do petróleo _e ~ empresa que
lhe dá conteúdo, substância e exe_cuç~_(), a_ ~etrobr~s.
De fato, foi a 3 de outUbro de 1951 que s~ promulgou
essa lei, que se criou essa empresa, que hoje encabeça a relação
das maiores empresaS brasileiras. Teve um faturamento bruto,
em 1990, de 11 oilhões e 400 milhões de dólares. É, assim,
a maior das primeiras soo--e-mpreSas deste País. Alcançou,
no primeiro semestre de 1991, lucro líquido de 888 milhões
de dólares.
Assim, Sr. Presidente, se poderia ir sucessivamente enunciando números, cada um deles mais expressivo da magnitude
que alcançou a Petrobrás, como instrumento do Governo bra-
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sileiro para a produção do_ petróleo, a busca e a r~alização
da ãuto-suficiência nesse importantíssimo setor-estrã.tégico do
desenvolvimento brasileiro.
Essa empresa desenvolveu uma tecnologia própria; alcançou um alto grau de sofistícaÇão em sua capacidade operacional; detém conhecimento que lhe são peculiares na pesquisa
de_ lavra de petróleo em águas profundas; bateu o recorde
mundial nesse ca:mpo com o Poço Marlim VI, a 752 metros
de profundidade na plataforma marítima e detectou petróleo
a 1.560 metros de profundidade.
A Petrobrás a preta-se para elevar ainda mais esses índices
na especialização da pesquisa e lavra de petróleo em águas
__ profundas.
Já assina contrato de cooperação com uma empresa japOnesa para chegar ãos 2 mil metros de profundidade, nessa
bUsca permanente da auto-suficiénci_a:.
- -- Para um consumo de 1 milhão 150 mil barris diários de
petróleo no Brasil, a empresa estatal assegura já 700 mil
barris, e deve consumar a auto-suficiência, segundo sUaS projeções; em 1994.
..
Pode-se afírmar desse modo que é uma emptesa que
realizou seu objetiVo, que eSteve à altura das expectativas
criádas em 1953.
Ná() foi sem l~ta, sem sacrifício que se estabeleceu o
monopólio do petróleo~ A memória nacional guarda _os episódios mais marcantes des-sa luta: a mobilização popular, a participação estudantil, a contribuição sindical, a presença combativa da impresna, a luta que distinguiu alguns nomes· notáveis
do jornalismo brasileiro, como Rafael Correia de Oliveira,
em sua coluna de então no Diário de Notícias, do Rio de
Janeiro.
Foi todo um esforço de arregimentação, de participação
popular, de despertar nacional, que culminou com a criação
da Petrobrás há 38 anos.
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. ANTONIO MARIZ- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Divaldo Suruagy- Ouvindo V. EX', recordo-me,
com muita nitidez, dos ~ovimentos estudantis de que participei, quandO essa luta estava sendo travada em nível nacional.
Presidente de diretório da universidade, diretor da União Estadual de Estudantes de Alagoas, vivi de perto, acompanhei
-na 1inha de frente toda essa luta nacionalista que culminou
com a criação da Petrobrás. Empresa, e somente ela, é bom
que se destaque, que viabilizou toda a produção de petróleo
em nosso País porque, até então, todas as empresas intemacic;mais--que ma-ridavain seus_ pesquisadores perfurarem o subsolo brasileiro, os relatórios eram contundentes de que não
existia petróleo no Brasil. Um deles ficou famosíssínio, se
não me falha a memória, Mr. Link, onde ele provava geologicamente falando, se podemos usar essa _expressão, que n~o
exístiá petróleo rio Brasil. É por isso que ficamOs preocupados,
quando tomamos conhecimento de que existem alguns indícios
bem fortes, por parte do Poder Execut:V'O, tentante privatizar
a Petrobrás. Não discuto a tese da privatização, em relação
às inais __diversas empresas: Díscuto até os métodos. E o c~so
da Usiminas. Acho que todos reconhecemos a importância
de um processo de privatização numa economia de livre mercado como a nossa, como foi uma opção da sociedade brasi~
leira. Discutimos apenas por que não privatizai- 3 Usimínas
com moeda forte, como o dólar. Fico assim imaginando, será
que alguma empresa, no Japão, seria privatiZada em cruzeiros? Vamos adotar a teoria do absurdo. Será que alguma
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empresa japonesa admitiria a idéia de s_er privatizada com
uma moeda como o cruzeiro, a não ser em moeda forte,

V.

Ex~
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faz muito· bem a associação entre o sentimento

nacional, o nacionalismo, e, conseqüentemente, entre a Fren-

como o dólar? Mas, voltando à Pctrobrás. essa, na minha te Parlamentar Nacionalista e a Petrobrás.
opinião, é intocável. Porque ela representa, na minha maneira
De fato, a Petrobrás exprime essa luta, exprime essa
de analisar as coisas, a soberania brasileira. Foi ela que provou, vontade de afirmação nacional. Constih).i-se num símbolo vivo
que viabilizou, que comprovou que existe petróleo no Brasil. _de_ssas esperanças- brasileiras, de autonomia económica, de
Porque, até então, se fôssemos depender das multinacióhais~ afirmação da sua soberania entre as nações·.
das .sete irmãs, não teríamos uni barril de petróleo produzido,
Pois bem, não obstante o êxito da empresa, que revelou
aqui, em território brasileiro. Daí a a_legria com_ que ouço ao País reservas potenciais de nove bilhões de barris de petróas palavras de V. Ex~ porque permanece coerente com o seu leo e-reservas confirmadas de 2,8 bilhões de barris, apesar
passado, permanece coerente com os princípios maiores de de tudo isso, é a Petrobrás, atualmente, o objeto da ira goverdefesa dos interesse_s maiores do nosso Brasil.
namental.
. o SR. ANTONIO MARIZ_ Muito obrigado, nobre SeO Senador Divaldo Suruary falava _em indícío.s de _que
nador Divaldo Suruagy.
se põe em risco o monopólio estatal do petróleo, conseqüentemente em -risco a empresa que o executa, a:_ Petrobrás, e,
O Sr. Esperidião Amin - Permite V. Ex~ um aparte, de fato, no anteprojeto da reforma constitucional, ·encaminhado ao Coilgfes~o Nacional pelo Governo, por intermédio
nobre Senador Antonio Mariz?
do Sr. Ministro da Justiça, está, com todas as letras, a emenda
O SR. ANTÓNIO MARIZ - Agradeço as palavras de
que retira do Estado o monopólio e abre a exploração do
V, Ex•, nobre Senador Divaldo Suruagy, e a importante contri- petróleo às concessões, concessões à empresa privada nacional
buição que traz ao pronunciainento que acjui faço. O testemu- e internacional.
nho de V._ Ex~ da sua vida política desde os bancos colegiais,
Ora, não fosse ã decisão ·do COngiessó Nacional, em
ih.astra bem o que esta empresa representou e representa como 1953, qual seria hoje a situa-çáo_-dq ~-~ís ~m rna~~_da de petrósímbolo do _esforço nacional pela independência económica, leo? Desde que effi 1859, Edwin Drake descobriu o primeiro
pelo desenvolvimcnto_sustentado de uma eco_nomia que possa poço de petróleo, esteve essa atividada aberta à iniciativa
projetar, de fato, o Brasil ao Primeiro Mundo, que possa privada. Há, inclusive, um episódio pouco conhecido, mas
situá-lo entre as .e;randes.nações_do Universo.
muito significativo no que afirma, que o impéfi() brasileiro,
cinco anos depois da revelação.do-petróleo, da. Sua descoberta
O Sr. Esperidião Amin - Permite V. Ex• um' aparte',
no Texas, fazia a prinfefra conCesSão parã.-qUe Sé o explorasse
nobre Senador Antonio Mariz?
em territótlb brasileiro.
- - -Isso foi feito em novembro de 1864, pelo Decreto n~
O SR. ANTONIO MARIZ- Ouço, com muito ~prazer, 352-A, em que o Governo Irn.peri~l atribuía a Thomas Danny
o nobre_ Senãdor Esperidião Amin.--- Sargent, cidadão inglês, a primeira concessão para pesquisa
O Sr. Esperidião Amin- DeSejo, nobre Senador Antonio
e lavra do petróleo.
Mariz, associar-me à manifestação de V, Ex•, salientando dois
Ora, só em 1939, foi perfurado com êxito o primeiro
pontos o primeiro _é relacionado ao movimento e ao sentipoço de petróleo. E isso não pela iniciativa priVada, mas pela
mento nacionalistas. Quanto a._o mo_vin::uútto nacionalísta, sem
Divis-ão de Fomento da Produção Mineral, órgão do Minisdúvida alguma, ele foi, é e será independente de possíveis
tério da Agricultura. Isso aconteceu em Salva_dor, no arrabalde
deturpações que, ínterna ou-" externamente ,_só Ore ·ele se lança,
de Salvador, Lobato.
algo muito~ assoCiá.dO ·ao: pi6prio Sei1tirrientó de_- brasilidade,
A localidade prestava, embora de forma in"teita:mente'
de _valorização do nosso País~ da no"SSa ge11te, .de crença no
aleatória, por seu riome, um~_homenagem a Monteiro Lobato,
nosso futuro. _É impOsSível que- alguém não· associe;à-noção
que, brasileiro, com uma empiesa n-acional, fazendo apelo
de_ cidadania, o sentimento de brasilidadc umbilicalmente liga- a Subscrição Popular de Ações, tentara desesperadamente
do_ao nacionalismo histotk:ámen'te Consolidado no nosso País.
implantar no Brasil a atividade de exploração do petróleo.
O segundo ponto é efetivamente a :i-espeíto da Petrobrás,
ConfrOntoU-se Com as autoridades, revelçm a sua insatisempresa criada na data de hoje, há 38 anos. Eu gostaria de
secundar a manifestação_ do_ Senador Divaldo Suruagy, dizen- fação, a sua indignação diante do que lhe pareciam ser obstáculos artificialmente criados pelo governo Getúlio Vargas a
do qUe apesar de estat no Senado há pouco tempo, por duas
interditar-lhe os passos na montagem e no desenvolvimento
vezes ocupei esta tríburia para,- c·om base em d;iàos· que a
Associação_ dos ProfisSíonãiS, es-pecialmente da área de Enge- dessa empresa. Mas o fato que pennanece é o de que o priineinharia da Petrobrás- área que ·atualmente fornece ínforma- ro poço a produzir petróleo foi uma iniciativa pública, uma
iniciativ-á-do Estado br3.siléiro.
,--ções aos Senadores e aos Parlamentares em geral -registrar
os_números que- são- reveladore-s da extraordinária dapacidade
O monopólio só ~se estabeleceria em 1953: durante todo
técnica, a nível mundial, que a nossa gente, sob o unif9r~e esse período estava aberta à iniCiativa estrangeira e nacional
da Petrobrás, tem alcançado também sob este aspecto, quero a busca do petróleo e a sua exploração.
me cOngratular com V. Ex~, que salienta, como frisou o SenaQuando os. números afirmam o acerto da -póTítíCa então
dor Divaldo Suruagy 1 que a Petrobrás representou, representa
adotada, quando a Petrobrás situa-se entre as maiores empree haverá sempre de representar· uma razão de orgulho para sas do mundo, além da maior empresa do Brasil, vem o Goverum país que tantas Vezes é amesquinhado aqui dentro e, o no, nesse anteprojeto propor, retirar do monopólio que hoje
que é pióf, lá fora também. Minhas congratulações, portanto,
é constitucional, que a Constituição de 1988 co-nsagrou ilo
aV.'Ex•
art. 177, no chamado Emendão, que "à U.nião compete_ exploO SR. ANTONIO MARIZ - Muito ~brigado, Senador rar diretamente ou mediante concesstio-uupermissão". Nossa
Esperidião Amin.
ressalva, nesse segundo termo do período, "medi_ante conces-
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são ou permissão". está a quebra, eVidentemente, do ffionopólio.
"A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
o transporte marítiino do petróleo bruto de origem
nacional ou de derivados de petróleo produzidos no
País, e o transporte por meio de conduto de petróleo
bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem.
A importação e expõrtação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades de pesquisa e
lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros
•hidrocarbonetos fluidos.''
Nessa segunda linha que acabei de ler, exclui-se da competência da Uqião, íridusive a exploração, a atividade de importar ou exportar os derivados da refinação do petróleo naciorial ou estrangeiro; restringe esse Setor do merCado ·que,
evidentemente, tem grande importância para o País.
-- - -0 art.l77, segundó"a Proposta do Governo, ficaria reauzido a estes termos:
"Art. 177. Constituem monopólio da União: a
pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural
e outros hidrocarbonetos fluidos."
Ora, Sr. Presideitte, Srs. senadores, essa emenda, se concretizada, há de caracterizar o despudor do Governo, diria
mesmo, o cinismo do Governo, quando a propõe. Porque
é sabido, é uniVersalmente reconhecido, que na indústria do
petróleo a parte onerosa, a parte de maior custo para as empresas é justamente a pesquisa e a lavra. A empresa não encontrará o seu equihbrio se não puder explorar o refino, o transporte, a importação e exportação do produto e seus derivados.
Pela proposta governamental, a crer na palavra do Ministro da Justiça, que para· aqui a encaminhou, o Estado se veria
a braços _com uma empresa incapaz de alcançar quaisquer
objetivos económicos,_ porque ·perderia o Cõnti-Ofe das opera:
ções que são as mais rentáveis.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, parece-me
oportuno lembrar esta data de 3 de outubro, assinalando-a
com a leitura do manifesto da Frente Parlamentar Nacionalista.
-

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite V._ Ex~ um aparte?
O Sr. Humberto Lucena -Permite V. Ex~ um ãp:il-te?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fazendo soar
a campainha.) --Lembro ao nobre orador que seu tempo
está esgotado.
O SR. ANTONIO MARIZ . - Sr. Presidente, peç-o a
V. Ex~ que me permita conceder o aparte ao nobre Senador
Epitácio Cafeteira que já o havia solicitadO anteriormente.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Sellador Antonio Mariz, quero cong[a-tuliu-me cqm V. E;x~ pelo pronunciamento
que faz. Conheço V. Ex• há tantos anos e nunca tive nenhuma
dúvida da sua brasilidade, do seu querer -bem a esta terra,
que o faz permanecer na vida pública durante tantos anos
sempre com o apoio do povó paraibano. Quero dizer a V.
EX" que, no correr dessa febre de privatizações, o- que_ deveria
ser privatizado, se é que alguém aceita, são as usinas de Angra.
Se c.onsegufssemos alguém para ficar de graça corri aqueles
negóciõS de Angra, teríamos feito um grande negócio. Não
entendo por que se pensa por um lado em UsiminaSe imediatamente se associa esse pensamento com- a Petrobrás. V. Ex'
~e encontrará ao seu lado na defesa do patrimóniO do povo
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brasileiro. Serei o seu cabo, ao lado, paraibano que soú também, embora representando o M~ranhão ...
O SR- ANTONIO MARIZ- Para honra nossa.
O Sr. Epitácio Cafeteira - ... quero estar na sua coluna
na defesa desse grande empreendimento brasileiro que é a
Petrobrás.
O SR. ANTONIO MARIZ -:- Muito obrigado, Senador
EPitáCio Cafeteira. Não me surpreendem as suas palavras,
q~e estão na medida da sua combatividade e do seu compromisso com este País, com a luta do povo brasileiro. Muito
.
.
obrigado.
O Sr. Huniberto Lucena- Permite _v. Ex~ UD} aparte?

O SR. ANTONiO MARIZ -Ouço o Senador Humberto
Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ faz bem em assinalar
da tribuna a passagem da data de hoje, de tanta importância
para a luta do povo brasileiro naquela memorável campanha
que terminou por implantar o monopólio estatal do petróleo
no País. Quero, inclusive, fazer justiça a um conterrâneo no·s- so~ nobre Senador Antonio Mariz, que foi um dos carroschefes da grande campanha pelo monopólio estatal do petró·
leo, e que V. Ex~ conhece bem, que é o ex-Senador e ex-Deputado Drault Ernani. Coube a ele a iniciativa, na época,
do projeto de lei instituindo o monopólio estatal do petróleo.
Isso está contado num livro recente que ele publicou, b~m
como a conversa que manteve com o Presidente Getúlio Vargas, despertando-o para a urgência daquela proposição que
redundõu no mon<?p_ólio estatal do _petróleo._Mas _v. _Ex• yai
além, pois comemora a data e tece considerações sobre o
Anteprojeto da Proposta de Emenda Constitucional do Senhor Presidente da República, que na ordem económica preteriâe reduzir o monopólio estatal do petróleo. V. Ex~ deixa
claro, na sua análise, que se ocorrer a aprovação dessa parte
do Anteprojeto de Proposta de Emenda Constitucional, no
que se relaciona ao monopólio estatal, do petróleo, a Petrobrás fiCãrà tátafmente inviabilizada, -porque ela não terá condições de sobreviver na competição com as empresas estrangeiras e n-acionais que aqui se inStalarão para operar no ·campo
do refino, do transporte, da importação e da exportação dos
derivados de petróleo. Creio que se há uma empresa estatal
vitoriosa neste País é a Petrobrás, tanto assim que a atual
COJ!-Stituiçã_o a preservot}_ da privatização, além de outras empresas estatais. Então, sem dúvida, no momento em que se
pretende camínhar no sentido de reduzir o monopólio estatal
do petróleo, esse é um primeiro passo para amanhã, inclusive,
se tentar reformai' outro dispositivo constitucional, pàra possibilitar também a privatização da Petrobrás. Desejo COngratular-me com V. Ex~ e lembrar até um ponto que-V. Ex' há
poucos dias levantou numa conversa comigo, que é o de que
nós do PMDB temos muita dificuldade de caminhar nessa
direção, porque o nosso programa, que está em vigor, aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é taxativo quanto à
intoCãbilidade do monopólio estatal do petróleo. Louvo, também, o Manifesto da Frente Parlamentar Nacionalista. Parabéns, n?"bi-e Senador.
--O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrigado, Senador
Humberto Lucena. A solidariedade que traz ao meu pronunciamento ganha projeção e grandeza na medida em que V.
EX' é também o líder do PMDB. E lembra, com muita propriedade, a passagem do programa partidário em que se assume

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

o compromisso -expresso da defesa do monopólio estatal do
petróleo.
_.
Muito obrigado a V. Ex~
O Sr. Ney Maranhão- Permite V Ex• um aparte?
O SR. ANTONIO MARIZ- Com prazer, nobre Senador
Ney Maranhão.
O Sr. Ney Mar:uthão --Senad_or Antonio Mariz, quando
V. Ex• sobe_à__tribuna, esta Casa o ouve com a devida atenção,
porque V, Ex~ é uln dos Senadores que conhece profundamente os .problemas do nosso País, e -tã-o_ bem representa
o valoroso. Estado da Paraíba.
O SR. ANTONIO MARIZ- É bondade de V._Ex•
O Sr. Ney Maranhão-_ V. Ex~ está trazendOJJ:m_teJn_a_
da maior importância, ·como muito~bem disse o Sepador, Líder
do PMDB, Humberto Lu~o.a" A PETROBRAS para nós,
Seriador Antonio Mariz, é um orgulho, é a comprovação da
capacidade, da tecnologia de ponta; dos técnicos_ nacionais.
Coricbrdo intei:famentre no ·que concerrie--ã iiltocabilidade da_
PETROBRÁS. Mas me parece que temos que modificar algumas coisas. Por exemplo, a prospecção do petróleo tem que
ser inrOcãVel. Isso é patrimônfo do povo brasileiro e, por
unanimidade, acredito que o Congresso não pensa em modificar nada nesse sentido. Mas não é possív-el, Senador, que
cinco mil trabalhadores, como se viu nessa greve, e que acredito que 80% não cólú::ordas_sem com as decisõe_s tomadas
por suas lideranças_ e seus sindicatos, quando tentaram levar
ao deboche o Tribunal Superior do Trabalho, não aceitando
a decisão da Justiça. Usaram bonecos para representar os
MinistrOs daquela Corte, os quais foram chamados, pelas lideranças_sindicais, ate de "homens da capa preta". A Petrobrás
é um património que custa hoje à Nação_200 bilhões de dólares. Por isso predsalnOs-âe algumas modificaçõeS. -so_u favorável a que se_redimensione alguns setores, tais como cOmercializaÇão-e transporte. Numa greve corno a que houve, Senador
AntoniO-Mariz, quem sofreu não foi O_ grande, n_em a classe
média, fOí o peqlleriiriinho, que só te-m Um botíjão de gás.
Quando esse botijã_o aCaba, ele vai comprar-outro na esquina.
Para esse faltou o gás, cOmo-todos-virnôs nã televisão. Portanto, quanto à intocabilidade da Petrobrás; estou de acordo
com V. E" Não obstante, é necessário que haja iriodificaçõesvisando agilizar a competitividade. _
...
O SR. ANTONIO MARIZ - Lamento não concordar
com V. Ex~
O SR. PRESIDENTE_(Dirceu Carneiro)_:___ V. Ex• já
ultrapassou e~m 14 minutos o seu tempo.L

O SR. ANTONIO MARIZ - Vou concluir, Sr. Presidente.
Lamento não concordar com V. Ex~, Senador Ney Maranhão. V. Ex~ se refere à greve dos petroleiros, mas certamente
esquece das declarações do ex-presidente da PETROBRÁS,
creio que conterrâneo de V. Ex• Di. Alfeu Valença, que,
em entrevista ao jornal O Globo, dizia as verdadeiras razões
do seu pedido de exoneração da preSidência da PETROBRÁS. Dizia ele que a questão não era salarial. como se
noticioo irtidalmente, mas sim o que se esCOnderia por trás
da questão salarial. Afirmou que saía da PETROBRAS por- ·
que descobrira que o achatamento salarial proposto, que os
fndices extremamente baixos de salários propostOS visavam
exatamente isso, criar unl conflito entre os trabalhadores da
PETROBRÁS e a opinião pública para, dessa forma, enfra-
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quecer_ o monopólio e permitir a barbaridade que representa
essa emenda que está s_endo proposta ao Congresso, ~egundo
diz o Ministro da Justiça. Então, essa é a razão .da greve
e até dos excessos, porque, evidentemente, isso" foi uma a~ão
dirigida, segundo opróprio ex-presidente da PETROBRAS,
pelo Governo, que desejava- esse confionfo. esse coriflito,
para assim melhor atacar a Petrob_rás. __ _
.
Atendendo à admoestação da Mesa, concluo o meu pronunciamento, enfatizando o·vínculo entre a comemoração dessa data, o que ela significa, eo manifesto da frente parlamentar
nacionalista, que passo a ler:
FRENTE PARLAMENTAR NACIONALISTA
Em Defesa do Patrimônio Nacional
Manifesto à Nação
As ações desenvolvidas pelo atual Governo e suas
_intençõesreiteradamente proclamadas são no sentido
do desmatelamento do Estado brasileiro da alienação
do patrimõriiõ nacional. É_ verdade que,_ na_c_urso das
últimas décadas, a máquina estatal acumulou distorções, como Cartorii"aÇão da economia ou o excessiVo
corporativismo, que precisam ser elírilíri'aâo, sem qual~
quer dúvida.
Valendo-se de tais_ erros, por vezes exagerados
na propaganda que intensivamente s_e- difunde, o atual
~Governo pretende justificar seuS intentos, que servem,
na essência, a interesses antinacionais e antipbpulares.
-0 apelo à desestatizaçãci desenfreada e o estabelecimento do dogma da competitividade são as metas dessa
política desenvolvida sem critérios e.:senrcontrole.
A privatização da USIMINAS é apenas ·um fato
dentro de uma estratégia que segue um modelo internacional já imposto, inclusive, a países vizinhos. Toda
a situação se agravou com o total S_u_c_ateaniento de
sua indústria e com a liquidação da própria moeda
nacionaL A dolarização é a ac_eitação de um regime
- __de vice-reinado. em substituição a uin Estado soberano,
com poder de emitir sua própriã-fuoeda. __
Para chegar a tais limites, procura-se ·anu1ar as
-estruturas que devem, corrigidos os seus -defeitos, pro;
-mover o desenvolvimento _e a integração da economia
_brasileira. Investe-se contra as universidades asfixiarri-se os institufos de pesquisas civis e militares, promo-vem-se o enfraquecimento e o desvirtuamento das funções do Banco· do Brasil, cuja ação sustentou as atividades rurais em toda a extensão do nosso território.
As próprias Forças Armadas são postas em defensiva, obrigadas a reclamar soldos e a olhar. impotentes,
a paralisação de atividades essenciais, como as da pesquisa em vários campos, sem que sejam sequer redíre.::clonadas para utilização civiL Tudo isso provoca o pfor
sucateamento que pode sofrer o País, que não é s6
das máquinas, mas sobretudo dos cérebros e da mãode-obra especializada, preparada com sacrifício e ao
longo de muito tempo.
Es.sa política cfcelera a concentração de. riqueza
e a marginalização. Promove o. descaso pela produção
local, com a ausência de crédito e de assistência a milhões de famílias espalhadas pelo território- naciOnal.
Obriga-se a buscar a sobrevivência onde lhes parece
mais fácil, guiadas apenas pelas aparêhcias. A proclamada extensã~ da fronteira agrícola ocorre de forma

e
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desordenada, levando milhares e milhares de pessoas
Beto Mansur - PDT; Carlos Lupi - PDT; Carlos
a funcionarem como praga de gafanhotos na destruição
Santana - PT; Carlos Scarpelini - PMDB; C.irrion
das riquezas naturais, contribuindo para a implantação
Júnior- PDT; Celio de Castro - PSB; Chico Vigide latifúndios de extensão jamais sonhada pelos dona~
lante - PT;_ Cidinha Campos - PDT; Clóvis Assis
tários das capitanias hereditádas da fase colonial.
- PDT; Dejair Dalpasquale- PMDB; Delcino TavaA urbanização ocorre de forma mais desordenada
res - PMDB; Edesio Passos - PT; Edi Siliprandi
ainda, gerando violência jamais vista e"fn-nosso -País.
-...,. PDT; Edson Silv.a - PDT; Eduardo Jorge - PT;
Em meio a tudo isso, faltam objetivos aO Governo,
Ernesto Gradella -PT; Etevalda Grassi de Menezes
afora os de demolir a qualquer preço, sem nada colocar
- PMD B; Euler Ribeiro - PMDB; Fernando Bezerra
no seu lugar. Pretende privatizar siderúrgicas;_mas não
Coelho - PMDB; Flávio Aros- PSDIÍ; Florestan
tem uma política siderúrgica para o País.
Fernandes- PT; Geddel Vieira Lima;.___ PMDB; Germano Rigotto-- PMDB; Giovãntii -oueii"Oi- PDT;
Prorroga oH aumenta dívidas da ~roindústrfã canavieira, mas não teni);>01ítica para: uma atividade que
Gonzaga Mota - PMDB; Haroldo Sabóia - PDT;
cobre vastas extensões de terras, ocupa milhares de
Hélio Bicudo- PT; Irma Passoni- PT; Jabes Ribeiro
trabalhadores.
- PSDB; Jair Bolsonaro- PDC; Jamil Haâdad Sem objetivos e lançando mão de slogans _econoPSB; Jandira Feghali- PC do B; Jaques Wagnermicistas ou publicitários, o GoVerno avaliÇã: fiV-ando
__ J'"[~João Almeida- PMDB; João Baptista Mottaa Nação para uma situa-ção imprevisíveL É forçoso,
PSDB; Joã_o Paulo- PT; João Teixeira- PFL; Jorge
por conseguinte, que se forje uma oposição capaz de
Tadeu Mudalen - PMDB; José Cicofe ,....: PT; José
impeDir a degradação de um quadro já insustentável,
Di:rceu - PT; JOsé Foftunati - PT~ José Linhares
em que todos os setores sociais se Vêem afetados pela
- PSDB; José Thomaz Nonó- PMDB; Junot AbiRamia - PDT; Jutahy Júnior - PSDB; Koyu lha
política atual.
- PSDB; Laerte Bastos - PDT; Libera to Caboclo
Além diss_o, pelo caminho da ampla díscussão,
dentro e fora do Congresso, é preciso ~elaborar uma
- PDT; L oU rival Freitas -:PT; Luci ch9inacki proposta que não se limite à defesa do património.
PT;"L~Cia Braga- PDT; Luiz Carlos Hauly-PMDB;
Ela deve ser utilizada na implementação de um desenLuiz Girão- PDT; Lllii Gushiken- PT; Luiz Piauhylino- PSB; Luiz Pontes- PSDB; Luiz Tadeu Leite
volvimento que atenda às pressões por-melhores salá· -PMDB; Magalhães Teixeira- PSDB; Manoel Morios e melhor distribuição de renda, o que implica em
dar aos empresários, seja qual for o seu porte, as condireira - PMDB; Marco Penaforte -- PSDB; Maria
ções para uma atuação eficaz em favor do País. ·
Laura- PT; Maria Luiza Fontenele - PSB; Marilu
Guimarães - PTB; Marina diOger - PDT; MenTarefa desse porte ultrapassa os limites partidádonça Neto - PD'J'; Miro Teixeira·- P-DT; Moroni
rios, extravasa do Congresso Nacional e exige um esforço coletivo, que abarque toda a sociedade. ~principal
Torgan - PSDB; Nan Souza - PFL; Neif Jabur tarefa agora é unir forÇas as mais diversas, democráPMDB; Nelson Proença- PMDB; Nestor Duarteticas, nacionais e populares, a fim de convocar o povo,
PMDB; Nilmario Miranda - PT; Nilson Gibson ---:
sem cujo apoio e- ajUda, o País não vencerá a profunda
PMDB; Nilton Baiano~ PMDB; Olavo Calheiroscrise em que se encontra.
Oswaldo Stecca ~ PSDB; Paulino Cícero de Vasconcelos - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Paim
Brasília, de junho de 1991. -Deputado Miguel
Arraes- PSD; Senador Antonio Mariz; PMb B; Depu_:__ PT; Paulo Ramos - PDT; Paulo Rocha - PT;
tado VivaldoBarbosa- PDT; Deputado Haroldo Lima
Paulo Silva - PSDB; Pedro Novais - PDC; Pedio
- PC do B; Deputado José Carlos Sabóia - PSB;
Tonelli - PT; Raquel Cândido - PDT; Raul Pont
Deputado José Genoíno - PT; Deputado Roberto Frei- PT; Regina Gordilho - PDT; Renildo Calheiros
re- PCB; Deputado Jabes Ribeiro- PSDB; Depu-PC do B; Ricardo Moraes -PT; Rita Camata PMDB; Roberto França- PSB; Roberto Valadãotado Waldir Pires - PDT; Deputado Odacir Klein
PMDB; Rose de Freitas- PSDB; Rubens Bueno-PMDB.
PSDB; Said Ferreira - PMDB; Sandra Starling APOIO AO MANIFESTO À NAÇÃO EM
PT; Sérgio Arouca - PCB; Sérgio G3.udenzi - PDT;
DEFESA DO PATRIMÓNIO NACIONAL
Sérgió Machado~ PSDB; Sidney de Miguel- PDT;
ASSINAM O MANIFESTO OS SEGUINTES
Sigmaringa S~ixas ~- PSDB; Socorro. Gomes - PC
SRS. DEPUTADOS:
..
_
do B; Tidei de Lima - PMDB; Tilden Santiago Miguel Arraes- PSB; Waldir Pires- PDT;. ViPT; Tuga Angerami- PSDB; Uldorico Pinto ~PSB;
valdo Barbosa- Líde do PDT; Haroldo Lima- Líder
Valdir Ganzer- PT; Vital do Râgo- PDT; Vladimir
do PC do B; José Carlos Sabóia - Líder do PSB;
Palmeira - PT; Wilson Campos - PMDB; Wil&on
José Genoíno- Líder do PT; Jabes Ribeiro-:- PSDB;
~oreira- PSDB; Zaire Rezende -PMDB; Zila BeRoberto Freire- PDC; Odacir Klein- PMDB; Adão
zerra- PMDB.
Preito ~PT; Adelaide Neri- PMDB; Adroaldo
Streck- PSDB; Aécio Neves - PSDB; Agostinho
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bein!)
Valente- PT; Alceste Almeida- PTB; Alcides MoDurante o discurso do Sr. Antonio Mariz, o Sr.
desto- PT; Aldo Rebelo- PC do_ B; Aloizio MercaMauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidante- PT; Álvaro Ribeiro- PSB; Amaury Müller
dência que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]9 Secre- PDT; Andre BenaSsi.:.... PSDB; Antonio Britto ~
tário.
PMDB; António Carlos Mendes Thame ..:::_ PMDB;
Ariosto Holanda- PSB; Augusto Carvalho- PDC;
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo à
Benedita da Silva- PT; Beraldo Boaventura- PDT; palavra ao nobre Senador Beni Veras.
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O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Pronuncia o seguinte' Sul, fica ameaçada se tiver de adquirir-mais caro o seu insumó
principal, que é o aço. No caso, a indústria localizada no
díscurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago hoje à coosi-,
Ceará teria um acréscirifõ de custo em torno de 15% dos
deração desta Casa um assunto da maior importância para:
seus preços atuais.
o desenvolvimento do nosso País e que, no moinentO; cóhsti_;
tui-se em motivo de grande preocupação pela forma imediaO que dizer dos combustíveis? Além de serem matériaprima para a indústria, especialmente para os transportes,
tista com que vem sendo tratado pelo GoVerno. A Consti;
tuição Federal, em seu art. 43, § 2'?, ·ao tratar dos incentivos
também se constitui em bem de consumo final. A uniforao desenvolvimento regional e à redução das desigualdades - midade dos seus preços no mercado nacional traduz um trai-a~
menfo Igualitário para o consumidOr. Já que o padrão de
regionais no País, determina que lei complementar disporá,
localização- industrial estimulado pelo Governo beneficia aS
ent're outros assuntos, sobre "igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do regiões mais desenvolvidas, pelo menos os consumidores não
Poder Público''. Apesar de remeter o detalhe do assunto para terão de pagar-um preço mais caro.
_O que-preocupa agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a lei complementar, a Constifuição nãO deixa dúvida de que
a uniformidade de preços para determinados tipos de bens é que_ estamos lendo na imprensa, com freqüência,-rnfoimabásiCos se constitUi num instrumento importante para a redu- ções de que a área económica ·pretende eliminar o preço uniforme para os combustíveis e para o aço e instituir o preço
ção das desigualdades regionais~
O desenvolvimento brasileiro mostra- isso com clareza: FOB, através do qual cada consumidor pagará pelo custo
do transporte do produto. Do ponto de vista meramente ecoAo longo da história econômica recente, a uniformidade no
território nacional de certos preços básicos se constituiu em nómico; não há o que estranhar. Do ponto de vista de uma
importante eleme~J.to de política económica e, sem dúvida, política para o desenvolvimento mais equilibrado do País e,
contribuiu para consolidar o desenvolvimento de setores e sobretudo, de uma política que não discrimine -contia os cidaregiões. Como seria de esperar, o primeiro -ünpacto--positivo dãos das regiões menos desenvolvidas, medidas des.sa natureza
foi sobre o desenvolvimento daquelas regiões onde se locali- são impróprias e pêr\rersas. Só podem sair mesmo da cabeça
zaram as indústrias produtoras. O preço unifcirnie no território de tecnocratas sem nenhuma experiência mais -ampla sobre
nacional assegurava às regiões produtoras o mercado nacional questões de desenvolvimento e, especiã.lmente, sem nenhum
e portanto a garantia de proteção para a indústria em expan- compromisso com os valores mais altos relativOs à busca de
são. A implantação da indústria do aço em Volta Redonda melhoria das condições da nossa população. Esses valores,
e na Baixada Santista teve esse pápel. Essa indústria foi im- sem dúvida, estão contidos na nossa ConstituiÇão, m·as--parece
plantada na região Sudeste, financiada com recursos _da Nação, que os que fazem a política eConómica não lêem a Constiportanto, para o benefício de todo o Pais. Ela cresceu e trouxe tuição, a não ser para tentar mudá-la.
progresso, em termos de emprego, renda, impostos e tecnoO Sr. Pedro Simon- Permite:-me u.m aparte, nobre Senalogia para as regiõe_S:_ "áD.de se_ Ioçalizou. Trouxe também o
dor B_e_nLVeras?
__
incentivo para implantação de pequenas e médias indústrias
O SR. BENI VERAS- Com prazer, nobre Senador.
ancilares, multiplicando a criação de emprego e a -geração
O Sr. Pedro Simon - Quero felicitar V. Ex• pela seu
de renda.
pronunciamento que, diga-se de passagem, é muito· imporA garantia de preço uniforme teve inicialmente o papel tante para o Nordeste, é importante para o Ceará e é imporde reservar para essas indústrias o mercado nacional, prote· tante lá para o Rio Grande do Sul. Temos, no Rio Grande
gendo-as _da competição de outras regiões. Com isso, elas do Sul, por exemplo, uma indústria metalmecânica da maior
puderam desenvolver-se em grande escala. Sob o argument() importância. Acreditamos até que, depois da de São Paulo,
de que o preço uniform-e beneficiava ü>do_o território nacional, é a mais iiDpbrtante· deste País. Se mudarem o preço do aço,
foi impedida a implantação de indústrias- nas regiões menos a maioria das empresas, inclusive a da minha terra, Caxias
desenvolvidas. Podemos citar _o caso do refino d_e petróleo. do Sul, já está pensanâo em se transferir para São Paulo.
Data do iníCio da década de sessenta a luta do Nordeste por Elas não têm nenhuma condição de competir para São Paulo.
uma nova refinaria, até agora sem resulado prático. Ao longo Elas não têm nenhuma condição de competir com as suas
desse tempo, entretanto, novas refinariâs e ·a expansãO· de congêneres que já têm uma Série de vantagens no Estado
refinarias eXistentes foram-realizadas nas tegi6es mais desen- de São Paulo. D_esde que elas se criaram, se constituíram
-lá se vão trinta~ quarenta anos- desde que o Brasil produz
volvidas do País.
COin o passar dos anos, entretanto, as regiões menos aço ele tem preço uniforme em todo o País. Essas indústria_s
desenvolvidas trataram de adaptar-se às regras do jogo. O estabeleceram-se, cresceram, prosperaram~ desenvoh-:eram-se
preço uniforme de certos insumos básicos-; cOmo o aço, propi- baseadas nessa uniformidade de preços e, de uma hora para
ciou o surgimento de médias empresas nessas regiões.- Um outra, sem mais nem menos, vem o Governo dizer que a
excelente exemplo é a indústria- metalúrgicã dei Ceará, _que· questão está exatamente no preço diversificado do aço. Com
desenvolveu índices de competitividade a nível nãcioDal em- toda sinceridade, não vejo nada de sério nessa decisão. Nós
desconfiamos, como disse muito bem V. Ex~, que isso -seja
pregando algo em torno_-de 18 mil pessoas. Durante um certo
fruto da decisão de algum tecnocrata, ou, o que é mais grave,
período, por exemplo, o preço uniforme do milho vendido algum tecnocrata daqueles de São Paulo, que vêem o Brasil
pela Comissão de Finariciamento da Produção permitiu tam- em função de São Paulo e esquecem que o Brasil não é apenas
bém ao Ceará montar uriüi.-das mãis riiodernas e-efiêie'il.tes Minas Gerais, não é apenas São _Paulo; é Ceará, é Nordeste,
indústrias avícolas do País. Ind~stria avícola esta que agora é Centra-Oeste, é Sul. Uma das maiores indústrias de Porto
se encontra ameaçada de extinção, vítima de uma política Alegre já está, inclusive, coordenando sua atividade para se
impensada do _Governo que, de repente e sem avisos prévio, transferir para São Paulo, e mostra que não tem condições
eliminou o mecanismo de garantia de preços uniformes do de permanecer no-- Sul: "As nossas indústrias são na base
milho. Fenómeno semelhante acontece com a indústria meta- do zero, não sei quanto. Não temos nenhuma condição de
lúrgica~ sua competitividade, em relação às congéneres do
fazer frente ·aos nossos congéneres de São Paulo se tivermos
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que pagar, de repente, sem nenhuma preparação, o preço
diferenciado. Vamos ter que concorrer com eles, o preço é
O-mesmo, eles são um grande mercado de consumo e, assim,
desaparecem as condições de competição". Quero dar minha
solidariedade a V. Ex•, porque, inclusive, há a falta de respeito
quanto ao que estabelece a Constituição. Se o preço uniforme
do aço, da gasolina e _do óleo já era anterior ._já ~ tradição
do Brasil, se em cima disso os Constituintes botaram na Constituição que o preço é uniforme, não há o qUe discutir. Está
certo que não há lei complementar, mas há a tradição, há
o us_o, o costume, e a tradição do Brasil é que o preço do
aço e o preço da gasolina sao uniformes e_m todo o País.
Vem o Governo agora e diZ que vai terminai-? Sinceramente
não entendo. Comõ diz bem V. Ex•, na hora de cumprir
um artigo que está na CC:mstitUTÇaO não se quer cumpiir. ~'hth_a
solidariedade a V. Ex~ Trago-a em nome do Rio Granâe do
SUI, porque estamos vivendo um problema com a mesma gravidade no RiO Grande do Sul.
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mais caro _do que sua congênere_do Sudêste. O prõi)rio roercada. do Nordeste lhe fugirá das mãos, porque relativamente
custa men9s o fre~e _dos produto1)_ <!C(!.bados do que das rnatérias-primas. Em outras palavras, a congénere do Sudeste !abricará produtos finais por um preço menor e poderá vendê-los
em todo o terr_itório na_cioilal. Agora, não apenas a produçã()
d9- ínsumo básico fica reservada para as regiões mais deseitvol-vj_da§i~ m:;ts tam!J.é,m a d.o.s produtos derivados que, por causa
do preço uniforme_, puderam instalar-se em outros rincões
do Brasil.
Srs. Senadores, essa tem Sfdo a ~ógiCa -do creScimerito
industrial no País~ ~ão..qesejo ir contra as leis P.o.. m~rc.ado~
que sem dúvida oferecem <?S caminhos_ básicps para o progl_'~sso. Mas criti~ o papel do Gove111o, que interfere-no
nierc~_do para reforçar a sua tendência de concentração, quando deveria fazê-lo para beneficiar as regiões menos desenvoividas. Critico a forma desigual de fazer política desenvolvimentista: quando foi necessárío justificar a indi.í.Súla do aço
· na reg'ião Sudeste, para cuja implantação os recursos públicos
0
O SR. BENI VERAS- Agrade_ço a V. "Ex• seu aparte,_ foram carreados, o·interesse nacional foi apresentado como
que enriquece bastante a nossa argumentação. Lembraria que justificativa e o mercado nacional foi reservado, com base
essas matrize_s__de produção de aço foram instaladas no Cen- no pre-ço único. Sobretudo critico a forma impensada como
tro-Sul do País, com progra:mas e recursos nacionais. Com os neófitos da política económica alteram as regras do jogo
isso se objetivava, portanto, desenvolver o_ País inteiro e não da economia nacional, criando problemas muito maiores do
aumentar a concentração dos Estados do Centro-Sul, que já que aqueles que_des_ejam resolver.
são beneficiados por uma geografia qu~, realmente, colabora
-Pode ser que não estejam conscientes dos problemas que
estão criando, mas também pode ser que ajam com conhecipara que esses Estados sejam mais des~nvolvidos.
A instituiçãd do preço FOB para conbustíveis e aço pode- mento de causa, e, na verdade, procurem aumentar as desirá ãuiiú:~ntar o preço em determinadas regiões, como o Nor- gualdades, em vez de reduzi-las. Isso é miopia política e falta
deste e_o Norte, cm proporções elevadas.
de competência técnica.
Imagine V. Ex~ que se forem tornados FOB os preços
O resultado inexorável será o aumento das migrações
de combustíveis,_ como se haverá a agrícultu-ia do Centro: internas do País.
A fraqueza da base económica das regiõ_es menos desenOeste, qué consonie Os c6ffibustíVeís nos tratares pai·a a produvolvidas, especialmente do Nordeste, já se constitui no mais
ção agrícola, etc.? Ficaria corttplctamente inviabilizada.
Vindo a se concretizar essa decisão, is.sõ POderá repre- importante fato r de expulsão das populações daquelas regiões. _
sentar a morte de centenas de empresas, a perda de milhares
de empregos, a queda no produto econômico e na arrecadação
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite-me V._Ex" um
tributária das regiões menos desenvolvidas.
- _
_
apãrie?
·-- - - - O SR. BENI VERAS - Pois não.
No caso_ da indústifa- metaJúrgica do Ceará, por exemplo;"
que tem em torno de 18 mil empregadas, ela seria penalizada
com um aumento de cu_sto de cerca de 15% 0 que, realmente,
O Sr. Garibaldi Alves Filho -_Senador Beni V eras, quero
me congratular com o pronunciamento de V. Exa, que vem
inviabilizaria completamente a competição com as indústrias
instaladas no Centro-Sul.
'numa_boa hora, porque acabamos de obter uma vitória- para
Essa medida representará uma dis_criminação descabida
a nossa região, a regiãonOJ:;destina... e_até mesmo para as
para com o consumidor que habita essas regiões periféricas, outras regiões· menos desenvolvidas do País, no que toca aos
que_ terá que_ pagar mais pela mesma mercadoria, depois de, fundos constitucionais de desenvolvimento. V. Ex~ sabe muito
bem. e esta Casa também, que o Governo prctCndia com
ao longo de décadas, ter contribuído com seu mercàdo para
essa proposta de emenda constitucional, o "Emendão". fazer
a consolidação da indústria das regiões mais desen~olvJ_das_.
Essas indústrias_ do Centro-Sul, de São Paulo, por eXemplo, com cjue os fundos constitucionáis fossem canaliZadOs para
cresceram utilizando um mercado privilegiado- do Nqrte, o pagamento. das dívidas_dos Estados_ e para investimentos
Nordeste, Centro-Sul e Centro-Oeste- proporCiõriando real- públicos. Ora, o que estamos sabendo é que, no que toca
mente, as condições para 'que· elas adqUirissem a dimensão a() Fundo_ de Desenvolvimento do Nordeste_, eJe passaria deque têm hoje. Contribuirá certamente para agravaf-a:s ctesi- zoito anos para pagar as dívid'!s dos E~tados. E,o que já
gualdades regionais c sociais e representará, na prática, a
s_e aplicou em irrigaçâo noS últimos três anps, Senador Beni
punição das regiões mais pobres._De uma só pãncada, o Go- Veras_, já valeu pelo que o D~O~CS apliCO(!. nos últimos quavemo conseguirá aumentar a concentração econômiça regio- reilia anos. V. Ex~ receba, então, toda a minha solidariedade.
nal no País, reduzir o__ bem-estar dos consumidores das regiões Vamos _esperar que a denúncia de V. Ex~ tenha a mesma
periféricas e destruir se tores industriais e empregos nestas sorte que teve a denúncia feita com relação à supressão -dos
últimas regiões. Diferentemente do que sugere a Constituição, recursos dos fundos constitucionais.
o mecanismo de preços_ controlados pelo se to r público se constituí"" num estímUlo para o auinento da concentração regional
O SR. BENI VERAS- Agradeço ao Senador Garibaldi
____
Alves Filho, o seu aparte lembrando que até no que diz respeie num imposto sobre as regiões periféricas.
Na prática, os custos dos produtos dessas regiões terão to ao Fundo Constitucional há algo que prejudica a região.
uma elevação real, enquanto nas regiões produtoras dos insu- Esses Fundos foram criados para aumentar os recursos dispomas básicos esses preços cairão. Uma empresa do Ceará, níveis naquela região para fínanciarnento das atividades produpor exemplo, pagará mais caro pelo aço e produzirá, portanto, - tiVas. Entretanto, o.que se nota de maneira nítida é a redução.
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dos empréstimos efetuados pelo Banco do Brasil e pelo BNDES na região. COnlo se compensando esses recursos, que
para lá são levados através do Fundo Constitucional, ou seja,
nós ternos o ónus de ter que reconhecer que vai para a região
um certo valor a título do Fundo Constitucional, mas não
salta aos olhos, não se vê aparentemente, não é nítido. A
transferência, ao contrário do que se faz, através da redução
das aplicações do Banco do_ Brasil e do BNDES na região
Nordeste, que termina por nivelar esses recursos, anulando,
portanto, o propósito inicial de aumentar a disponibilidade
de financiamento para a indústria e o comércio da região.
"Se, adicionalmente, a política govern-a-me-ntal leva a uma
redução do emprego e da renda, mais pessoas terão que migrar. Não adianta culpar os políticos do Nordeste, por exemplo, pelo aumento das migrações: sem querer defendê-los,
eles apenas viabilizam, quando o fazem, o desejo de populações desesperadas, que largam para trás o chão conhecido
da sua terra para buscar a realização de sonhos_ que raramente
se realizam em Brasília, São Paulo ou no Rio· de Jãneiro.
Somente uma mentalidade muito deformada poOe imaginar que há da parte de nós, nordestinos, o propóSito de sair
de nossa região sem uma razão mais forte. Se as populações
saem do Nordeste. é porque o País não tem sido capaz de
dotar aquela região de con-dições de bem manter os seus filhos
ligados à terra, à qual são tão próximos. ~
Srs. Senadores, os Constituintes que elaboraram a Carta
Magna de 1988 demonstraram preocupação e sensibilidade
com relação aos problemas dos desequilíbrios regionais do
País e indicaram alguns caminhos que caberiam aos poderes
da República perseguir.
Sem dúvida há alguns pontos na Constituição que merecem ser emendados, à luz de um maior amadurecimento político frente à crise que o País eiúrenta. O conteúdo ·relativo
à preocupação com o desenvolvimento regiotial, o reconhecimento de que esse é um problema que o País precisa superar·
e a utilização de instrumentos como o preço unifórrne de
certos produtos básicos, são pontos relevantes da Constituiçãõ
que precisam ser preservados. Preocupa o deSprezo dos tecnocratas pela Lei Maior do País, não só-pelo que já se encontra
regulamentado, como também pelo que está por regulamentar. A regra básica para a cOnSolidação da democracia e do
desenvolvimento brasileiros há que ser o respeito ã-- o idem
legal e, especialmente, à Constituição. O respeito à _lei é Coridição para a existência de estabilidade democrática e para a
garantia das regras de jogo da economia. Em vez de promover
mudanças impensadas na política ec_onômica, que acarretam
pesados ônus para ·a economia das regiões perifériCas, deveria
o Governo preocupar-se em reCuperar para o' País um horizonte de longo prazo, onde os objetivos do crescimento económico pudessem ser compatibilizados com políticas voltadas
para reduzir as desigualdades sociais e regionais. Se esse horizonte não existe, as políticas imediatistas, baseadas em raciocínios tecnocráticos desprovidos de qualquer sensibilidade para
com o desenvolvimento nacional, tenderão a predominar e
a minar as bases para o nosso futuro.
Srs. Senadores: a instauração do preço FO~ para os combustíveis e parã-o aço se constitui numa forma de distribuição
de renda às avessas e não ajuda a resolver os_ problemas do
País. É um ónus descabido para os setores industriais e para
os consumidores das regiões periféricas. E seus efeitos maléficos, do ponto de vista social, embora se concentrem nestas
regiões, se espalharão, através das migrações, para todo o
Brasil.
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O Sr. Mareio Lacerda- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR- BENI VERAS- Com prazer, ouço V. Ex•
O Sr. Mareio Lacerda- Senador Beni Veras, V. Ex~
aborda uma questão central, especialmente para as economias
periféricas. No caso específico do Centro-Oeste, por exemplo,
a c;Jesequalização dos preços dos_combustíveiS 'cctr..denará inevi~
tavelmente à falência toda a _safra agrícola de Mato Grosso.
-Hoje, partiCularmente Mato Grosso e Tocantins, regiões mãis
distantes. Quer dizer, houve uma política de estímulos, com
a criação de mecanismos de atração, que transformou o Centro-Oeste -e a Prê-Amazóilia no Eldorado, nos últimos 20
anos de políticas de incentivos e investimentos maciç-os do
Governo Federal. Hoje, atualmente com os preços ainda
equalizados, as safras_ agrícolas de Mato Grosso e Rondônia
já estão fora do mercado, não têm competitividade no mercado. Agora, imagine V. Ex~ se efetivarem a eminente desequalização dos preços de combustível, o que isso sigriifkará? Significará -um acréscimo, em algumas áreas do Estado, de até
20% dos _custos de um produto agrícola que já se encontra
fora do mercado e que, evidentemente, obrigará o Governo
a criar alguns outros mecanismos, se quiser manter a safra,
ou então condenará inevitavelmente à falência todo esse contingente populacional, que em resposta a programas de atraçiió se transferiu do Centro-Sul, do Paraná, de Santa Catarina,
de Goiás~ de Minas e tantas outras regiões, pãra abrir essas
-rtanto. manifesto a minha solidariedade a V. Ex~, juntando
as minhas preocupações as suas, como- homem do CentroOeste, quanto aos efeitos nodvos_ou danosos, pois considero
U:m verdadeiro genocídio essa desequalização com relação a
essas populações, que já vivetri em condições tão difíceis.
O SR- BENI VERAS- Agradeço o seu aparte, Senador
Mareio Lacerda, lembraÕ.do que essa questão dos combustíveís tein sido uma con~ante ameaça e que ainda tem9s ocasiãcfde nos movimentar, pressionando o Ministério correspondente para que não venha a cometer essa sandice, o que
pun1ria enorniemetite-as nossas regiões.
-·
A regulamentação do art. 43, § 29 , da Constituição Fede~
ral torna-se agora uma necessidade inadiáVel para que de
forma inequívoca Se estabeleçam condições_ estáveis para a
criação de estímulos à redução de· disparidades regionais no
Brasil.
Lenlbí-aria que há, no presente momento, uma dicotomia
na ecortomiã. nacional. be- um lado, teinos regiões desenvolvidas e, de outro, regiões sofrendo ainda o estig!Jla do subdesenvolvimento. Não e possível se aplicar sobre- toda a Nação
a mesma política. É necessário que os técnicos do Governo
sínta:m. que o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte, principalmente, precisam ser encarados tal como estão, em seu estágio
econômico, merecendo ainda o apoio ·do Governo Federal,
diferentemente do Centro-Sul, que já tem mecanismOs próprios de desenvolvimento.
O sr. Ney M:ar-ãiilião- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. BENI VERAS -Pois não.
O Sr. Ney Maranhão- Serei _rápido, Sr. Presidente.
Não podia deixar de me congratular com V. Ex~, Senador
Heni Veras. Primeiro, porque V. Ex~ é um empresário vitorioso do Estado do Ceará, é
eiempfo da tenacidade dos
homens que acreditam neste País. O Estado de V. Ex~ hoje
é um exemplo administrativo e de progresso, como sempre
falei aqui, ao homenagear um dos empresários mã.is progressiStas que considero, o Senador José Dias Macedo, seu amigo.

um
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Ouvi com. atenção o- pro-õUTICiailfe""lltõâe v.- E r- e, como Líder
do Governo, vou me aprofundar nessas denúncias que V.
Ex~ está levando ao conhecimento da Casa, como conhecedor
profUndo dos problemas do Nordeste. Ontem mesmo, Senador Beni V eras, o Presidente Fernando-Collor de Mello convidou as Lideranças do Congresso- juritamente com o Ministro
da Justiça, Jarbas Passarinho - e debatemos a tarde toda
os problemas relativos aos ince-ntivos fisCais que bstavam
ameaçados de serem retirados para fazer face à cobertura
dos débitos dos GOvernos dos Estados. Sua Excelência foi
se..nsível, e todas as Lideranças, por unanimidade, não aceitaram, de maneira alguma, mexer naqueles incentivos que ~qui·
valiam a US$600_ milhões_. Como disse ao Ministro da Justiça:
"Não adiaJ;Ita tirarmos sangue de caranguejo'.', q~e é o nosso
Nordeste. Então, V. EX~, com muita propriedade, alerta para
um assunto que interessa a todos nós daquela região. Parabéns.
-·
O SR. BENI VER AS- Agradeço ao nobre Senador Ney
Maranhão o aparte.
.
Lembro o seguínre: Nós, d_Q Nor_deste, do NQrte, do Ceilt~o-O~ste, so"!los ~obrados pela remessa que _0: -~aís faz à região, como se· fosse uma doação. O que ocorre é que essas
remessas são aparentes. Sabemos o que elas signifiéam e que
valores representam. Mas não está dito,_ não está à vista,
o que e_ssas regiões contribuem para o Centro-Sul, através
de mecanismos de transferéncia de recursos, como o Sistema
Finance~ro Nacional. Seguramente, drena-se dessas regiões
bem ma1s do que os recursos que lhes são mandados a título
de compensação e;-ainda assim, irtsuficieiltes. - -- -- -Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SÉNADOKES:
_
Áureo MeUo - Edu_ardo Suplicy- Fernando Henrique
Cardoso- Gerson-Camàta- Iram Saraiva- Marco Maciel
- Marluce Pinto - Nelson· Carneiro ·- Ney Marãnhão Teotónio Vilela Filhc
O SR. PRESIDENTE (Direeu Cru:neiro)- Sobre a mesa
projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o-seguinte:
o

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 339, DE 1991
Dispõe sobre o registro, nos documentos de identidade, da opção pela doação "post mortem" de tecidos,
órgãos ou partes do corpo humano para fins de transplante.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Nos documentos de identidade emitidos a partir
da publicação desta lei, será registrada a opçáo pela doação
· post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano,
para fins de transplante, desde que o interessado:
I - seja maior de 21 (vinte e um) anos e capaz;
II -formalize a opção, por escrito.
Parágrafo único~_ Ocorrendo a opção de que trata este
artigo, registrar-se~á no documento de identidade a expressão
"doador- Lei n9
de
de
de
"
Art. 29 No caso de dois ou mais documentos legalmente
válidos_ com-opç-ões diferentes quanto à doação mencionada
no artigo anterior, prevalecerá aquela cuja emissão for mais
recente.
Art. 39 A opção de que trata esta lei poderá ser reformulada a qualquer tempo.
Art. 4"' Esta Lei será regulamentada no prazo de 90
(noventa) dias contados de sua publicação_.
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Art. 5" Esta Leí entra--em -Vigor na· data de· sua publicação.
Art. 6'·' Revogaqt::-se as disposições em contrário.
Justificação
A tecnologia dos transplantes tem sido pontilhada por
uma seqüência contínUa de avanços nas· últimas duas décadas.
-ne uma faSe de experimentalismo científico. este ramo da
Medicina alcança, hoje. um nível de operacionalização praginâtica, especialmente considerando-se a expansão das técnicas ·de supressão dos mecanismos imunológicos envolvidos
com as reações de rejeição. Drogas como a ciclosporina têm
tornado viáveis os transplantes. E temos infOrmação da existência de medicamentos provavelmente superiores já em fase
avãnçada de_ ensaios clínicos. Como a técnica cirúrgica utilizada não é, via de regra, de extrema complexidade, co-ncluímos que. num futuro muitO pf6Ximo-, o transplante de tecidos,
órgãos ou partes do corpo humano será uma técnica banalisada
da Medicina. Resta-nos, por outro lado, prover os mecanismos
legais que facilitem a interação de doadores com as equipes
de transplantes. No momento, as pesquisas de opinião pública
mostram que exíste uma crescente aceüa"ção 9os transplantes
como técnica necessária num certo número de casos clínicos.
As pessoas, em percentual acima de 70%, tém a tendência
de se tornarem doadores. especialmente nos grandes centros.
Os preconceitos milenares envolvendo o ato caridoso de preservação do cadáver tem dado, rapidamente, lugar à consão _da nec~ssidade da doação de seusóigãos para a mariutenção
-º--~ vi<;l~ de um dQente_terminal. A prevenção de possível vili·
péndio dá lugar a ato de amor. No entanto, a doação de
seus tecidos, _órgãos ou partes não pode ser um mero ato
paSsiVO do cididão. Uni ato de tamanha importância não pode
ser apenas ínferido por exclusão. A pessoa deve registrar claramente o seu desejo, de forma indelével, no documento oficial
mais difundido no país - o documento nancional de identificaÇão. Cremos, firmemente, que a manifestação da vontade
em vida, em documento tão comum, substituirá a necessidade
de moroso contato e convenciffiento da família do de cujus
a doar os seus ôrgãõs. Especialmente se considerarmos o contexto emocional desfavorá_v~l_ que envolve a perda de um parente . .Cremos que o presente dispositivo legal representa um
real avanço no contexto de facilitação dos processos de transplante que, indiscutivelmente, favorecerá os milhares de pacientes graves que aguardam e morrem esperando em longas
filas.
Saladas Sess.ões, 3 de outubro de 1991. -Senador Gerson
Camata.
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaniadecisão terminqtiva.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O projeto
que acaba de ser lido será publicado e remetido à ComisSão
competente. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ·ser -lido peio Sr.
19 Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 688, DE 1991
Solicita informações sobre apuração do índice de Salários Nominais Médios (ISN), para efeito de reajustes
dos aluguéis._ _
_
Requeiro a V. Ex\ na forma regimental, sejam solicitadas
ao Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
as seguintes informações:
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i. Quais os critérios adotados parii a apuração do fndice
de Salários Nominais Médios (ISN), de março a agosto, calculado pelo IBGE, que reajuStará Os contratos de aluguel firma~
dos até 1o;> de fevereiro de 1991, que não tenham sido reajus~
tados entre março e agosto?
2. Por que o percentual de 94,52%, apurado pelo IBGE
ficou aCima -da inflaçãoJ
3. Não seria o caso de se alterar a legislação, no sentido
de estabelecer que sempre que o Índice de Salários Nominais
Médios (ISN) fique acima da inflação a sua fixação deverá
se limitar às taxas de inflação apuradas pela Fipe. no mesmo
período?
Sala das Sessões, 1• de outubro de 1991. -Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri- .
mente que acaba de ser lido vai ao exame da ComissãO Diretora.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

-1-Discussão, em turnO úriico, do ProjetO de Resolução n• 8, de 1991, de autoria do Senador Carlos De'Carli, que altera a ·redação do inciso I do art. 43 do Regimento Interno do Senado Federal, tendo
PARECERES, sob n•' 329 e 330, de 1991, das
comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário,

e·,

- Diretora, favoráVel.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo;>
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte.
REQUERIMENTO N• 689, DE 1991
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REQUERIMENTO N• 690, DE 1991
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento Interno.
requeiro adiamento da discussão do Projeto_ de Resolução
n9 _?2, de 1991, que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado Federal, a fim de que seja encaminhado ao reexame da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1991. ~Senador Ney
Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, autor do requerimento, para, nos termos do art. 279, letra b, do Regimento
Interno, justific;:ar o reexame do requerido.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para justificar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, através deste requerimento, peço que a matéria seja encaminhada à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania para reexame. O art.
62 do Regimento Interno diz: "O bloco parlamentar terá Líder, a ser indicado dentre os Líderes das representações partidárias que o compõem:
Sabe V. Ex~ que hoje os partidos com até quatro Senadores têm direito a lideranças. São justamente esses_Senadores
que escolhem os Srs. Líderes do partido.
Portanto, requeiro o reexatne da matéria pela referida
Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação
o requerimento.
Os _Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem
do Dia, para o reexame solicitado.
. . O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ,-,-Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia-.Voltã.-se à lista- de_ oradores.
__
_
Concedo a palavra ao nobre Senador HumbertO Lucena,
que falará como Líder.

Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno,
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - Pll. Como
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução . Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
no;> 8, de 1991, a fim de ser feita--na sessão de 31-10-91.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presidente da RepúSaladas Sessões, 3 de outubro de 1991. -Senador Hum·
blica encaminhou ao Congress9 N acionaf Mensagem acompaberto Lucena.
nhada de mais uma Medida Provisória, editada com o objetivo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Aprovado de modificar a lei que dispõe sobre o processo de privatização
o requerimento, a matéria figUrará na Ordem do Dia na data das empresas estatais.
Ocorre, Sr. Presidehte, Srs. Senadores, que a Medida
aprazada.
~ro-vlsória a que nie refiro, dQ ponto de vista formal, a nós
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cl!rneiro) -·Item 2:
nos parece, pelo menos, injuiídica, posto que sua ementa
se limita à interpretãÇâo do art. 16 Lei no;> 8.031, de 12 de
-2abril de 1~90 que disciplina o processo de privatização das
Discussão, em turno único, do ProjetO -d-e Re,solu· empresas estatais.
ção nr>22, de 1991, de autoria do Senador Márcio LacerAinda hoje, pela imprensa, o eminente Procurador-Geral
da, que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento
da República, Dt. Aristides Junqueira~ sempre muito ãteõt(f
â fiscalização da ordem jurídica, faz críticas severas· à Medida
Interno do Senado Federal, tendo
Provisória editada pelo Senhor Presidente da República, por
PARECERES favoráveis, sob n'' 222 e 331, de
considerar impróprio que se queira interpretar uma lei, através
1991, das comissões
da Medida Provisória.
- de Constituição, Justiça e Cidadania e;
Na verdade, o que o Senhor Presidente da República
- Diretora.
deveria ter feito, - se era decisão sua tentar modificar a
Sobre a mesa, requerimento será lido pelo Sr. lo;> Secre~ lei de privatização, -era encaminhar ao Congresso Nacional,
tário.
··
um projeto de lei, que dando uma nova redação ao art. 16,
da Lei no;> 8-031, de 1990, no sentido de incluir,- como deseja
É lido o seguinte:
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o Goyerno, por julgar indispensável no processo de privatização -os títulos de conversão da dívida externa e os títulos
da dívida agrária, q_ue constaram do decr_eto que regula a
privatízação da Usírnúi3S e também do edital relacionado com
o leilão, o que levou o Senhor Procurador-Geral da República,
a impugnar os atos governa~e:nt?is, por haver_~rn extrapolado
o poder regulamentar. Entretanto, Sua Excelência preferiu
o caminho da Medida Provisória, e além disso a redigiu de
maneira como disse, pelo menos injurídica, o que-Cerfámente
levará o Congresso Nacional à alternatiVa de ou rejeitá-la
ou então fazer um projetO de lei de conversão._No mérito,
o Congresso Nacional terá que --decidir se aceita ou não a
inclusão" dessas moedas, no processo de privatização das em~
presas estatais.
Desejo, ainda, lembrar que, por ocasião da apreciação
do Plano Collor I no CongreSSO Naciorial, a Medida Provisória
que disciplinava a privatização foi tni.nsf6frilãâa num proje_!o
de lei de conversão, em cujo texto se exclui justame-nte a
utilização dos-títulos de cori.versão da dívida externa e os
títulos da díVida agrária nq pagamento do patrimóniO das
empresas privatizadas.Creio, Si. Presidente, que a partir da instalação da Comis~
são Mista teremos -um debate mais aprofundado em torno
dessa matéria. Mas surge também que o Senhor Presidente
da República adie, sine die, o leilão da privatização-da Usimi~
nas, pois dificilmente algum investidor nacional ou estrangeiro
terá interesse ein fazer lances, se 0-TeTlão ocorrer antes da
apreciação da Medida Provisória pelo Congresso Nacional,
porque ela estará pendente de decisão do Poder Legislativo.
Faço esta afirmação, diante da declaração que_ ouvi, ontem, num noticiárío da televisão, do Sr. Presid_e_nte do BNDES, Eduardo Mediano, de que estava cogitando de adiar,
mais uma vez, o l~~l_ão para o: prôximo dia- 20 -deste mês.
Ora, todos nós temos a consciência de que não haverá tempo,
até o próximo dia 20, de o- Coilgresso Nacioilil se- pronunciar
sobre a Medida Provisória do Senhor Presidente da República.
Portanto, seriã ·m-aiS do que iridispenSávd, seria urgente
que o Senhor Presidente da República, como disse, adiasse,
sem data certa, o leilão da Usiminas, até que o_ Congresso
Nacional delibere sobre· essa matéria, tendo em vista os altos
- interesses nacionaiS.
É preciso que fique claro, Sr. PreSídeJite e sfS-. Senadores,
que o PMDB, por exemplo, nunca s-e negou -a -apoiar o processo de privatização_~ Reconhecemos que há necessidade de
se dinüiu.iir a presençii-do Estado em certos setores da nossa
economia. O que, às- vezes~ ·contestamos são as prioridades
estabelecidas, vale dizer. preferência pela privatizaçâo de empresas rentáveis.
O que se _co_sttima dizer, porexerriplo, em-relaçãO à Usiininas é que se trata de uma empresa vítorioSã e que, por conseguinte, não deveria ser posta em processo de privatização
quando há outras empresas estatais de menor porte, com resultados negativos. Seria mtiitb mais plausível, portanto, que
o processo de privatização Começasse por estas e,_sobretudo,
também por aquelas que eram empresas privadas que se transformaram em empresas públicas, porque se tornaram insol~
ventes e não pagaram os seus débítos nos bancos oficiai~,
como o BNDES, o Banco· do Brasil, a Caixa Económica e
o Banco do Nordeste. Essas empresas, nO tempo do aqtorita~
rismo, foram recebidas, então, como dação em pagamento
e, portanto, foram incorporadas ao património nacional, como
é o caso, por exemplo, para lembrar apenas uma, da Mafersa,
que até agora não foi privatizada.
Pois bem, essas empresas, estatais que eram privadas
e que se transformaram em empresas públicis, ainda- não
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foram totalmente privatizadas. Enquanto isso, a Usifilinas,
uma empresa de grande porte e com resultados económicofinanceiros satisfatórios, passa a seca primeira empresa a
ser leiloada, no processo de privatização-.
Com essas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores quero
significar a atenção a que o PMDB dá ao assunto, no Con~
gresso Nacional. Vamos nos debruçar sobre a Medida Provi~
s6rié.!. do Senhor Presidente _d_a República, para estudá~la sob
todos os aspectos: o aspecto formal e o substancial, e, afirial,
tomaremos uma posição que certamente se _confundirá, _como
sempre com o interesse nacional.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem[)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
ó SR.. NEY MARÀNHÁÓ- ·-(PRN -- PE.
6- seguinte discurso.) - Si-.- Presidente, Srs. Senadores,_ ao
assumir o comando da Nação, em março de 1990, o Presidente
Fernando Collor de Mello encontrou o País afun_9ado em
uma crise económica e social, cuja agudeza e dramaticidade
não encontram paralelos nem mesmo na Grande Depressão
da década de trinta.
Tal gravidade manifestou-se no desempenho maCioêco~
nômico dos anos 80, apontando para a triste constatação de
que, relativamente ao crescimento económico brasileiro,
aquela foi uma década perdida, podendo boa parte dos problemas ser imputada à estratégia de desenvolvimento implementada na década anterior.
Com efeito, a partir da eclosão do golpe militar, em 1964,
pretendeu-se promover o crescimento do País, a consolidação
de uma economia capitalista forte e a modernização dos vários
segmentos da produção- de riqueza. Para tanto, o modelo
adotado partiu dos princípios de abertura para o exterior e
de concentração da renda via compressão de salários, o que
perfnitiria, 3.lém da rápida elevaçãO da poupança ·nacional,
o aumento das vantagens comparativas do País, quanto ao
barateamento da mão-de-obra como elemento de atração para
o investidor.
A base de tal modelo assentava~se, ainda, no aproveitamento da liqüidez, então presente no mercado financeiro internacional, mediante o endividamento externo, para financiar
os investimentos que sustenfã.sserfl o pretendido rápido proCêsso de crescimento. Desse modo, implementaram-se a expansão e modernização da infra-estrutura energética, de transportes e de comunicações do País, integrando as diversas regiões, de forma a maxímizar o a:proveitarilf:Iito i10 S-úl e -Sudeste;-por oferecerem condições de respostas mais rápidas e ime~
diatas.
·
O endividamento externo serviu, ainda, como suporte
à concessão de variadas formas de incentivos fiscais e credi~
tícios ao setor privado, engajado na promoção do progresso
técnico nacional.
Com tal impulso, a economia brasileira entrou em extraordinário crescimento e, entre 1967 e 1973, alcançaram-se
taxas médias de 11,2% ao an_o, no C,ue se convencionou chamar
de "milagre económico brasileiro", ocorrendo a acelerada
mudança da face do País.
A população rural ~à falta de uma reforma agrária
que fixasse o homem ao campo - migrou para aS grandes
cidades do Sul e do Sudeste, onde se multiplicavam as oportu~
nidades de emprego, e, desse modo, a população urbana,
que, em 1950, representava 36% do total do País, chegou
em 1980, a cerca de 68%. Estava deflagrado o desordenado
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processo de "metropolização" dos grandes centros urbanos US$80 bilhões, em valores mobiliários, e US$70 bilhões acu·
do País, coin a conseqüente pressão sobre os serviços essen- mulados como empréstimos ou pagamentos devidos a fÇ)rnececiais, gerando toda a gama de mazelas sociais a que assistimos dores. A concentração de 84% do crédito público nos quatro
agigantar-se nos dias atuais.
maiores Estados- S3.o Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro
A concentração espacial do desenvolvimento e da riqueza e Rio Grande do Sul- representava um risco para a própriaexacerb_ou os desequilíbrios internos do PaíS, distanciando-se Federação.
Assim é que, em agosto de 1989, ã. taxa de inflação no
ainda mais as condições económicas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oes-te- em relaÇifõ ao Sul-Sudeste.
Brasil atinge 33,2%, caracterizando, a partir daí, o infcio de
No final dos anos 70, a base em que se assentava o modelo um processo que pode ser considerado como hiperinflacià·
económico começou a revelar sua inseguranÇa e Ineficácia. nárlO.
Atrelado que estava à economia internadOnã.l, ressente-se
A própria dinâmica da inflação, ou seja, da evolução
do primeiro choque-do petróleo, surgindo, então, os primeiros contínua persistente do nível geral de preços, somada à
sinais de desgaste, com pressões, quer do lado da inflação, oligopolização e indexação da economia, ao acirramento do
quer no setor das dívidas interna e externa.
conflito distributivo de renda e, no caso específico, à indevida
Entre 1970 e 1979, os ingressos a mais de- capital no exacerbação das expectativas sobre as eleições presidenciais,
Brasil situaram-se em torno de 2,1% do PIB. Em 1982, o c_ontribuíram, sem dúvida, para a violenta aceleração desse
fluxo caiu para 0,6%-, e; fá a·no seguinte, iniciãram-=s·e-as ti"aü.s- processo. Com efeito, já em novembro, a taxa de inflação
alcança os 48,5%, para fechar o ano com uma taxa de 51,3%
ferências para õ exterior, ·num inontarite de 2,3% do PIB.
Paralelamente, a instalação de um regime fechado e dita- em dezembro_- o País, àciUela altura, já vivia, indiscutí~
torial favoreceu a pro_Iiferação, no País, de uma burocra~ia velmente, a dramática e inédita experiência da hiperinflação.
- O primeiro bimestre de 1990 registrou a consolidação
tão autoritária quanto corrupta, a beneficiar-se e locupletar-se
das benesses do poder. O desperdício das obras faraónicas do processo· hiperinflacionário no Brasil, com taxas mensais
e sem geração de benefícios sOciais;~o -gigantiSmo e·ínteiven- de 68,2%, 74,0% e 82,2% para janeiro, fevereiro e março,
cionismo da máquina estatal, centralizando nos fortes tentá- respectivamente, e com uma aceleração correspondente a 14.0.
culos do Poder Central atividades e ações que fogem à sua pontos percentuais em apenas dois meses. Do lado real, o
competência e finalidade; o amordaçamento do Legislativo quadro, que já sirüilizava a recessão, é agravado persistene do Judiciário, concedendo poderes imperiais ao Executiv9,_ temente. Assim, embora ~ taxa de crescimento real do PIB,
livre da função fiscalizadora própria dos governos democrá- em 1989, tenha sido positiva (3,2%) sinalízando", inclUsive,
ticos; o amordaçamento de toda a sociedade civil e seu alija- uma _reCuperação da taxa real d_e variação da renda per capita
mento do debate e da discussão dos problemas e destinos (1,2% ), o fato é que a formação bruta de capital fíxo já regisdo País; o pavor e o pânico representados pelo forte apal-elho trava uma das taxas mais baixas da década de 80 (16,7%
repressor das masmorras ·cto Estado;·s-ão todos fatores que, em relação ao PIB) e o nível de ocupai;ão da força de trabalho
politicamente, sustentaram e respaldaram um modelo de de- pã.ssava por orna inflexão. Ou Seja, a partir de janeiro de
senvolvimento que nos legou um gigantesco potencial de toda 1990, a taxa de desemprego evolui 4os 2,3%__ em dezern,bro
de 1989, para atingir o patamar de 4% jé em rriarço - isto·
sorte de desequilíbrio econôrnicó e social.
Na década de 80, surgem, então, caril o desaStre do niode- é, um aumento de quase 100% na taxa de desemprego em
lo, seus primeiros efeitos pernicíoSos, representadOs ·n-a-queda apenas dois meses.
Em suma, o desempenho da economia brasileira, nos
do nível de atividade, na escalada da inflação e no desajuste
primeiros meses de 1990,_indicava um quadro recessivo e hipedo setor externo, refletindo-se no setor interno.
ririflaCiOnário, sem precedentes na história diste Pãís. -·
Já em 1981, a economia representava crescimento negaDesse modo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o diagnóstivo de menos 1,6, num processo de aprofundamento gradativo
nos três anossubseqüentes. A inflação já ultrapassava os 100% tico da economia brasileíra, no iriíclo de 1990, iridkava que
de média anual, e a dívida interna do País cresceu, aproxima- o processo inflacionário tíflha como sustentác!Jlqs o d~sequi
llbrio firiallceiro do _se to r público e o siStema de indexação
damente, 171%, entre 1980 e 1984.
Em 1985, uJtrapassada a fase dos governos militares, o ~ generalizada. A estagnação económica tinha sua causa prinprimeiro governo civil não aproveitou- como -seria esperado cipal na excessiva interferência do Estado na vida privada.
e desejável- a oportunidade que_se_oferecia de interromper Portanto, a realidade recomendava um choque no processo
o processo de dependência externa. Os modelos de ajuste inflacionário..,.... com programa de ajustamento econôm_icosucessivamente implantados não lograram penetrar, com a e um conjüilto de reformas estruturais na economia, de
profundidade-e a·- duração-·ne·cessáfiãS-,- nas "C.[UeStões-báSICa-s itiOâó q~.ú~ -as- fefiÇõtSEStaao=ínichiti1iã-privãâãCiniiDhassem
da crise, de forma a corrigir ós desequilíbrios decorrentes na direção de um Estado leve, organizado e eficiente em
do modelo anterior. Assim, a década de 80 foi perdida, não suas funções clássicas -educação, saúde, transporte coletivo,
só em termos de crescimento económico, mas também quanto segurança pública- de Uma iniciativa privada tambéni clásàs providências que se faziam necessárias para a ·sup-eração sica: competitiva ~inclusive internacionalmente - e sem
a~paros, éartórios e outros sUstentados pelo setor público.
da crise.
Com -base nesse painel aqui apenas esboçado e_ respalComponente de um fenómeno cíclico, o proces-so inflacionárióapresentava-se acompanhado de outras mazelas de nos·sa dado no consagrador apoio popular das urnas, o Presidente
vida económica e s_ocial: brutal concentração da renda, redu- Fernando Collor de Mello adotou, já nos primeiros __dias de
zida capacidade de investimentoS, déficít -público crônicO,- gi- seu Governo, com a determinaç-ão, coragem, e ousadia que
gantesca dívida externa, baixa de credibilidade nas instituições . a agudeza da crise exigia; uma série de medidas de impacto,
públicas e diminUição acentuada do poder aquisitivO das clas- algumas emergenCiais, outras destinadas à modificação de cases trabalhadoras. A dívida externa, no governo anterior, atin- ráter ·estrutural. Na esfera do processo inflacionário em si,
giu o montante de US$120 bilhões; a dívida interna ~hegou o Governo cOngelou temporariamente preços e salários e blo-
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queou ati vos financeiios âã.-s -pessoas físiCas e jurídiCas. Parale-
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tenção da moatória não cieciarada da dívida externa junto
aos credores privados.
monetário - volta do cruzeiro - e, após um breve período
---- No âmbjto da renegociação da dlvida externa, tem-se
de dois meses de adaptação e ajustaritento <:!os agentes do o Governo Federal conduzido no sentido de buscar altemaPlano, o Banco Centrai procurou adotar uma política mone- tivàS que visem colocar o País na estrada dos bons pagadores,
tária mais restritiva- proibição de contas remuneradas, eleva- em bases exeqüíveis, que não coloquem em risco a situação
ção da taxa de recolhimento compulsório, eliminação da ga- interna e a estabilidade social, mantendo sob controle o déficit
rantia de recompra de títulos públicos n-ão n:egocía~os ao fina! · público, a contenção da expansão da base monetária e até
do dia pelas instituições financeiras 1 criação de linh-a de redes- mesmo aumentando nossa taxa de crescimento.
conto de liqüidez a taxas de juros consideradas primitivas,
Em suma, as ações governamentais têm-se pautado, nesse
cobrança de IOF decrescente nas operações de até dezoito setor, sobretudo no sentido de evitar ainda maiores sacrifícios
dias úteis, etc -,-incentivando sempre aplicações financeiras para o já tão sofrido povo brasileiro, atendo-se ao princípio
de prazo mais longo.
da capacidade de pagamento, posição por mim firmemente
Ainda com relação ao processo inflacionáriO, mis direta- defendida, em nome do Govenro Federal, e que rendundou
mente ligada às reformas estruturais do Estado, o- Gõvemo na edição da Resolução n"' 58/90, do Senado Federal.
"'É mister enfatizar que, se a inflação ainda não foi compleiniCiou a reorganizaÇãO financeira do setor piíblico, mediante
a ampliação das bas~s de tributação- introCh.içáoOililíCfuota tamente debelada, encontra~se sob controle. Além disso, mede 25% sobre renda agrícola, aumento de 30% da alíquota didas de ajuste fiscal, de reforma administrativa, de modernide Imposto de Renda_ sobre lucro na exportação de manufa- _ zação do sistema produtivo não surtem efeitoS no curto prazo.
turados e serviços, eliininação de vários-lnceiiti vos -fiscais, O Pafs não ignora, certamente, Como estaria, agora, nossa
suspensão temporária de incentivos fiscais à Sudam, SUdene economia, se a atüáção firme :.._::_ -iiiti"ans-ígente, às vezes - e Funres, fim da insenção de Imposto de Renda sobre ganhos do Governo Collor não houvesse ocorrido.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesse contexto. de enfrende capital em bolsas de valores, revogação_ de iseiiÇões .de
imposto de importação e IPI que beneficiem bens rle proce- tamento da grave crise herdada de um passado eiv:1do de
dência estrangeira, incidência de IOF sobre operações finan- medidas inconseqüentes e até iriesponsáveis-, -assistimOs, Doceiras, transmissão de ouro, açóes em bolsa e saque em cader- quiabertos; a uma danosa orquestração de setores da socieneta de poupança, Imposto -de Renda de 25% _sobre resgate dade e de componentes da classe polftica, motivados por interesses menores, subalternos e inconfessáveis, com o único
de aplicações com origem não identificada.
objetivo de, desestabilizando e desmoralizando o Governo,
Coino a elevação da arrecadação;·em 1990~fõíj)fopici8.da,
atingir suas escusas metas.
em grande medida, pelo IOF transitório -sóbie ati vos finan- - Os constantes ataques em forma de pretensas denúncias
ceiros, o Governo_-negociou COlJl_O Coi:tgress_o_ ~a:Ç.~Onal,medi
de corrupção, clientelismo-e favorecimento por parte de comdas tributáriãs :Permanentes, cujos efeitos jii estão em -andaponentes dos diversos escalões do Governo Federal apresenmento neste ano. Destacam-se, aqui, -a elevação ~e 1,~%
tam-se eivados de inverdades, cie sucateamento das informapara 2% na alfquota o FinsoCial- recursos com uso exclusivo
ções e de sonegação de fatos e atitudes oficiais.
em saúde, previdência e asSistênCia sõclal =..:.eo fiffi do arioni~
Já me referi, anteriormente, nesta minha fala, à instalamato pas transações económicas e fin-aiiceíi"as, âlém da redução dos prazos de recolhimento de impostos e tributaçãO das ção, neste País, durante os tempos do arbítrio e da força,
de uma burocracia autoritária, viciada, corrupta, habituada
operações em bolsas de valores e de futuros.
à condução do bem público como se de ninguém fosse, gerando
Quanto às despesas, o Governo cortoU gastos -ccim pessoai - o_-,desperdício, a propina, o descaso para com as normas da
-através de demissão e disponibilidade- e iniciou as refor- honetidade e .da retidão mor~l e administrativa.
mas administrativa - extinção e/ou fusão -de ·órgãos - e
Não Pretendo, evidentemente, atingir todo o setor públipatrimonial -:- venda de veículos e imóveis. O b~oqueio dos co, com tais críticas. O hUmilde servidõr, o técnico compeativos financeiros, por oUtro Ia.dõ·; sigrlificou uma_ redução tente, o trabalhador com visão do bem público se fazem prenos gastos do Governo, na medida em que alongou o perfil sentes em todas as áreas de atuação do Estado. Mas, talvez
da dívida e reduziu compulsoriamente os juros.
illfj_)fegnada na própria essência da natureza humana, a ~nclini
Em suma, do esforço fiscal em 1990 Obteve-se, pela pri~ _çâo egoísta para auferir van.tàgeils e benefícios próprios "infelizmeira vez, nos últimos anos, um superáVit operacíOÍlal de mente está também presente nas diverSas esferas da atuação
1,2% do PIB que, comparado ao déficit de 6,9% de 1989, do serviço público.
expressa a dimensão do ajuste ·nscal absorvido pela sociedadeComo a corroborar minhas palavras, denúncias de malem 1990.
ve_!"saçóes dos recursos públicos não são tristes privilé_gíos nosQuanto ao setoi externo-- há que se destãCar: a criação sos ao contrário, ·ocorrem mesmo entre as nações que já atingido mercado livre de câmbio, com taxas livres para o comércio rãm--elevados graus de desenvolvimento económico e com
de bens e serviços e flutuantes para o setor turismo - desfa- sólida tradição democrática.
Com tã.i~ palayx:aS, rião me prVpoitho a justificar ou acozendo, de fato, o "mito" do controle cambial; a elimi:hação
de entraves burocrátícos nas importações; -a redução de 50% bertar ocorrência de inevitáveis íriegUlaridades. Ao contrái"iO,
para 25% dO adicional ao frete para renovação de Marinha procuro tão-somente enfatizar q-ue os vícios e mazelas existenMercante; o início da reforma tarifária grãdual para-atingir, tes na utilização dos bens e recursos públicos fazem parte
até 1994, níveis tarifários variando de zerO a40%, com média da herança maldjta que nos foi legada por décadas de autoritaem torno de 20%; eliminação de alguns órgãos e criação do rismo e alijamentO da sociedade civil do processo de adminisDepartamento de Coinérdo- Exterior; regulamentação da im- tração do País.
No entanto, a par dessas -constatações, constitui uma irreportação de veículos novos - automóveis; tratares, etc. flexibilização na importação de bens de informática e a manu- fútáVel prova de escusas interesses de desestabilização do Golamente, adotou uma reforma monetária que alterou o padrão
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verno a injusta omissão das medidas adotadas pelo Poder
Central l)a averiguação - seguida de punição dOS- culpados,
se os há -de todas as denúncias de corrupção, apadrinha-

mento, favoritismo ou clientelismo.
Parte da própria Imprensa, infelizmente desprovida do
ético compromisso com a verdade, não dispõe do mesmo espaço e de igual veemência: na denúncia quanto na divulgação
das medidas governamentais adotadas.
· Tal ocorre, por exemplo, com as denúncias de fraude
no INSS, justatnente divulgadas e alardeadas pelos d_iversos
meios de comunicação. No entanto, para cumprir efetivamente sua missão de bem informar os leitores, com o mesmo
empenho e idêntico- alarido a Imprensa deveria divulgar que
o Guverno Federal entregou-à Justiça o ex-Diretor Nacional
de Administração e' Finanças, além de sete procuradores do
INSS, dos quais três foram presos, entre eles o ex-Procurador-Geral, além de um juiz, também preso.
Mercê da firme iniciativa do Presidente Collor, o Governo
obteve a indisponibilidade de todos os bens dos envolvidos
-mais de cem imóveis e apreensão de 405.4 quilos de ouro
- e o boloqueio de suas contas bancárias-- totalizando mais
de cinco bilhões de cruzeiros-para ressarciamento"aàs-cofres
públicos.
Esses dados fazem parte do universo de informações contidas em um documento, -em forma de carta, elaborado pela
Secretaria de Imprensa da Presidência da República, datado
de 17 de setembro último e dirigido ao Diretor de Redação
do Jornal O Estado de S. Paulo , apropósito dematéria publicada dia 15 do mês passado, intitulada "Governo completa
dezoito meses _sob_ suspeita". O referido_ documento_arrola
todas as denúncias veiculadas pelo jornal, com suas respectivas
investigações e conclusões, onde fica patenteada a disparidade
entre a veemência da divulgação da denúncia e a -iningitada
veiculação de sua apuração e das medidas adotadas.
Ao enfatizar, aqui, o conteúdo do documento em apreço,
desejo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, abominar o·fnipatriotismo contiâo em atitudes e comportamentos que, por ação
ou omissão, tomam-se coniventes ou complacentes com interesses escusos que só prejudicam o País, impedindo ou dificultando a busca de solução para a crise em que estamos mergu-- -lhados.
Procurei, aqui e agora, demonstrar as raízes históricas
de nossas aflições e agrUras, coin o fitO- de evidenciar a garra
e a determinação que têm caracterizado as ações do Governo
Collor. E é aqui que se situa o fulcro, o cerne da questão.
Justamente por não fraquejar e não desanimar diante da magnitude dos problemas, o Governo Collor provoca impatrióticos temores de que o sucesso que certametne continuará"
a obter com as medidas adotadas contribua para o alijamento
de velhas lideranças que se habituaram a manobrar os destinos
do País.
A precocidade com que começa a ser discutida a antecipação do plebiscito com vistas à mudança ou CQJltinuidade
do Presidencialismo, associada às especulações em tomo da
própria sUCessão presidencial são reveladoras da carência do
verdadeiro espírito público de alguns setores da Nação.
O momento é de superação da crise. O instante é de
diálogo, de união, de entendimento. A manutenção-da estabilidade institucional e a consolidação de nossa frágil e incipiente
democracia são, indiscutivelmente, o único caminho a ser trilhado p.a busca de soluções problemas históricoS graves e de
raízes fincadas no que existiu de pior em nosSo -triste passado
de violaçãO dos princípios de liberdade, de justiça e de paz.
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Antes de. terminar o meu pronunciamento, gostaria de
fazer um paralelo da situação com as dificuldades enfrentadas
pela Prefeita Luiza Erundina, para demonstrar que na sanha
política todos os expedientes são utilizados para denegrir a
imagem do homem público.
·
Para tanto, transcrevo reportagem publicada na Folha
de S. Paulo do dia 26-09-91, com o Seguinte teor: "Câmara vai interpelar Erundina e Lula. MeSa rea-ge às
acusações- contra vereadores de São Paulo e decide pela interpelação judicial.
A MeSa da Câmara Municipal decidiu ontem entrar com
pedido de interperlação judicial contra a Prefeita Luiza Erundina e o Presidente Nacional do PT, Luiz Inácio Lula da
Silva. Na terç3-feíra, Erundina chamou os vereadores de ''corruptos" e Lula, no domingo, disse que eles eram "picaretas".
- Lula e Erundinã. terão que proVar a veraCidade das declarações. Se não conseguirem, Será aberta contra eles queixacrime por "calúnia".
Os vereadores não conseguiram ontem diScutir a decisão_
da mesa, porque começaram a ser "caçados'' nos corredores
da Câmara. A primeira "vítima" foi OVer~ador Paúl~ Kribayashi (PSDB). Um grupo de professoras o cercou na saída de
seu gabinete. Pedia que ele votasse o parecer do Tribunal
de Contas do Município (TCM) que rejeitoU as contas da
prefeita em 1990.
-Durante todo o dia de ontem, os vereadores foram pressionados. Na parte da tarde, cerca de 5 mil pessoas, segundo
avaliação da Política Militar, fizeram_ uma manifestação .de
apoio à Prefeita Luiza Erundina em frente ao prédio e nas
galerias da Câmara. A manifestação erà integrada por representantes de sem-teto (militantes petistas) e servidores públicos municipais. Eles pediam que os vereadores não aprovassem o parecer do TCM. -- - --Os funcionários públicos vieram pressionar os vereadores, chegando mesmo a ameaçar alguns. Infelizmente, muitas
escolas, creches, administrações regionais e secretarias de governo-ficaram sem expediente_._ Esse_ é o maior exemplo de
que o PT também usa a máquina pública para se_u proveito
próprio, disse o vereador Jamil Achôa (PMDB). Segundo
Gum.ercindo Milhomem, ombudsman do PT, a manifestação
não foi promovida nem pela Prefeitura nein pelo Partido.
"Funcionário público continua sendo cidadão e tem direito de manifestar suas opiniões", disse_ o vereador FrandsCo
Whitaker (PT)."
A manifestação dos funcionários na parte- da tarde e o
ato de apoio realizado por empres-ários, sindicalistas e políticos
no gabinete da prefeita, na parte da manhã, pode ter mudado
as posições de alguns vereadores. "Não digo que a prefeita,
já tenhà os 36 votOs necessários para vetar o-parecer -do TCM.
Mas muitos vereadores da oposição, que votariam favoráveis"
ao parecer, começaram a mudar de opinião depois dessas
manifestações", disse o vereador Wafter Abranhão, líder do
PDS na Câmara.
Na próxima segunda-feira está prev-ista:- a realização da
audiência pública para discutir a decisão do TCM. Só depois
da audiência o parecer poderá ser apreciado e votado pelos
vereadores. O assunto entrou ontem na pauta de votação.
Para enteiider o caso, no dia 20 de junho, o Tribunal
de Contas do Município (TCM) rejeita as contas de 1990
da administração Luiza Erundina.
O relator Paulo Planet Buarque alega falta de preStação
de contas e desrespeito à Lei Orçamentária. Segundo ele,
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a Prefeitura não corrigiu o orçamento como exigia a lei. "o
que provocou déficit ilegal".

__
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Essas reformas econômicas são prerrogativas do Executivo, não ferem a Constítuição, não precisam ser aprovadas
pelo Congresso e estão mais do que testadas em épocas e
países tão diferentes quanto a Alemanha, em 1948, ou o Chile,
em 1983.
-:-0 Presidente não-está em corner, está sim sendo empurrado para entrar na História, por incrível que pareça."

No dia 3 de julho, relatório divulgado pela Secretaria
Municipal de Planejamento afirma que a rejeiÇão das contas
pelo TCM pode ter sido provocada por um erro de conta~
bilidade.
No dia 27 de agosto, a Prefeita Erundina entrega ao
Presidente da Câmara, ÃrnaldO Madeira, pareceres de aJ.!.ditores e economistas sobre as contas da Prefeitura._ Eles constaO Sr. Pedro Simon-- V. Ex~ me concede um aparte?
taram erro contábil, mas não irregularidade.
O SR. NEY MARANHÃO .::.. ·o~ço co.m tod.a a atenção
ijo dia 13 de setembro, Erundina, acusa o TCM de "desoV.Ex~
nesto, corrupto e sem legitimidade".
_ --~
-___ -.
No dia 20, a ComissãO de Finanças da Câmara ~prova,
O Sr. Pedro Simon - _Eu queria- dizer a V. Ex• que,
por quatro vot.os contra dois, o parecer do TCM que rejeit-ou
quando o Senador José Richa propõe emenda de antecipação
do plebiscito, não tem nenhum intuito de criar problemas
as contas de Erundina.
ou de se valer dos problemas qu_e está enfrentando o PresiNo dia 23, a prefeita_ diz que ·as-vereadores_ da C_C?_~issão
de Finanças que aprovaram o parecer do TCI\of São "corrup- dente Collor. Eu diria que, pelo contrário, ele busca cxatatos".
mente equaciõilaf as questões deste País. Todos nós, que
No dia 24, os vereadores Jamil Achôa (PMDB), Antônio
d_efendemos o parlamentarismo e que aceitamos a antecipaçãõ
Carlos Caruso (PMDB) e Almir Guimarães (PTB) entram
do plebiscito, sorrias muito claros em dizer que não queremos
na Justiça com pedido de interpelação judicial contra a prefei- antecipar o plebiscito no mandato do Presidente_ Collor. É
ta, para que ela prove a: acusação de_ "corrupção".
nossa opüüão que o Presidente Collor deve levar o seu manw
Para finalizar, transcrevo também parte de um artigo
dato até o Ultimo dia de governo. Por isso, com todo o respeito-do Sr. Igor Cornelsen, que bem ih1stra o_ atual momento_ da
que nos merece, V. Ex• cometeu uma injustiça a nós, parlaconjuntura nacional e serVirá Para as riossas reflexões:
mentaristas, e, de um modo especial, ao Senador Richa, que
"O presidente está sendo empurrado pelos seus adver- é o autor· da emenda, no momento em que diz que a antecisáríós pa-=r-a-a única alternativa polí~iqt possível que lhe resta
pação do plebiscito tem por meta aproveitarmo-=-nos sei lá
para terminar bem o seu-gove-rno.
do quê. Não é verdade._Em segundo lugar, quero dizer, com
Numa sexta-feita qualquer, o Governo poderia baixar todo o respeito que tenho por V. Ex~, da minha total solidariea alíquota máxima de importaç?o, dos atuais patamares para
dade à Pref~ita de São Paulo Luíza_Erundina, que está fazcn9o
15%, desvalorizar significã.tivamente o câmb_io (para evitaiuma administração séria, co-rreta, Competente, diga-se de paso sucateamento da indústria), desburocratizar todas as ~mpor~
sagem, tanto quanto o Prefeito de Porto Alegre, Olívio Outra
taçóes e ·elevar as tarifas do setor público, baseando-se na está fazendo uma administração excepcionalmente importannova taxa de câmbio, para níveis internacionais-e libenidOdéis· te_. Considero doloroso o gesto do Tribunal de Contas. É
os demais preços de qualquer controle burocrático.
meJancólico, é menor,-não soma para ninguém, mUito menos
Nos primeiros dÕis meses teríamos uma inflação Corretivã
para o Tribunal. E creio que a Prefeita Erundina tem a solidaalta, seguida de estabilização. Como a -receita fiscal __acom~ ried_ade absoluta de todos. independentemente de partido,
panha os preços e ·os salários estão desindex~dos, a~_ perdas
porque está fazendo uma administração que merece respeito.
salariais do setor público reduziriam o déficit_ deste setor, _Quero dizer a V. Ex•, ainda com todo o respeito, que penso
equilibrando o dos estados e municfpicrs, permitindo assim
que está havendo, por parte da c~asse política, pela hora,
que a União cobrasse suas dívidas e fazendo com que novos
pelos momentos que estamos vivendo, uma responsabilidade,
"Cearás" apar~cessem. _
- ----- -~---~ ---- talvez, ao exagero, com relação ao Presidente_9a República.
0 déficit público desapareceria também nas empresas Tenho sido oposição Pfaticamenté desde que ingressei na vida
públicas, com tarifas exercidas a níveis internacionais, e aquepública. Tive apenas períodos de governo, há aqueles que
las que assim não se comportassem deveriam ser__!mediata- _normalmente são governo; às vezes fazem oposição, mas logo
mente liquidadas_~ Os bancos públicos, hoje meio ínsolventes se adaptam e continuam governo. Reafirmo a V. Ex• que
e responsáveis pela expan-são da base monetária qliaitâo se
durante a minha atuação política tenho sido sempre oposição,
apresentam ilíquidos, poderiam cobrar se-us empréstimos das
com pequenos intervalos de goveTno.--E acompanhei a doloempresas públicas, e aqueles que, mesmo assim, se mostras- rosa realidade que levou o Dr. Getúlio Vargas ao suicídio.
sem falidos deveriam efetivamcnte fechar, aliás obrigação do
Acompanhei a dolorosa realidade do período que sucedeu
1961; V. Ex~. como eu, acompanhou as crueldades que fi:ZeiamBanco Central do Brasil e não prerrogativã.
O FMI, com certeza, aprovaria logo o stand-by, as multi- com o Dr._ João Goular, derrubando-o num legítimo golpe
nacionais voltariam a investir aqui e o braSileiro voltaria a de EstadO. Ao longo do regime militar, nós, parlamentares
do MDB, íamos para a tribuna denunciar, falar, ·comentar
ser aquele povo alegre e otimista dos velhos tempos.
os erros, os equívocos, os escândalos, e a iinprensa não publiA recessão seria mínimia, pois o setor privado rapidacava nada, porque vivíamos numa época de censura. Estamos
mente conquistaria novos mercados no exte_rior e·teria apoio
creditício a menor custo, em função da confiança que tal tipo vivendo, agora, um _momento estranhamente diferente._A imprensa como um todo, e cito a Folha de S. Paulo, o Jornal
de política gera.
do Brasil, O Globo, a revista Veja, publica den_úncias, os fatos
Enganam-se os que pensam que o presidente não tem
o·pções-.:-Em- dóis- dias-ere- ·pode revófUciõ-nar- u- BràsiT~--recOi:l- apontados por esses veículos Cõffi if!JaÇão ao Presidente Collor
quiStando a iniciativa política através da popularidade e então e ao seu governo são diários e _constant~s. O Parlamento,
impondo as necessárias reformas a esta Constituição, que é através de suas duas CasaS, tem sido_metódico; os Congressistas medem as letras e_ as palavras que usam da tribuna
tão rica em detalhes e tão pobre em idéias.
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para acusar o GõVerno dO Presidente Collor. EsüiiiiOS s3.bl!ndo
que a hora é difícil, estamos sabendo que o momento é doloro~
samente difícil e não queremos contribuir, de forma alguma,
para criar um tumulto maior do que o que já existe. A-Opo-síçáo, -na minha opinião, está sendo_ altamente irresponsável,
porque não usa a imprensa. Se- em -determinados momentos
tivéssemos utilizado o que a imprensa tem pübfícido com
relação ao Governo Collor, não sei se ele resistiria. Mas,
quero, também, felicitai" V. Ex~ pelo seu pronunciamento.

Creio que a equipe que· lhe auxiliou.• trazendo os números
para que V. Ex• pudesse montar o discurso, realmente merece
respeito. Posso não concordar com nada do que V. Ex~ está
dizendo nesse momento, mas respeito a coragem de V. EJC'
vir à tribuna. Na verdade, faz muito tempo que não vemos
esse tipo de comportamento como o de V. Ex~, como o do
Senador Marco Maciel, aqui e acolá. Na verdade, o que verificamos hoje é praticamente o Brasil inteiro f3zendo oposição.
É o que tenho dito, nobre Senador. Se V. Ex~ analisar o
Governo do Presidente Collor, o s.eu Ministérío, V. Ex~ verificará que, tiriildo o Ministro Jarbas Passarinho, o Ministro
da Educação ou até" o Dr. Carlos Chiarelli, MiniStro das Relações Exteriores, esse ministério não re-p:fê-senfii -iiiDgUerii; ·não
representa Estados, nem partidos, nem facções polítiCas, nem
empresáriOs, nem tr3b3lhadores, nem intelectuais. É um Ministétib que, praticamente, ·está solto. Do- ái.' ()]>reSidente
da República- ainda pensa que tem Õ endosso de 35 milhões
de votos, mas a verdade é essa que aí está. Felicito v. Ex~
pela capacidade e, mais do que tudo, pela coragem de_ fazer
este pronunciamento.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Pedro Simon, V.
Ex• é uma legenda dos oposicionistas do regime militar. V.
Er. tem no BraSil, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, marca
que caracteriza o gaúcho, por índole: não ter medo de assombração. V. Ex~ sempfe defendeu a demociaciã. MilitailiOs
juntos no velho PTB, no PTB da carta-testemunho do Dr.
Getúlio Vargas; e temos_ acomPanhado, ao longo da Hist~ria,
os fatos que aconteceram em nosso País.
Responderei a V. Ex~ por etapa. No meu pronunciamento, estou fazendo a defesa, também, da Prefeita Luíza
Erundina, mostrando a imprensa que detrata os homens públicos. Foi por isso que comparei as formas pelas quais são
atacados os homens que dirigem este País e_os que têm mandatos parlamentares~ Dei como exemplo a Prefeita Erundina,
a quem muito bem se referiu o Senador Eduardo Suplicy
em seu último pronunciamento, mostrando às claras como
está o governo da Prefeita Lufza Erundina, uma nordestina
da Paraíba- que demonstra seriedade no trato das coisas públicas, e por quem tenho todo o respeito. Apenas_ mostrei o
exemplo e estou fazendo a comparação com o Presidente
quanto à questão de sua honorabilidade e seriedade. Não
posso ter culpa de ter um irmão em quem eu confie e que,
amanhã, entre no banditismo, nà ladroagem. Serei responsável se, por acaso, não mandar abrir um inquéritó~-o máXinio
que eu posso fazer, se ele fumar, é levar-lhe um cigarrinho
na cadeia.
O Sr. Pedro SiniOil- :._ 0- milhoré que--o Presidente da
República não tenha irmão~- cunhado, genro, pelo menos em
carg9 público. Em cargo público- devem estar o Presidente
da República e os mais capazes.- Aí, não há nada disso.
O SR. NEY MARANHÃO - Esiou dando apenas um
exemplo familiar. Esses fatos acontecem, senador PedrO Simon.
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V. Ex~ há de concordar que, nos inqu_~ritg~ que têm sido
abertos pelo Governo Federal, p'ela primeira Vez na História
do Brasil - não conheço outra - ladrões de casaca estão
- iiido para a cadeia, graças, também, à atuação da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Instituto Nacional de Seguridade
Social, muito bem comandada pelo Deputado do seu Partido,
Maun1io Ferreira Lima, Relator da referida ComiSs-ão e pelo
Senador Amazonino Mendes, como Presidente. Temos, hoje,
-juízes, procuradores, enfim, gente de colarinho branco na
cadeia. Isso no Governo dó Presidenti Fernando Collor de
Mello.
Com relação ao problema do parlamentarismo ou presidencialismo, de maneira alguma passa pela minha cabeça que
a emenda do Senador José Richa irá prejudicar o País. Inclusive, tenho uma emenda sobre reeleição do Presidente da
República, Prefeitos e Vereadores, já discutida neste plenáriO.
O Senador José Richa é uma reserva niofãl deste Pãis
a quem todos_ temos que reverenciar. Portanto, no meu pronunciamento, não tive, de maneira alguma, Senador Pedro
Simon, idéia de contestar a posição do Senador José Richa,
que merece o respeito desta Casa e de toda a classe política
séria deste Pais.
Quanto ao Presidente, Senador, V. Ex' há de concordar,
e a classe política também, o povo brasileiro quis mudar o
sistema, quis mudar tudo aquilo a que já me referi, com relação
àqueles que pensavam ser os donos do poder, que manipulavam o povo ao seu bel-prazer através dos partidos. O povo
que vota, que é independente, sabe o que quer. A maioria
da classe politica- não acreditava que um homem, saindo de
um Estado_ pequeno, sem ter força política, -sem ter força
financeira, fosse eleito Presidente deste Pais com 35 milhões
de votos.
__ O povo quer n;mdar, e acredito que o Congresso, esse
Cong!-"essõ que teve 64-% de seus -menibros renovados na Câmara dos Deputados e praticamente um terço aqUi nO Senado,
vai acompanhar essas mudanças.
- Não digo, Senador Pedro Simon, que o Presiderite não
tenha errado em muitos aspectos, mas a intenção foi boa.
Uma prova disso é que hoje Sua Excelência, nesse Emendão
que está chegando, ouviu a classe política, ouviu os Líderes,
ouviu os empresários, ouviu os sindicatos e, finalmente, diminuiu aquilo que Sua Excelência pretendia remeter para o Congresso, porque esta Casa e a outra do Congresso são a última
palavra das decisões nacionaiS.
Acredito piamente que a renovação dos costumes políticos deste País, que começou com a eleição- do Presidente
Collor, vai continuar e o COflgiessó Nacional, pelos seus membro~, pela inteligência de todos e pelo conhecimento que os
seus membros possuem do povo brasileiro, vai acompanhar
essas mudanças.
O Sr. Eduardo Supllcy :.. Senador Ney Maranhão, V.
~~~~e permite um aparte?
-O SR. NEY MARANHÃO - Com muita honra, ouço
V. EX'
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Ney Maranhão, em
primeiro lugar, desejo cumprimentar V. Ex~ pelo reconhecimento que faz da seriedade no trato da coisa pública, que
tem caracterizado a vida dessa extraordinária Prefeita de São
Paulo, Luíza Erundina de Sousa, e taril.bémagra_decer ao Senador Pedro Simon, pela solidariedade prestada em aparte a
V. Ex~ Trata-se, obviamente, de decisão de grande importânCia que os Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo
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vão tomar hoje, com a atenção muito grande da opinião pública, não só da cidade de São Paulo, mas também de todo

o Brasil. Aliás, todos estão acompanhando a votação que,
provavelmente, se dará na próXima terça-feira, u:ma vez que
ontem, por 31 a 7 votos, a votação foi favorável à Prcfeita
Luíza Erundina, mas sem o quorum suficiente de 36 votos
ou 213 dos 53_ Vereadores que se fazem necessários. Em relação
a um dos pontos que V. Ex~ trouxe em seu pronunciamento,
particularmente a motivação das denúncias_ relativas a eventuais irregularidades ou eventuais desvios de recursos ou má
aplicação do dinheiro do povo, quero dizer a V. Ex~ que
o que traz, em geral, essa motivação, falando em especial
como representante do PT, nó Senado Federal, tem sido sem~
pre a defesa do interesse público. Agora, nunca houve, por
parte do meu Partido, particularmente minha, quando aqui
tenho me pronunciado, no Senado, a intenção de atingir a
pessoa do Presidente da República, com o sentido de desesta~
bilização de seu Governo: Mas é a1ríbuição constitucional
de qualquer Senador, de qualquer Deputado Federal, apontar
eventuais falhas na administração pública. E o que me espanta,
prezado Senador Ney Maranhão, é que, por vezes, nós temos
tido a dificuldade de exercer a nossa função fiscalizadora.
Quando em 9 de agosto passado, o diretor dO-Depúfaffiento
do Tesouro Nacional resolveu impedir o nosso pleno acesso,
através do terminal do computador, ao Sistema Integrado
de Administração Financeira da União. S~ S• passoU a impedir
que pudéssemos exercer a função fiscalizatória própría, a"través dos meios modernos, a iniormática,-sobre o que se passa
em cada unidade administrã.tiVã--:- E o mais grave-airida, preZa~
do Senador Ney Maranhão, é o que está_ acontecendo com
o Sr. Roberto Figueífedo Magalhães, Diretor do Depart~~
mente do Tesólfto-Nacional, porque 113:0 satisfeito ertt vedar
o pleno acesso, irrcstritO, pelo terminal de computador deste
Senador, S. S•, que em março havia tído a gentileza de provi~
denciar a ligação, uma vez requerida, por ser um direito deste
Senador, simplesmente passou a - aliás, eu estava até ex~mi
nando a Constituiç-ão -para -saber se não é expressarne·nte pro i~
bido - passou a monitorar o terminal de computador deste
Senador, a fim de saber o que eu estou investigando no Gover~
no. Senador, Ney Maranhão, é direito deste Senador g_uerer
saber o que se passa·: Isso está na ConstittiiÇáó.-A-ConstituiÇão,
no art. 5 9 , inciSO XII, dispõe:
"XII - É invioláVel o sigilo da correspondência
e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salVo, no últimO caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;" ...
Se formos olhar o espíritO do que aqui está escrito e não se pensou à épáca nessa possibilidade -também deveria
aqui estar escrito que seria vedada a investigação ou o ato
de querer saber o que se está procurando acessar por um
terminal de computador. Mas o problema, Senador, é que
o Governo parece estar preocUpado em querer saber o que
eu quero saber do Governo. Ontem, eu tinha audiêpcía mar~
cada com o Ministro Marcílio Marques Moreira, cheguei lá
às 17 horas e o tema que gostaria de abordar era justamente
esse, mas S ... Ex~ me ligou do Palácio do- Planalto dizendo
que permanecia em audiência com o Presidente da República
e que não poderia me receber naquela tarde. Estou esperando
até agora S. Ex~ me cqntatar, pois desejo tratar desse assunto.
O Presidente_ Mauro Benevides enviou~lhe ofício, no último
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dia 26, sobre o qual falei aqui ainda ontem, explicando da
necessidade_de ser restabelecido o pleno acesso, ao sistema
Integrado de Administração Financeira da União, que é um
_direito do Senado, do Congresso Nacional. Ainda ontem,
diversos Senadores, inclusive alguns que apóia-m o Governo,
.vieram dizer a mim, 'pessoalmente, que estão apoiando _essa
solicitação. Aliás, a Mesa unanimemente está agindo na defesa
do Legislativo, quando diz da necessidade de se restabelecer
· prontamente esse acesso. Agora, o Diretor do DTN está preocupado em saber o que estou acessando, está preocupado
em continuar com essa limitação. O Ministro Marcílio Mar~
ques_ Moreira._ ainda ontem, falava sobre a necessidade de
regulamentar o assunto, mas que regulamentação? É direito
do povo brasileiro saber corno é gasto seu dinheiro e a COnstí~
tuição dispõe em seus arts. 49 e 70 que cabe ao Senador
e ao Deputado Federal, em primeiro lugar, saber corno é
tratada a coisa pública. Concluindo, Senado~: Ney Maranhão,
desejo que o Governo compreenda que quando nós aqui atua~
mos, rigorosamente, numa atividade fiscalizadora, é no sentido de defender até o próprio Governo de desvios que possam
eventu<J.lmente ocorrer, por um ou outro funcionário, um ou
outro responsável, pela ação inadequada de alguém. Que me~
lhor proteção terá o Presidente Fernando Collor para não
haver desvios do dinheiro público, senão com a abertura completa de informações, até mesmo -aos Membros da Oposição?
Agradeço a V. Ex~ pela oportunidade.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Eduardo Suplicy ...
~ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
pede a V. Ex~ que encerre seu pronunciamento, pois seu
tempo já se esgotou.
_
O SR. NEY MARANHÃO- Serei rápido ...
O Sr. Esperidião Amin- Só quero lembrar-lhe Senador,
que estou habilitado para um aparte, há muito tempo.
O SR. NEY MARANHÃO- Darei o aparte com a permissão do Presidente, que está com a paciência de Jó. (RisOs)
Senador Eduardo Suplicy, ouvi com atenção o seu aparte
e digo-lhe: V. Ex~ tem o respeito e o apoio desta Casa, porque
é um democrata. V. Ex~ sabe convencer. Eu fiz este pronUncia~
mente, Senador, por causa de um aparte do seu Partido.
Eu me surpreendi com o Deputado Alofzio Mercadante pedin~
do um impeachment do Presidente Collor. Com o que o Governador Fleury não concorda e diz que impeachment é terro~
risrno. Eu não contoido, Senador Suplicy, com a baderna
desse pessoal da CUT.
O Sr. Pedro Simon- Quem falou sobre impeachment?
O Sr. Esperidião Amin - Foi o- Senhor Alofzio Merca_dante.
O SR. NEY MARANHÃO - Está aqui: "'Fleury não
concorda com impeachment. É terrorismo". O Sr. Aloízio
Mercadante pede o impeachment do Presidente.
O Sr~ Ronan Ti.to - Ele falou sobre impeachment?
O Sr. Esperidião Amin - Sim.
O SR. NEY MARANHÃO- Não concordo,Senador
Suplicy, com a CUT, com o Sr. Jair Meneguelli. AliáS_,_--o
-Presidente do Sindicato de Ipatinga, em Minas Gerais, cheg-oü
a afirmar em nota distribuída à imprensa: .. 0 Presídente da
CUT, Jair Meneguelli, poderá ser tratado _como fora-da-lei
se insistir em fazer baderna ou se iniciar violencia. V. Ex~
sabe que em Minas Gerais o pessoal é quieto, mas não ã.bre
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parada. O Sr. Jair Meneguclli sabe qUe se tentar fazer badema
por lá vai levar "cacete".
___ . _
En-tão, ê isso, Senador Eduardo Suplicy, é a essa gente
que me oponho, que não é democrata e não aceita às de~~s?es

superiores. Qu-ãrif6 a V. Ex~ e a sua reiviridicação feita ainda
agora, todos concordamos. -co"ni.O Líder do Gov~rn-o, irer::..:...
como já lhe disse, quando tivemos- a OpOrtuõldade de e~tar
juntOS, na: companhia do Ministro Mar~ílio Marques Moreira
fazer com que isso·seji:fi'esoTVRfO o mais breve possível.
Ouço o aparte, com a máxirita brevidade, do nobre Sena~
dor Esperidião- Amin, e apelo à "paciência de Jó" de nosso
Presidente.
O Sr. Esperidião Amin- F.ãrei o maior esfOiÇó posSível
para ser, certamente, menos eloqüente e, se pOssível, mais
breve do que_ o Senador Pedro Simon e do que o Senador
Eduardo Suplicy. Quero me congratular, Senador Ney Maranhão, em primeiro lugar, com o exercício da lealdade que
V. Ex~ pratica. E nisso faço coro ao Senador Pedro Simon,
porque quem tem o II\Ínimo de experiência política sabe que
o traço da lealdade certamente faltou a parcelas predominantes e preponderantes de muitos grupos que apoiavam entre
aspas Presidentes que não conseguiram superar as dificuldades. E vou antecipar, para que não digam que falei na
ausência do Senador Eduardo Suplicy, o meu segundo comentário. Quero me con-g-ratular com a coragem de Y~ Ex~ 9e
denunciar a prática terrorista,-verdadeiram~nte nazi-fascista,
que até está obnubilando os méritos da P~feitá Luíza Erundina. Já disse e repito. tenho até apreço pessoal pela Prefeita
de São Paulo; foi minha colega no exercício_ de mandato.
Mas o procedimento do Partido que: a apóia, q-ue ela integra
e já disse_ até que não agüentava InãiS e agOra j_á diz que
é o próprio PT, é um procedimento nazi-fã.scista, igual àquele
procedimento dos que entupiam os seus advers_áJ:ios _com óleo
de rícino e jogavam pelas ruas da cidade querendo execrar,
porque, assim como o Tribunal de Contas da União tem o
direitO e dever de apontar irregularidades do Govern~_Federal
- e cobro aqui que--o-Governo Federal respOnda ~esse
Tribunal de Contas do MunicípiO de São Paulo tem que ser
res de São Paulo, até que sejam cassados e até pr_<?va em
contrário, não são corruptos, nem mesmo por serite"itça do
"Supremo Tribunal do Lula", nem mesmo por sentença d.ele.
E esse procedimento nazi-fascista não deve ser confundido
com a bus_ca da verdade. Esse procedimento nazi-fascista,
que bateu na trave em outras oportunidades, tem que ser
advertido não em nome do encobrimento de probidade, mas
em nome do respeito às iilstituiçõcs. Nem o Sr. JaírMeneguelli
tem o direito de ameaçar com porrada -foi esta a expressão
que usou, disse que vai haver mais porrada- nem tef!l direito
o PT- sei lá quais são as suas 14 donatárias, qual das suas
14 capitaniaS eStá liderando esse movimento- de peitar voto
de ninguém, sobre um parecer técnico.
O SR. NEY MARANHÃO - É o comando da Torre
de Babel, Senador.
O Sr. Esperidfão Amio - Para concluir, quero dize"r a
V. Ex~ que não concordo com uma ~éri~ de __ providências,
principalmente no campo administrativo, que o atual Governo
Federal vem conduzindo. Mas percebo que há coisa_s piores.
E quando percebo esse tipo de sentimento que há pouco referi,
tenho a convicção que poderemos estar em situação pior.
Era essa a observação que desejava fazer.
O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço o apoio de V.
.Ex\ nesse aparte ao meu pronunciamento. V. Ex~ que é um
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homem que já ocupou o Executivo e provou a suã. capacidade
e o conhecimento_ profundo do povo de Santa Catafina. Como
prefeito e como gõvernador e hoje eleito representante do
povo de Santa Catarina, no Senado, V. Ex~ é uma prova
evidente da confiança que o nobre_ povo desse Estado tem
em sua_ pessoa. O seu aparte muito me conforta e n;tuito nos
ajuda, porque V. Ex~, como eu, apóia o GoVerno do Presidente Collor, mas não somos ulagartixas" para balançar sempre a cabeça para Sua Excelência. Seremos os primeiros a
dizer o que estiver errado, e, às vezes, mostrar que as_ coisas
estão erradas. Acho que os bons amigos e os bons políticos
que o apóiam têm que tomar essas atitudes. Agradeço a V.
Ex•
Sr. Presidente, não obstante tudo isso, o Presidente Collor está pedindo ajuda através do entendimento nacional,
e na nossa visão, remar contra é abrir uma estrada sem volta!
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY MA:
RANHÃO EM SEU DISCURSO.)
Folha de S. Paulo
~3

~

de Outubro de 199!'
PRESIDENTE DO SINDICATO
DEFENDE PRIVATIZAÇÃO
Sindicalistas divergem sobre
destino da Usiminas
Da Sucursal de Belo Horizonte
O Sindicato dos Metruúrgicos de lpatinga (MG) - con·
trolado pela Força Sindicai- rachou em relação à privatização
da Usiminas. O presidente da entidade, Luiz Carlos de Miranda Faria, afirma que ele próprio e os trabalhadores da siderúrgica defendem a venda da empresa. Alguns cliretores, cómo
o Secretáfio-geral Robson Gomes, se posicionam cOntráriOs
ao processo de desestatização.
Luiz Carlos chegou a afirmar eril nota dist:dbufda â imprensa que "o presidente da CUT, Jair Meneguelli, po~erá _
ser tratado como fora-da-lei se insistir em faZer baderna ou
incitar a violência". O secretário-geral acha "lamentável" que
Luiz Carlos tenha essa visão dos acontecimentos. "A posição
do nosso presidente não reflete a totalidade da diretoria",
afirmOu.
_
,
O asSessor de imprensa do síndicatO, Nivaldo Resende,
disse que as declarações de Luiz Caflos "tiveram uma repercussão negativa junto aos empregados da Usiminas''.
O prefeito de lpatinga, Chico Ferramenta (PT), disse
que Luiz Carlos não pode falar pelos metalúrgicos pois "foi
eleito por uma imposição da direção da Usiminas". Ferramenta disse que está pensando em decretar estado de emergéricía riO municípiO no dia do leilão da Usiminas. Segundo
ele, o ambiente dentro da usina está ficando ma~s ten~o.
-= _o presidente do Sindicato se reúne hoje, no Rio, com
o presidente da Força Sindical, Luis AntoniO Medeiros. Ele
reivindica para os funcioilários da UsiminaS 20% -e não 10%
do controle das ações ordinárias da empresa. Ontem ele se
reuniu em Brasília- com o MinistrO do Trabalho e da Previdência Social, AntOniO Rogério Magri, para pedir sua interferência.
Luiz Carlos dirige o sindicato dos metalúrgicos de Ipatinga desde 1985, quando foi eleito com ~poio da Conclat
- de onde se originou a CGT. Ele era ligado .ao PMDB
e derrotou chapa encabeçada por Ferramenta, que concorria
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com o apoio do PT. Em 1986 se filiou à_ CGT e este ano
à Fforça Siridical.

O Estado de S. Paulo
3 de outubro de 1991
LEONI AFASTA AUXILIAR QUE
BENEFICIA VA EMPRESÁRIA
Chefe de gabinete é suspeito de ter passado
para a irmã informações da

Secretaria de Assuntos Estratégicos

Brasília - O secretário de Assuntos Estratégicos, Pedro
Paulo Leoni Ramos, exonerou ontem seu chefe de gabinete,
Diône Craveiro. A demissão ·foi decidida a partir da apuração
da denúncia de seu envolvimento no contrato para mapea~
menta do Estado do Tocantins. Uma inveStigaÇàO___interna
concluiu que Craveiro passava informações da Secretaria de
Assuntos Estratégicos (SAE) pata a empresa Urbansoft, de
propriedade de sua irmã, Luciene Craveiro. Leoni negou ter
demitido o auxiliar e garantiU _que ~ "decisão foi tomcl_~a por
Craveiro. "Não o julgo, masaceitei o pedido de demissão'".
afirmou.
Contratada pelo governo do Tocantins para realizar um
plano diretor de desenvolvimento e meio ambiente para o
Estado, a Urbansoft estaria vendendo como suas informações
obtidas na SAE. Por esSe contraio, segUndo o Governador
Moisés Avelino (PMDB), a empresa receberia Cr$57 milhões.
Na terça-feira, Avelino'anulou o contrato e demitiU o diretorfinanceiro da Companhia de Desenvolvimento do Tocantins
(CODETINS), Ricardo de Oliveira, responsável pela contratação da Urbansoft. Segundo Avelino, as cláusulas docontrato
eram vagas e poderiam render à empresa US$5 milhões.
Leoni determinou a abertura de "sindicânciã interna",
para investigar a participação de outros fun~io-náríOs- no caso
do Tocantins. O secretário de Meio Ambiente do Tocanti_n.s,
Maurício Garcia, apontou como envofvidos os ex-funcionários
Francisco Balieiro, atual presidente da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), e o professor Wanderley Messias.
Correio Braziliense

3 de outubro de 1991
FLEURY NÃO CONCORDA COM
IMPEACHMENT: É TERRORISMO
O ilnpeachment do -Presidente Fernando Collor "está absolutamente fora de cogitaç_ão"_ e levantar tal hipótese é "um
tipo de terrorismo., comparável -às agl-ess6es ocorridas em
frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro no momento
em que a Usiminas seria p'rivatiZada. Fofo que-aeciarou Ontem
o Governador paulista Luiz Antonio Fleury Filho' (PMDB),
ressaltando que o Presidente demonstrou boa vontade:_ e disposição para o entendimento-ao rever o texto do Eme11dão.
.. Este é Um momento que -exige muito equilíbrio, muíta tfariqüilidade'', acrescentou.
Fleury sinaliza uma aproximaÇão cada ve~ maior com
o Presidente, enquanto o Governador fluminense Leonel Brizola (PDT) se- afa-sta, Ínclusive ·com a convocação de um ~omí
cio contra a privatizaçiio da Úsifiürias-: Fliury prefere manter-se neutro nesta questão, embora condenando açõ_es como
a da BolSa do Rio, quã.riclº'-_inye~tidoresforam agredidos na
rua. Os oposito-res da privatização, diz, deveriarri agir dentro
da legalidade, restringindo-se a entrar com ações jurídicas,
comícíos- e mariifestações. ''Na9a justifica o rci.diC"i!Ii_Smo. _Não
é com ovos e pontapés que vai-se impedir qUalquer ato neste
País", ensina.
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Proposta aceita - Collor seguiu à risca os conselhos do
Governador paulista: retirou do Emendão o fim da estabilidade dos servidores públicos e as mudanças no sistema de
aposentadoria. Segundo Fleury, estes itens são elemeptos de_s_agregadores e ineficazes para ampliar o caixa da União de
imediato. Ainda assim, Fleury acha que o entendimento só
será possível com a apresentação de um projeto que "sinalize
para o futuro", e que não esteja restrito às reformas constitucionais.
-Em conversa com Collor, na última segunda-feira, Fleury
sugeriu_o adiamento da votação de questões polêmicas e apresentou uma fórmula que só beneficia os fUncionários com
mais de dez anos de serviço. Collor acatou integralmente a
idéia. Para o governador, a medida mais urgente é a reforma
fisCã.I, "que s6 será eficiente se vier acompanhada de reforma
tributária", sem que isso implique a majoração de impOstos.
Ao propor safdas ao Presidente, Fleury disse que não
estava contrariando nem o seu partidonem o seu antecessor,
Orestes Quércia. "São pO-sições diferentes: uma coisa é a posição do presidente do PMDB, outra é a do Governador do
Estado", argumentou. Fleury acha que os partidos políticos
devem oferecer propostas alternativas e está disposto a conversar com todos os segmentos que tenham alguma proposta.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
para t!_xplica_ção pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, por cinco minutos,
para explicação pessoal.
O SR. EDUARDO SUPLICY PRONUNCIA
DISCURSO -QUE,, ENTREGUE Â REVISÃO 'Do
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
.
O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, eu gostaria
cte_me inscrever para uma breve comunicação, sem, inclusive,
aludjr ao fato de ter sido reiteradamente citado no pronunciaw
mento do Senador Eduardo Suplicy.
0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Logo ápós
a inscrição âo Senado[ Jutahy Magalhães, que já havia solicitado a palavra antes mesmo do Senador Suplicy.
Concedo a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães,
para uma breve comunicação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB ~BA. Para uma
breve COinunicaçãÓ. Senl revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem prejuízo do pronunciamento que
hoje estou encaminhando à M~sa, que trata dos acontecimentos históricos _do di_B: de hoje, com9 o início da Rev_olução
de 30 e a Lei n 9 2.004, pedi a palavra para essa breve comuniw
cação, porque considero uma obrigação pedir a transcrição
nos Anais da Casa de dois documentos que recebi.
O primeíro documento é Uo Presidente da ELETRONORTE ~Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A que muito gentilmente prestou infonnaç6es a respeito de uma
nolá meio apocalíptica publicada no jornal O Globo, de
24-8-91, referente à Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Interessado em saber da verdade, escrevi a S. -S' que gentilmente
fez um amplo esclarecimento da matéria, mostrando que tecnicamente não havia razão para aquelas preocupações no citado
jornal. Vou pedir, para o conhecimento dos demais Senadores, que isso seja transcrito.
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Recebi também do Presidente do Senado uma carta dÜ
Presidente do_ Banco Central~ Dr. Francisco G!os, na qJ.!.al
S. s~ _se dirigiu ao S~. Presidente_ Mauro Benevides, fazendo
referência a um Pfonundamento qUe aqui fiz também em
breve comunicação. Isso me deixou bastante satisfeito porque

mostrou que nem sempre o que aqui se diz fica no desconhecimento das pessoas. Alguém levou para S. S' a cópia desse
breve pronunciamento que fez uma carta ao Senador Mauro
Benevides, dando a opinião do Banco Centfal a respeito do
sigilo bancáriO e das obrigações-ou-não-da resposta ao requerimento de informações
Senador Gerson Catilata. - - Não vou entrar no mérito do pronunciamento, do _qual
discordo, mas pelo menos foi uma deferência do Presidente,
embora defendendo pontos- de vista inteiramente cohtrátioS
aos meus. A meu ver, é também da minha obrigação transM
crever esse documento nos- Anais da Casa,-para conhecimento
de qualquer interessado no assunto.
Quanto ao mérito, -pronu-nciar.;.me-~i postei-lormente nà
Comissão de Constitinção,JustiÇa e-Cidadania ou no-plenário,
porque o Presidente despachou essa-carta para exame da refeM
rida Comissão.
Por essa razão-, Sr. Presidente, pedi para fazer-essa breve
intervenção, sem que isso preJUdique a transcrição, nos Anais,
do meu pronunciamento de hoje sobre a Lei n~ 2.004, da
Petrobrás, que hoje comemora 48 anos. Lembro també~ que,
na data de hoje, há 65 anos, teve início a RevOlução de 30,
com fatos que marcaram a nossa História. Sobre_ esses assuntos
me manifestei" no pronunciaincnto.
Peço a transcrição dessas duas cartas.

-ao

DOCUMENTOA QUE SE REFERE 6 SR. JÚTAHY
MAGALHÃES EM SEU DISCURSO:
ELETRONORTE
CentraiS Elétricas do Norte do Brasil S.A
Presidência
Bras!lia-DF, 25 de setembro de 1991
!.00.503191
Exm'' Sr.
Senador Jutahy Magalhães
Senado Federal
Ala Taõcrcdo Neves, Gabinete 53
70160- Brasilia -ôf
Ass.: Eclusas da UHE .Tucuiuí.
Ref.: S/Carta sino de setembro/91.
Senhor Senador,
Apraz-nos cumprimentar V. Ex~ e responder ao seu pedido de inforinaçõcS, formulado na carta em epígrafe, sQ_bre
a matéria publicada no jornal O Globo, em 24M8-91, tratando
das eclusas da Usina Hidrelétiica Tucuruí, ã -quãl foi oOjeto
de esclarecimentos desta Presidêncía~ já divulgadas através
da imprensa.
---- ---Em 1979 o projeto da Usina Hidrelétrica TucurufincÓrporou um sistemã de transposição, por eclusas, do desnível entre
o reservatório daquela usina e o trecho do rio Tocantins situaM
do a jusante, a ser construído por e com rccl!rsCis da Empresa
de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRAS, hoje extinta.
A parte até hoje Construída desse _sistema de transposição,
situada na seção da margem esquer~a da bar~"~_gem principal
da usina, é Componente da câmara 1 do sistema de_ eclus~s
e integra o própriO barramento. A construção dessa câmara,
como de resto a de todas as demais obras integrante-s do
sistema de eclusas, foi interrompida a partir de 1984.
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Esse trecho da estrutura, em concreto, conta com com~
portas ensecadeiras (stop-logs) metálicas, que vedam uma abertura de 33 x 20 metros. Esses stop-logs são compostos por
-7 unidades superpostaS umas às outras, denominadas elementos. fabricados em aço carbono, com espesso revestimento
em aço inoxidável no trecho onde são acopladas as bcrrachas
de vedação, que encostam nas guias metálicas ancoradas na
estrutura de concreto, onde as extremidades laterais dos elementos se en-Caixam.
Esse conjunto de peças metálicas, inteiriças, tem peso
total de_ 675,74 toneladas, constituindo-se numa estrutura em
aço com adequada segurança, que tampona a seção da estruM
tura de concreto por onde futuramente, quando concluído
o sistema de eclusas·, passarão as embarcações_, subindo ou
descendo o rio.
Dado às caracte!ísticas -âeSs3s- peças, ponto central ·aa discuss~o levantada pela imprensa, observa-se o total descabimento da hipótese levantada nas matérias jornalísticas publi,:,
cadas sobre o assunto.
_ Essas peças, pelas suas dimensões,)naterial constitutivo
(aço), especificações de projeto rigorosamente cumpridas, fabricação e monta_gem com rígido controle de qualidade, não
são passíveis de rompimento súbito, nem mesmo progressivo,
que:coloque em risco a _integridade da barragem.
Quantq? pqssibilidade de inundação da cidade de Belém,
em razão da grande vazão de água do reservatório que se
escoaria a partir do hipotético rompimento dos stop~Iogs, podemos assegurar a V. EX~' que, dado ao dimensiona_mento
do vertedouro da UHE Tucuruí, realizado dentro dos padrões
de engenharia mundialmente reconhecidos c praticados, mesmo na hipótese de ocorrência de vazões extraordinárias não
- ha~~ria o-menor risco de inundação daquela capital. Belém
é situada ao nível_do mar, próximo ao delta do Amazonas
e, por maiores que fossem as vazões do rio Tocantins, jamais
haveria o perigo de sua inundação. Lembrãmos que os rios
Tocantins, Guamá e Pará, para todos os efeitos práticos, desaguam no delta dQ _Amazonas. Nunca se ouyiu falar e seria
ridicularizada qualquer hipótese de inundação de Belém em
decorrência das monumentais cheias do rio Amazonas.
·-AC:resce que o -próprio riO TOcantins jáapresentCn.i vã.zões
da -~rdem de 68,000 (sessei)ta _e oito mil) metros cúbicos por
segu'tldo, em Tucuruí, fato ocorrido no dia 2 de março de
!980, quando não existia ainda o represamento da UHE Tucu-··
ruí. A velha Mara_bá fo"i inundada, parte da cidade de Tucuruí
também, mas sequer se cogitou- de que a baía do Guajará
SOfresse qualquer elevação de nível que pudesse ameaçar Belém de inunda<sáO_. _
ObserveMse que essa vazão registrada (documentalmente,
pela EletronOrte) supera em -mais de duas vezes a vazão de
30.000m 3Is mencionada na reportagem como póssível causadora de uma " ... brusca cheia no rio Tocantins que elevaria
em dois metros o nível da água na baía do Guajará em Belém,
que, coincidindo com a maré cheia, inundaria o centro velho
da cidade", e nem assim ocorreu· inundação em Belém.
Vê-se, claramente, que, mesmo admitin-do-se, como exercfcio de raciocínio, a absurda hipótese de um rornpimenfo
dos stop-logs da eclusa, Belém jamais seria inündada.
Quanto à mencionada declaração do Sr. Diretor do Departamento Nacional de Transportes Aquaviários, segundo
a qual "é necessárfa a construção de Um paiâmetro de concreto
fechando a câmara da eclusa para petmitír a retirada dos
stop-logs defeituosos ... ", informamos a V. Ex~ que a questão
da construção da segunda linha de barramento na parte cons-
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truída da ·câmara de montante da eclusa da UHE Tucuruf
vem sendo tratada técnica c administratiVamente- entre a Eletronorte, o Departamento Nacional de Transportes_ AqU.aviários - DNTA, que responde por este assunto em lugar
da extinta Portobrás, proprietária oríginal da obra das eclusas,
a Se.éretaria Nacional de Energia- SNE, e a Secretaria Nacional de Transportes- SNT.
Essa segUnda linha de barramento tem por finalidade
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BANCO CENTRAL 1)0 BRASIL
PRESI-9115521
Brasflia-DF, lo de outubro de 1991
Do: Presidente
Ao: Exmo Sr. Senador Maurõ Benevídes
- DD __ Preside"nte do Senado Federal
-"
Refiro-me ao discurso proferido pelo Exmo Sr. Senador JU.tahy Magalhães, em sessão do dia 24 de s_e_tembro p.p., no
aumentar o coeficiente de segurança para a operação ·cto reserplenário do Senado Federal. A propósito, presto a V. Ex~,
vatório da UHE TucuniC haja vista· que o-s stop-logs metálicos,
hoje utilizados como parte da estrutura de represamento, em- a seguir, os esclarecimentos que me parecerem pertinentes:
I -o instituto do sigilo bancário, derivado do segredo comerbora iflteiramente segUros e absolutamente não serem nerri
estarem "defeituosos", corno rncndótiádo na reportagem, po- cial, é matéria relevante em todo o mundo. Juridicamente,
dem vir a necessitar da manutenção, o que aconselha a constru- é tema complexo e suscita, na prática, inúmeras controvérsias.
ção da segunda linha de barramento, que tornará possível Por outro lado, a maior ou menor extensão do dever legal
a retirada eventual dos stop-logs, com essa finalidade. Vale de conservação do sigilo depende, obviamente, da legislação
mencionar que os stop:.logs são componentes definitiVOs utili- · de cada país;
II- no caso brasileiro, a matéria foi legalmente disciplinada
záveis para-viabilizar a ·manutenção-de equipamentos da eclusa, mesmo após concluída. São hoje utilizados para a vedação pelo art. 38 da Lei no 4.595, de 31-12-64, que estabeleceu,
da abertura da eclusa em função de não estar montada a como regra geral, o dever de manutenção de sigilo no que
porta mitra, a ser instalada no corpo da sua câmara, o que se refere às operações ativas e passivas das instituições finan~
depende da continuidade de execução da obra. Não estando ceiras_e aos serviços por elas prestados. O -disp-ositivo Ie"gal
prevista sua retomada a curto ou médio prazo, a conStrução enumera, expressa e taxativamente, as exceções admitidas
do arco de vedação cm concreto é a solução mais econõmica - e tipifica como crime, severamente punido, o não- cumprie viabilizadora da manutenção das peças metálicas, quando mento daquele dever ("quebra" de sigilo);
III - OQtras disposições legais mais recentes complementam
necessário: - As inspeções subaquáticas dos stop-logs da eclusa, bem como e/ou alteram aquela norma, sem, contudo, elidir a regra fundados demais equipamentos· da usina, fazem parte de um prOgra- mental. Cumpre lembrar, dentre outros, pre~eito da Lei n"
ma rotineiro de verificação e manutenção preventiva·· da usína 7.492/86 ("define os crimes contra o sistema ffnãi!Ceiro nacioe de seu barramento. Os resultados das inspeções ailtes refe:. nal") que tipifica como crime, também severamente punido,
ridas não conduzem a indicadores que suportem a hipótese "violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituide rompimento dos stop-logs, e muito menos da possibilidade ção financeira ou integrantes do sistema de_ distribuição de
. .
.
de alagamento de Belém c de localidades ribeirinhas? jusante tftulos mobiliários" (art. 18);
de Tucuruí, ou de interrupção no funcionamento' da usina, - IV- em função das normas legais mencionadas e da relevância da matéria, que envolve riiúltiPfOs e delicados íntf:resses
como levantado na report::.gem.
~,de um lado, por exemplo, direitos individuais (também
Dentre as alternativas técnicas estudadas em conjunto pela protegidos pela Constituição); de outro, a estabilidade do
Eletronorte, DNTA, Secretaria Nacional âe Energia e Seáe- sistema financeiro (especialmente tutelado pelO Estado e que
tari3 Nacional de Traitsportes, a que resultou de maior eXeqUi- pode ser fácil e gravemente afetado, sob certas circunstância~)
bilidade, praticidade, economicídade e reversibilidade (carac- -em função de tudo isso, repita-se, o assunto sempre mereterística necessária ã futura retomada das obras d<i eclusa), ceu, no Banco Central, tratamento minucioso e cauteloso;
foi a de construir-se um paramento em concreto à jusarite - V -no que concerne às normas constitucionais vigentes,
das ranhuras dos stop-logs, o que garantiria a: integral estan- relativas à fiscalização a ser exercida pelas Casas do Congrefso
queidade do barramento, no caso de vir a s_er necessário retirar Nacional e aos pedidos de informações formulados peloS seus
aquelas peças metálicas. Esse paramento seri_a demolido quan- membros, após exaustivos exames e reexames do assunto,
do fossem concluídos os serviços de construção da ecluSa.
entende esta Autarquia que a Constituição não revogou as
A construção dessa proteção adicional, portanto, não se vin- norm~s legais antes citadas, ~em são com elas incompatíveis,
cula à hipótese catastrófica anunciada nas reportagens, nem em especial aquela constante do art. 38 da Lei n9 4.595._Esta
dela deriva de nenhuma forma, sendo uma solução técnica lei, aliás, em face do_ disposto no art. 192 da Constituição,
que visa garantir a viabilidade de executar-se uma e'ventual adquiriu, segundo renomados juristaS (como Cefso Ribeiro
manutenção nos stop-logs, ao_ mesmo tempo em que, pela Bastos e José Afonso da Silva), status de lei complementar.
facilidade de_sua posterior remoção, possibilita uma futura De tudo isso resulta que os pedidos de informações formulados
conclusão da construção do Sistema de Eclusas da UHE Tu- pelas Casas do Congresso Nacional, desde que o Banco Central disponha das informações solicitadas, d~penderão apenas,
curuí.
Finalizando, informamos a V. EX~ -qUe a Se-cretaria Nacional para seu atendimento, segundo entende esta Autarquia, de
de Energia e a Eletronorte estão desenvolvendo gestões junto aprovação pelos respectivos Plenários.
2. Em essência, sáo _estas, Sr. President_e, as razões pei~s
à Secretaria Nacional de Transportes objetivando o equacionamento econômico-financeirO âa execução do arco ,de veda- quais esta Autarquia, fUndada em argumentação jurídica que
_
_ ____ c_-:__ _--:::: m~ pare~e s~li_da e consistente, entende ser imprescindível
ção em concreto.
Esperando haver atendido convenientemente à Sõí!Citação a observância das formalidades, previstas em lei, para o fornede informações de V. Ex~, aproveitamos a oportunidade para cimento de informações protegidas pelo sigilo bancário. Permito-me lem_brar, para concluir, conhecida afirmação de pare~
apresentar nossos protestos_ de estima e consideração.
Atenciosamente,- Afonso Tiago Simas, Diretor-Presidente. cer da ConSultoria-Geral da República, no sentido __ de que
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"o sigilo bancário não é estabelecido para oculta~ fato~, ma::
para revestir a revelação deles de caráter de excepciOnalidade", razão pela qual devem ser observados "requisitos especiais que, numa palavra, são a garantia do próprio sigílo"
(Parecer n' 594-H).
_
_
_. _ _ ____ _
3. Conforme já tive a oportunidade de lhe dizer, pessoalmente quando da minha visita a essa Pi:esídência, o Banco
Centr;l enviará todas as informações, protegidas pelo sigilo
bancário de que disponha e que nos seJam solicitadas por
parlamentares, desde _que essas solicitações sejam aprovada~
em plenário, confOri!Je estabelece o § 4" do art. 38 _da Le1
n9 4.595, aqui aneXado.
4. Solicitaria portanto, que V, Ex~ encaminhasse e.ste esclarecimento ao Exm"' Senhor Senador Gerson Camata para que
obtenha a aprovação do PlenáriO do Senado em seu, requerimento de informações.
5. Julgo importante esclarecer, também, um outro aspecto.
Afirmou ó ilustre Senador Jutahy Magalhães, em seu discurso,
que "uma juíza pensou ein màndar prender o Sr. Francisco
Gros, por desacato a uma determinação da Justiça''. Na verdade, em processo de mandado de segurança impetrado por
particular, objeiivando a liberação cruza~os ~ovos bl~q~~a~
dos, de conformidade com a Medida Provtsóna n9 168 e_ Lei
n"' 8.024/90, a citada autoridade judiciária proferiu decisão
ordenando, liminarmente, a conversão para Ctuzei~oSdos cruzados novos retidos. O_ Banco Central interpôs recurso de
apelação contra a sentença, referindo-se,_ inclusive, à Lei n"
8.076/90, que impede a concessão de liminares em processos
da espécie. Ainda- assim, a autoridade judiciária intimou-me
a 9-~mprir sua sentença no prazo_ de 48 horas, sob pena de
priSão. Daí a impetração de um habeas corpus a meu favor
tendo o Tribunal Regional Federal da 1~Região, por despacha
do Sr. Juiz Adhemar Maciel, Relator, concedido-me salvaconduto, acatando o entendimento-de que a ordem de prisão
era ilegal e abusiva. Evidentemente 1 não houve _de_ ~inha
parte qualquer "desacato" a determinação judicial. Apenas
busquei a observância da lei e a utilização, pelo Banco Central,
do recurso· judicial cabível C!=>ntra a sentença. E o fiz, não
no espírito de bloq1.1ear o curso normal da Justiça, mas porque
entendo que é funÇão precípua do cargo que hoje ocupo defen~
der, com todos os instrumentos de que disponho, a integridade
da moeda nacional. Integridade essa que seriã seríaniente
ameaçada pelo desbloqueio desordenado de cruzados novos,
o que viria a provocar um gtave descontrole monetário.
6. Peço-lhe, Sr. Presidente, que transmita a9 Exm9 Senhor
Senador Jutahy Magalhães esse esclarecím~nto. --~ . -__ -_----,
7. Por fim, Sr. Presidente, l~mbro que, no exercício da
Presidência do Banco Central, tenho maJ!tido contatqs constantes com esSa Casa Legislativa e, também, com__a Câmara
dos Deputados, convencido que estou da importância do Congresso Nacional e de cada um de seus membros, legítimos
representantes da sociedade brasileira. :Pe outro lado, tenho
também a certeza de que, esforçando-me pelo cumprimento
das leis, estou contribuindo para o fortalecimento das instituições _democráticas de meu País.
Atenciosamente,- Francisco Gros.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Co. do a
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin-, para umd oreve
comunicação.
O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS -SC. P.ara uma comu
niCação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, ~rs: Sertadores, não é meu propósito encerrar o assuntO, ma:s,-tendo
sido chamado, reiteradas vezes, à colocação e até tendo sido,
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sobre certos aspectOS, "itfterpretado no aparte que fiz ao Senador Ney Maranhão, desejo aqui reiterar três pontos.
_ Primeiro, não me move nenhum propósito de fazer uma
censura pessoal a Sz-1' Luiza Erundina. Não pretendo também
subscrever nenhum documento que não é da minha alçada.
para o qual não ten_flo competência técnica, atestando-lhe
o que não conheço. Refiro-me, exclusivamente, a um parecer
do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. um tribunal
sirigular, que vem sendo tratado de maneira terrorista, tanto
no que toca aos vereadores que o votarão - e é da competência dos vereadores do Parlamento, no caso do Parlamento
Municipal votá~ lo - quanto é da competência do Tribunal
de Contas exarar parecer sobre as contas do Município. De
nada adianta alguém vir aqui dizer que s6 há um erro fo_rmal.
Ora, a missão do Tribunal de Contas é exatt:tinente examinar _
os aspectos formais. Quanto aos aspectos morais, de corrupção, de enriquecimento ilícito, há, inclusive, além do Tribunal
de Contas, outros organismos para aplirá-los e têm sido usados: Comissão Parlamentar de Inquérito, Polícia Federal, Fiscalização do Imposto de Renda.
A forma com que o Partido dos Trabalhadores, que a
Prefeita de São Paulo integra, tem tratado os seus possíveis
opositores é totalitária, intimidatória, é uma fonna que deve
ser repelida por quem sabe o que é uma insti_tui_ção e o que
deve ser feito para respeitá-la, mesmo quando ela exara algum
julgamento, corti a qual não concordamos.
Fin~Iment.e, quero ler o texto final de urna nota publicada
no JOi-nal do Brasil de ontem, na página 4, que me despertou
' uma grande dúvida intitulada "Nas Mãos do PMDB":
A Assembléia Legislativa remOv-eU~ entretanto,
o obstáculo que impedia o PMDB de votar ~_favor
da Prefeita. Os Deputados Estaduais rejeitaram a
criação de uma CPI proposta pelo PT para apurar
-irregularidades no Governo do_atu~l Preside_nte Nacional do PMDB, Oreste Quércia.
Como pomo final, teribo quase certeza que, se o resultado
da votação do parecer do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo fqr favorável à ?refeita, o PT nunca mais m3ís
vai pedir CPI nenhuma contra o Presidente Nacional do
PMDB. É uma previsão que lanço para ser escrita nos Anais
da Casa.·
Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy _- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação de Liderança, de acordo com
-.o- art: .14 do Regifll:~J!íO Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu ·carneiro) - V. Ex• já
utilizou o recurso de breve comunicação.
O Sr. Eduardo Suplicy- Ali foi uma exPlicaçãO-pessoal,
Sr. Presidente. Prometo que serei breve.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Senador
Eduardo Suplicy, o recurso da explicação pessoal é utilizado
uma única vez.
_
_ _
Dada a inscrição de oradOres, a Presidência não vai deferir à-requerimento de V. Ex'!
- ~-·
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Titu para
. uma breve comunicação.
·
OSR.RQNÁN TITO (PMDB - MG. Para uma comuni·
·cilção. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senador~s, pedi a palavra para "chover no molhado". Desejo dar
todo o apoiamento ao Senador Esperidião Amin que trata
de dois assuntos com muita propriedade.
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O primeiro dele_s é_o apoio à Prefeita Luíza Erundina,

considerada por todos nós como administradora correta. Prova disso é que todos oS financiamentos concedidos a São Paulo
são_ realizados sem muitos debates e até com urgência urgentíssima, sem maiores question3meil.tos-; porque temos certeza
da sua seriedade e da sua correção.
No entanto, não podemos nos esque-cer de _m_ane_ira alguma, Sr. Presidente, que, em um passado recente, o Partido
da Prefeita Luíza Erundina usou desse expediente de maneira
exaustiva.
Assistimos inclusive, com uma freqi:fência -mUito gra-nde,
a muitos membros_ do_ Partido dos Trabalhadores usarem as
instituições para denegri-las. E o que aconteceu em São Paulo
foi o efeito bumerangue. Tenho cçrteza, repito, da correção,
da exação da Prefeita Luíza Erundina. Mas_ parece-me que
aquele adágio popular "quem planta raio colhe tempestade"
está acontecendo, neste momento, naquele Estado.
Por outro lado, o Senador Esperidião Amin tem toda
a certeza. E eu vou um pouco além do que ele disse a respeito
das atividades do Sr. Jair Mencguelli no Rio de Janeiro, na
questão da privatização. O Sr. Jair Meneguelli está. incurso
na lei quando incentiva a desObediência civil. Existe uma lei
e quem define se foi cumprida ou não é o Tribunal de Justiça.
Contrariar o cumprimento da lei, estabelecido pelo Tribunal
de Justiça, desrespeitando-a, é uma desobediência civil.
Há poucos dias, telefonou-me um amigo de Miami, eil\'ergonhado, outra vez, de ser brasileiro, ao assistir, na televisão
dos Estados Unidos, àquela cena de barbárie em que'se jogOu
talco, pó-de-arroz, distribuíram-se tapas e chutes nas pessoas.
Pelo amor de Deus, que força de argumento é essa que nós
não conhecíamos?
Sr._ Presidente, até 1978,_ eu não era político militante.
Entrei ·na-política e me candidatei- paguei até um preço
caro - para combater a intolerãnciã, ·qUe, riáQúele tempo,
estava com os militares. Agora se alguns civis pensam que
podem ser mais intolerantes do que os_ militares. entendo
que não têm esse direito, sem o nosso repúdio. Mais do que
isso, devemos usar o Tribunal para coibir ess'a desohediência
ciV11 que o Presidente da CUT.fez questão de fázer, de bravata,
na televisão, pela imprensa.
_
Eu queria lembrar também ao Presidente da CUT que
democracia não é ditadura da informalidade, nã_o; é· oPediência ã lei. Qualquer indivíduo que desrespeita e está à margem
da lei deve sofrer as sanções e as penas da lei. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Sr.-Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra a V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na Ordem
do Dia de hoje, constava o item 2 da pauta -Projeto de
Resolução n~ 22 -, para 6 qual o Senador Ney Maranhão
solicitou nova audiência na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Confesso o meu pecado de não. ter escutado
direito nem Conseguido prestar atenção às ratões apresentadas
por S. Ex~ Pediria, portanto, a V. Ex•, se possível, que me
desse essa informação sobre os motivos que levaram S. Ex•
a achar necessária essa nova audiência.
·
--·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
faz chegar a V. EX' as notas taquig"ráficas com a··jlls_tificativa
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feita oralmente pelo requerente. E. uma vez justificado e
em votação, o requerimento foi aprovado. De modo que o
Projeto de Resolução n" 22 volta para a audiênci? da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
('oncedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' Senadora e Srs.
Sen~do~es, hoje, a meteorologia prevê chuvas para todo o
Brasil. A primeir'!- vista, parece uma notícia não muito importante .. Ocorre que, após_ uma longa estiagem de _cerca de 120
dias em quase todos os Estados da Federação, as chuvas chegaram e bem promissoras. Parece mesmo que, este ano. teremos
um cl~ma apropriado para a agricultura brasileira.
Gostaria de registrar que esta Casa marcou um belo tento.
porque quando aqui estiveram os diversos representantes do
Governo para negociar o "Emendão'', o reajuste fi~cal e esta
Casa. através de seus membros, deixou patenteado que, inicialmente, teria que ser elaborado um plano viável para a
agricultura brasileira. E hoje vejo com muita alegria matéria
inserida na Folha de S. Paulo;
"Ministério da Economia propõe Medida Provisória isentando recolhimento de Finsocial e PIS/Pa. _sep.".
Então, Sr. Presidente, o qu_e sempre achamos fundamental para qualquer entendimento nacional é a discussão baseada
na grande produção de alimentos em nosso País. Essa medida
isentando de recolhimento do Finsocial e do PIS/Pasep as
operações de créditO, destinadas à agricultura, vai reduzir
a ta:;ra- de juros pái"a os- agricultores de 18% ao ano para
12%, evidentemente acrescido da taxa referencial.
Si. Presidente, deverá sei enViadõ amanhã ao ·congresso
Nacional o que estão chamando de "choque da agricultura".
Esse
nOme que 'o GoVerrio pretende dar ao seu "pacote",
q-ue·irá. segundo dizem, salvar, de uma vez por todas, a agricultuÍ'ifOfãsileira. Será proposta a liberação imediata de mais
de 900 bilhões para firianciamento agrícola, sendo 200 bilhões
destinados à área do trigo e 700 bilhões para outros produtos.
Está se estudando ainda, Sr. Presidente, se essa mensagem virá atraVés de projeto de lei ou de medida provisória_.
Neste caso específico, achamos que deveria ser através de
medida provisória, já que às chuvas estão aí e está na hora
de se plantar. Estamos exatamente na hora do plantio. Mas
com esses recu-rSos no valor de 900 bilhõ_e_s__ d.e cruzeiros, o
Ministro- da Agricultura afirma que já estão garantidos 1 ,3
trilhão, para o financiamento da atual safra, e acrescenta que
uma das alternativas para conseguir dinheiro mais barato,
será o aumento da exigibilidade do Banco Central sobre os
depósitos à vista, dos demais bancos, e também. a elevação
da parcela recolhida compulsoriamente dos depósitos especiais
remunerados e dos fundos de aplicação financeira. São outras
opções para se conseguir mais recursOs a juros menõres pãra
a agricultura brasileira. Ainda se pensa em remanejamento
de recursos orçamentários, de outras áreas, para a agricultura
e a emissão de títulos da dívida pública para financiar o setor,
e essas duas últimas medidas, efetivamente, deverão passar
pelo Congresso Nacional.
.Sr. Presidente, Srs. Senadores, tivemos acesso ao Plano
· da Safra 91/92, que deverá ser encaminhado a esta Casa arria-
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nhã. TiVemos oportunidade de sentir que o Governo é.stava
deveras preocupado. Foi essa a reação, que ele deixou perceber ao Congresso Nacional; assim sinalizando para uma política capaz de viabilizar, de uma vez por todas, a agricultura
brasileira.
Cito os quatro principais problemas a serem solucionados:
1- a credibilidade da política agrícola;
2- a disponibilidade de recursos;
3 -a taxa de juros; e
4- a renegociação das dívidas dos produtores.
Essas são as medidas que serão adotadas e que deverão
ser consignadas nesse "pacote", Sr. Presidente;_ atualização
periódica dos preços mínimos e do VBC (Valor Básico de
Custeio); idem, para a classificação dos produtos; equivalê~cia
em produtos para os~débitos de custeio, ou seja, Se o agricültor
financiou 100 sacas de arroz, ele terá çonc;Hção de pagar esse
financiamento com as 100 sacas de arroz; uma tarifa compensatória a subsídios na origem; regularizaçãO das pendências
do Pro~gro; reduçãq das t~rifas de importação sobre insumos;
uma política do trigo: do PLE, EGF/COV, certamente redução de tarif~ de iq1portação; aprovar leis sobre dívidas do
PROAGRO junto ao Banco do Brasil; elevar exigibilidade
ou não considerar correção monetária; subvenção eccmômica
para equivalência em produtos; facilitar a captação de recursos
externos; obrigatoriedade de aplicação de 5% na agricultLJra,
5% de recursos oriundos do FAF,ou seja, do FUndo d~Aplica
ção Financeira; aumentar percentuais destinados à agricultura;
poupança rural; estender a todos os bancos o Finame Rural;
adequar operacionalidade a todos os bancos.
_
Com relação a taxas de juros, ~r. Presidente, as medidas
adotadas serão: fixar taxas-teto para a pou-panç-a rutãl e cxigíbilidades bancárias a ''Ütxas livres".
Preconiza projetO -de Ief pãfã. diminuir a trib-utação do
crédito rural e aumentar as ofertas de recursos.
Uma das medidas mais importantes refere-se ao alonga-mento do prazo das dívidas, que se processará por CÜ).CO anos;
com- u:rn-ã repactuaçáo a taxas corilpatfveis com a capacidade
de pagamento de cada produtor.
E ainda, Sr. Presidente, o financiamento- de sqtas-parte
para cooperativas que estãO ein -Condições pré~falimentar.
Era isso que nós gostaríamos-âe fã.lai nessa oportunidade,
dizer da nossa disposição quando, no momento oportuno",
através dos apelos insistentes do Congresso Nacional, o Governo sinaliza para uma política agrícola_ ~fetivã. e definitiva,
quero crer, para que·começemos a·negociar os outros pontos
desse Emendão. Tudo aquilo que nós pensamos, Sr. Presidente, parece ter o Governo Federal tanibém se conscientizado, entendendo que a melhor maneira de se negociar,
de se fazer entendimento, é sentar-se à mesa com os diversos
segmentos da sociedade e, principalmente, sentar-se a uma
mesa muito farta.
_
.
. -.. - .-, _ .
Era isso _que gostaríamos de dizer. Muito_Qbrigado, Sr.
Presidente. (Muito bem! )
Durante o discurso- do Sr. Carlos Patrocfnio, iiSr. Dirceu Carneiro, }<:> Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a,
Suplente de Secretário.
'
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) - Concedo~ a
palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL - AL. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e, Srs. Senadores:
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EM DEFESA DE ALAGO AS

Alagoas, nos últimos tempos, vem sendo massacrada em seu respeito e dignidade, à parte toda sua
_história de moralidade, vem sendo confundida com a
corrupção que ora campeia no Governo Federal. Nosso
Estado, paulatinamente, vem se transformando no alvo
personificado que se convencionou chamar de República das Alagoas. Somos repudiado$ ~orno matriz do
- ihfortúriio nacional, ao ponto da indignação nacional
confundir Alagoas com a indignidade _oa.cional, carregando-a ainda com o ónus- adicional da injúria, como
se três milhões de alagoanos. que têm uma esperança
de vida ao nascer nos padrões da Europa do século
XIX, houvessem, por algum instante, se locupletado
de favores ou benesses. Assim, a pecha de República
_é um crime contra AJagoas. _
Alagoas não são as famigeradas siglas de pessoas
ou instituições que mais se identificam como senhas
de tráfico de influência ou de favorecimento familiar
despudorado, com todo o caudal de suspeitas que cercam tais manobras. Alagoas não se _copfunde. com os
beneficiários suspeitos das obras sem licitação, nem
dos programas fantasmas de assiStências jamais prestadas. AJagoas não se_ confunde com a impunidade de
criminosos públicos ou de réus confessas de ilícitos
administrativos, por mais que existam alagoanos 'indiciados ou suspeitos. Alagoas sequer se confunde com
a grave crise administrativa que p~ralisa o Governo
e com o esgarçamento morar q-ue 9 atinge e o leva
à desintegração ·prematura. Ao contrário,_Aiagoas é
mais vítima do que o Brasil.
Experimentando afnda os efeitos _da passagem desastrosa do Senhor Fernando Collor e seus assessores
à frente do Governo estadual. Alagoas enfrenta uma
verdadeira crise de governabilidade. Sofrendo, como
tõdos os brasileiros, os efeitos maléficos da crise económica e institucional, os alagoanos ainda têm de viver
com a· mentira: desvelada e com as chacotas injustas.
O próprio Presidente da República ·estimula a fantasia
~ chega ao extremo de insinuar que fazer oposição
à sua administração ê trabalhar contra Alagoas, como
se o Estado lhe devesse algo além da difamação em
que se encontra mergulhado.
Assim, nós, os alaiõanos, não podemos assumir
sozinhos o ónus de ter Fernando CoJlor à frente da
Presidência da República. Alagoas não aceita que um
Presidente eleito por trinta e cinco milhões- de brasileiros seja da responsabilidade de três milhões de alagõanos. Já basta a Alagoas o desgoverno dele no nosso
Estado. O erro não cabe apenas ao nosso povo.
Por isto fazemos oposiç-ão a este GóVeníÕ iirésponsáveL Por isso lutamos para que Alagoas não seja envolvida ou mesmo identificada com o GOverno que
itão tem trazido qualquer benefício para a Nação e
muito menos para o Estado que diz re-fir~sentar. Convencidos de que a soJução dos gravíssimos problemas
de Alagoas requer um esforço de moralidade, participação popular, eficiência administrativa e democratização da coisa pública, unidos faremos uma oposição
çonsciente e responsável sustentada não só pelo sentimento popular, mas, também, pelas lideranças políticas
mais credenciadas e progressistas de Alagoas.
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Do CongresSo Nacional, temos feito nossa trincheira de luta. Som_os dois Senadores, Divaldo Suruagy
e Teotónio Vilela Filho, e três Deputados Federais,
José Thomaz Nonó, O lavo Calheiros Filho e M~ndonça
Neto, e estamos sempre à frente da defesa intransigente
do nosso Estado.
Não precisamos provar que aqui em Alagoas sobrevivem pessoas comprometidas ·com a moralidade
e com o respeito à coisa- pública. Não precisamó!fpfovar
que Alagoas é, hoje mais do que nunca, um pedaço
de chão que exige respeito pela honestidade. Cabe aos
detratorcs a missão de provar a existência dO rió pro:..
fundo com que tentam atar o Governo Federal e o
povo de Alagoa•.
Para nós, o CariOca Ferilail.do Col1or de Mello não
passa de um aborto político; que criou vida movido
apenas por suas ambições particulares. Esse algum erro
cometemos, foi o de não termos feito parar tal ascensão. Mas.até este nosso erro foi partilhado por todo
o Brasil.
Repudiamos a generalização, porque a Consideramos injusta e carregada de equívocos, repleta de preconceitos_.contra os nordestinos e, particu-13rmente,
contra os alagoanos.
Nosso povo e o Estado de Alagoas não podem
ser confundidos com as práticas cOriU.ptas de mela dúzia
de pessoas egressas do nosso Estado que, ao lado de
outras oriundas de todos os Estado_s e regiões do País,
formam o Governo de Fernando Collor.
Um dever moral e ,c{vico, no entanto, nos impõe
reconhecer e proclamar a falência inoral do Governo
CoJJor, exatamente cm função dos escândalos e improbidades que marcam a sua face.
Nem o seu sentimento de generosidade usufruí·
mos; pois o_Gm.ierno Collor de Mello tem sido padrasto
com as mais ingentes necesSidades do sofrido povo alagoano.
Alagoas foi lograda, o Brasil foi logrado, mas as
instituições são maiores.que o equívOCo avalizado por
trinta e cinco milhões de votos. _O Brasil foi ludibriado,
Alagoas foi ludibriada, mas a estabilidade do processo
democrático tem de _ser maior que a própria armadilha
em que fomos atirados.
PSDB
Teotônio_ Vilela Filho-:- Presidente.
PCdoB
.
.
Eduardo Bonfim --P/Presidente.
PDT
Mendonça Neto- Presidente.
PMDB
. -~
Djalma Falcão- Presidente.
Divaldo Suruagy.
José Thomaz Nonô.
Marcos Vasconcelos
José Costa.
PSB
Ronaldo Lessa - Presidente..
Terezinha Ramires.
PCB
Anivaldo Miranda - Presidente.
O lavo Calheiros -.Sem Partido ..
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Este documento, denominado "Em pefesa de Alagoas",
foi assinado pelos Presidentes de sete Partidos que fazem
oposição ao Governo Fede"ral. São eles: o PMDB, o PSDB,
o PDJ', o PCB, o PC doBe o PSB. Além disso, foi tariJ.bém
firmado pelo Senador Teotonio Vilela Filho, pelo Deputado
Mendonça Neto, pelo Deputado Olavo Calheiros, no momento sem agremiação partidária, pelo Deputado Federal José Thomaz Nopó e pelos presidentes das agremiações que
acabei de citar, o ex-Deputado Eduardo Bonfim, o ex-Deputado Federal Djalma Falcão, o vereador Marcos Vasconcelos, o ex-Deputado Federal José Costa, o vereador Rona_Ido
Lessa, Presidente do Partido Socialista Br-asileiro, e Amivaldo
Miranda, Presidente do Partido Comunis_ta do Brasil, diretório
-regional de Aligoas. Este documento visa mostrãr que há um segmento da
sociedade alagOana que não concorda, quê não compartilha,
que não aceita compartilhar e que reage, mostrando ao Brasil
que existe um sentímento de resistência dentro da sociedade
alagoana, não só contra as distorções- adrriíilEt:fãtiVas, mas
também contra as injustiças que se cOmetem contra um Estado
que deu graiides contribuições para a formação- da nacionalidade brasileira. A Alagoas de Tãvares Bastos; a Alagoas
de Sinibu; a Alagoas de Deodoro e de Floriano; a Alagoas
de Graciliano Ramos, de Teotónio Vilela, de Rui Palmeira,
de Mendonça Júnior, a Alagoas de Aurélio Buarque de Holanda, de Diegues Júnior não pode compartilhar e aceitar essa
injustiça- que outras unidades da federação estão querendo
atribuir a um povo sofrido, a um povo espoliado, mas que,
acima de tudo, tem a dignidade de lutar e permanece lutando
numa trincheira bastante difícil, porque é um dos menores
estados da Federação. Um grupo de oposicionistas está numa
triricheira -enfrentando a Presidência da República, Com todo
poder que emana da Primeira Magistratura do País. Daí a
nOSsa· certeza: "daí _a -nossa convicção de que os pontos de
vistã. aqui defendido_s e expostos por esse grupo de abnegados
serão compreendidos e aceitOs por todo o País, mostrando
que Alagoas não é essa imagem distorcida de uma república
pejorativa cfue se teritou criaf erri tórnO do nosso Estado.
- -Por· iSSO aqui estamos. Li este documento fi"rrilado por
essas lideranças políticas que acabei de citar nominalmente,
mostrando que em Alagoas nós estamos combatençi_Q_ e estamos resistindo, estamos reagindo, e que o nosso Estado jamais
poderá ser vinculado a essa imagem pejorativa que foi ciiãda
ein torno dos alagoanos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, e-ste documento, em boa
hora, foi rcitulado em defesa de Alagoas. (Muito bem!)
, O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
._palavra ao nobre Senador José Eduardo.
· O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Pronuncia o seguinte _discurso.) --:- Sr. Presidente, Srs. Senadores. finalmente
o Governo Federal acorda para a realidade de que se tivesse
destinado dois bilhões de dólares ~l mais para o fínanciamentO
do plantio e comercialização de produtos agrícolas, teríamos
obtido um acréscimo de safra de mais de 13 milhões de toneladas, quase alcançando as colheitas recordes de_87, a 89.
. Mas esses_ dois bilhões de dólares foram gasto& na importação de_produtos agropecuários, justamente para Cobrir o
déficit de produção causado pela falta de visão do Governo,
- no ano passado.
-:-_ Os dois bilhões de dólares, que nos faltam nas nossas
reservas cambiais, não Criarüüh nenfluin emprego n-o País,
não geraram nenhuma renda. Foram apenas dois bilhões de
dólares em despesas, dinheiro jogado fora.
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Espera-se que a lição seja absorvida pelas autoridades
econômicas: o que se aplicar na agricultura tem retorno rápido, contribui para'reduzir os índices inflacionários, movimenta
toda a economia d_o_ País e indiretamente beneficía toda a
sociedade.
A reação do Governo nóS parece, cçmtudo, lenta denlais,
complicada demais e, ainda, fora da realidade_ da agmpecuária.
Senão, vejamos:
__ _ -·
.
Está e-m curso, no Sul do País, a safra· de trigo, mas
até agora ainda não se _deu solução aos problemas de recursos
para a sua comercialização.
_
Não se deu soluçã9, igualmente, para a questão do preç()
mínimo. Priíneiro, p-orque 6 preço mínimo está cfefasado --:- ..
é o menor dos últimos 12 anos. O valor de Cr$3.175,00 por
uma saca de trigo, está abaixo do custo variável~ orça{lo em
Cr$3.660,00.
Mesmo assim, o trigo brasileiro é incapaz de competir
com o trigo importãdo. Ele chega aos moinhos de São Paulo
a mais de 75 mil cruzeiros a tonelada; aos -_do Rio, a mais
de 80 mil cruzefros c aos de Fortãie-za a mais de 90 mil cruzeiros, segun-do cálculos realizados pela Comiss~q _do Trigo do-Estado do Paraná.
Enquanto isso, o trigo canadense chega -10 Brasil a menos
de 73 mil cruzeiros; o norte-americano a 82.4.00 cruzeiros
e o argentino a 73.400 cruzeiros.
Em relação- ao trigo argentino, hâ um acordo celebrado
a nível de governo, com aquele país, pelo qual nós nos comprometemos a importar até 2 m1I-[10e~ de toneladas anuais de
trigo, pelo menos até o-próximo ano. Por ter solos mais produM
tivos e não necessitar de ~aJ]tos insumos quanto no Brasil,
o trigo arge_p.tino é realmente mais barato. Mas, pelo acordo
internacional, se nós somos obrigados a comprar, eles não
são obrigados a vender. podendo fazê-lo a outros mercados,
se assim o desejarem.
__
Já em relação ao trigo do Canadá, dos Estados Unidos
e da França os produtores brasil~iros são vítimas dos pesados
subsídios. No início deste ano, por exemplo, o Brasil importou
trigo francês a 80 dólares a t9~elada, que rende ao produtor
francês mais de 200 dólares. QUãJ é O ITtlstério?
O mistério é justamente o .subsídio, pago pelo governõ
daquele país a seus agricultores e que o Brasil e outros país·es
tentam abolir nas sucessivas c infrutíferas reuniões do GATT,
para tornar o mercado mundial mais democrático.
PoderMse-ia argumentar que comprar trigo subsidiado de
outros países é um bom negócio. Os consumidores, afinal,
podem ser beneficiados com ·ui:TI preço mais baixo.
Permitir o diimping no mercado brasileiro do trlgi:i é inviabilizar a agricultura do Sul do País; é deixar de gerar renda
a milhares e milhares de pequenos e m:édios produtores; é
reduzir o nosso mercado interno, grande responsável pelas
aquisições de nossos produtos industrializados. .
O trigo funciona na agricultura do CentroMSul do País
como fato r de equilibrio, compensando a pouca renlabilidade
das safras de verão.
O Brasil é um dos· poucos Pãtses -do mun-dO que .consegue
duas safras ·num ano. No verão, milho, s-ºja, algodão; no
inverno, trigo, como á úiiica opção cconôrrüca real, já que
o mercado .de outros produtos. como a aveia e a ce_vada,
são extremamente restritos.
Assim, os produtores usam a· mesma terra duas vezes
por ano,.o mesmo equipamento âc plantiO e colheita~õs mesM
mos armazéns, as mesnias máquinas de benefiCiamento, as-

Sexta-feira 4 6731

mesmas rodovias e ferrovias para escoamento. Há, portanto,
uma maximização na· utilização do capital físico, reduzíndo,
desta forma, os custos altos da produção brasileira, extremamente onerados por uma tributação injusta e_ pouco inteligente.
Desincentivar a produção de trigo é, em corise-qüência,
desincentivar a produção das safras de verão. Significa onerar
o produtor rural, além, é claro, de onerar toda a Nação,
pelos dispêndios das poucas divisas que conseguimos com nossas exportações.
____ _
A triticultura brasileira enfrenta, desta forma, poderosos
obstáculos. Um deles é o preço mínimo que não cobre .os _
custos de produção.
PoderMse-ia argumentar que o preço do mercado é diferente do preço mínimo, uma vez que o Governo eliminou
o monopólio que tinha na comercialização do trigo, através
do Banco do Brasil.
Não é·sem razão. portanto, que os produtores rurais reclamam c nestes últimos anos têm reduzido as áreas de produção
e os p.íveis de produtividade._
O Governo precisa entender que o mercado de produtos
agrícolaS é imperfeíto:São milhares de produtores oferecendo
o mesmo produto. ao mesmo tetnpo, a um número reduzido
de compradores intermediários. São esses intermediários, portanto, que acabam faz_endo o preço, se o Governo não interM
vier. Por i~o. nos Estadqs Uni..dos, no Canadá e nos países
da Comunidade Económica Européia há uma ostensiva interM
venção-governamental nos mercados de produtos agropecuá__
rios.
_
Outro obsiáculo é a concOfrêncüi externa. Cómo j_á di'ssemos: o trigo estrangeiro chega a nosso País a preços iguais
ou até inferiores, por causa do subsídio aplicádo na sua origem.
Essas importações ajudam a deprimir os preços no mercado
interno, uma vez que é uma ópÇão mais váhfajosa para óS
intermediários.
O Governo brasileiro já tem as armas para evitar essa
concorrência predatória; basta normatizar a tributação_compensatória nas importações do trigo estrangeiro subsidiado.
O importador deve ter o direito de_ importá-lo com o subsídio,
porque isso sígnífiqt ·menor dfspêndio de divi_sas, mas deve
pagar em nosso País o valor equivalente ao subsídio, a fim
de favorecer primeiro o escoamento d~ produção nacion_al.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_

É urgente que o Governo reveja a sua ·política para o

trigo e atenda as legítimas reivindicações dos produtores rurais. As medidas a serem tomadas podem ser sintetizadas
nos seguintes pontos:
-aumente o preço mínimo-do trigo, qUe cUJ~~a os custos
variáveis e permita uma remun~ração condizente ao produtor
rural, incentivando-o a ampliar a sua produção nos próximos
anos;
_
_
-·
-libere recursos do EGF- Empréstimos dó Governo
Federal, em volume suficiente e com opção de venda e forneça
recursos à Companhia Nacional de Abaste_cirnento para que
ela adquira trigq no m~rcado, sempre que houver uma tendência do preço ser cotado abaixo do preço mínimo. As compras
da Conab servirãcr para regularizar o mercado e para ordenar
O a}:>astecimento; -·
__ -estabeleça, corno manda a Lei Agrícola, o preço de
Libera_ç_ão de Estoqu~, para evitar que os est~ques estratégicos
possam competir e deprimir os preços de.mercado, durante
a safra;
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.
- normatize a ~ributação compensatória s_obre o produto
Irnpory-acto, para evitar a concorrência desleal c predatória,
a práttca de dumping.
Se o Governo Federal se mostra tão interessado em restabelecer as condições_ para uma produção agrícola que ajude
a tirar este País da crítica situação cm que se encontra, que
ele comece pelo trigo.
Atendendo aos produtores rurais, o Governo estará criando_ condições propícias para que a safra de verão seja um
êxíto·, cámo o Presidente da República propala que deseja.
Muito obrigado, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Concedo a

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a data
de hoje- 3 de outubro --_n_ã_o_ pode passar sem um registro
de dois marcos históricOs que ela representa para o Brasil.
O primeiro deles é o episódio da Revolução de 1930.
O segundo, é o advento da Lei n'' 2.004, de 1953, que criou
a Petrobrás e instituiu o monopólio estatal do petróleo.
1. Como se sabe, a Revolução de 30 determinou o fim
da República Velha, com a conseqüente afirmaÇâo do ideário
político_ de uma nascente class._e média brasileira e o ínício
de um processo de conquistas sociais da classe trabalhadora.
As oligarquias rurais, aliadas à alta ofíCüüidade militar,
então dominantes no eixo São Paulo-Minas, davam o tom
da excessiva centrãlização do poder federal, controlavam for~
temente os feudos eleitorais e, ass1ril, ·sufocavam os movimentos de renovação política que surgiãm em todo o País.
Isso favoreceu a aliança das oposições políticas da época
com os militares que iritegravatn o grupo tenentista,_ cujo reSUltado foi a insurreição iniciada a 3 de outubro, O fato _é conhecido, mas não custa resumi-lo. Impedido de sagrar-se vitoriOso, pela máquina do poder central que mantinha um controle
absoluto sobre as eleições, o então candidato da Alianç-a Liberal, Getúlio Vargas, lidera as forças revoluciQnáf[as j.i partirde Porto Alegre. Aos seus companheiros de movirnerito, dentre os quais OsValdo Aranha, Alcides EtchegO:Yen, Gó~~ _MORteiro e Flores da Cunha, juntaram-se Antoriio Carlos Ribeiro
de Andrade, em Minas Gerais, Juarez Távora, Juracy Magalhães, Jurandyr Mamede, Agildo Barata, no Nordeste, em
especial na Paraíba, citando-se, ainda neste Estado, os cíVís
José Américo e Antenor Navarro. A rapidez e a impetuosidade da ação dos rebeldes surpreendeu o GoVei"no .. Resultado: queda de Washington Luís, ainda em outubro-daquele
ano, e ascensão de Vargas à chefia do Governo Provisório
um mês após o iníciO do movimento revolucionáriõ-.
Além das conseqüências rriais visíveis da Revolução de
30, antes apontadas, penso, Sr. Presidente e Srs. S_enadores,
que a grande conquista decorrente dessa vitória foi o surgimento de uma consciência polítiCa nacioilal de cunho federativo. Desde a·proclamação da República, a Federação brasileira, criada com a Constituição de 1891, não conseguira se
estruturar de modo real. Tinha, portanto, um desenho formal,
sem,- todavia, afimiar-se concretamente -no plano político. A
hegemonia das forças políticas regionais localizadas, desfeita
pela Revolução de 30, cedeu lugar ao -predomíilio de uma
consciência de integração- federativa, tornando mais ponderável a participação -política de forças regionais antes neutralizadas.
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A meu ver, Sr. Presiderite, essa foi a principal cOriseqüência da Revolução de 30, merecedora do registro histórico-que ora faço.
2. Neste 3 de outubro, Sr. Presidente, é preciso lembrar
também a comemoração dos 48 anos de estabelecimento do
monopólio da exploração do petróleo no Brasil e da criação
da Petrobrás, com a Lei n" 2.004, de 1953.
Costuma-se dividir em três fases distintas a história da
pe~quisa e da exploraÇão dessa riqueza mirieral no País.
A primeira vai até o ano de 1938, quando se deixou
à livre iniciativa toda a atividade económica ligada ao_~~to_r,_
sem qualquer resultado prático. A segunda fase, marcada pela
criação do Conselho Nacional do Petróleo, em 29 de abril
de 1938, apresentou uma gradativa ampliação dos trabalhos
exploratórios. Nesse período, ocorreu a perfuração do poço
de Lobato, na Bahia, em 21 de janeiro de 1939, marco pioneirO
da descoberta de petróleo no solo brasileiro. Esse trabalho
coube aos esforços empreendidos pelo antigo Departamento
Nacional da Produção Mineral (DNPM).
Na trilha da descoberta em Lobato, o recém-criado Conselho desenvolveu trabalhos de perfuração de 33 poços~ -eriúe 1939 a 1954, revelando a bacia do Re_cônc_ayo Baiano. Foram
descobertos, então, os poços de Candeias (1941), Aratu e
ltaparica (1942), Dom João (1947). P. Vencimento e Pedras
(1951), Mata e Agua Grande (1951) e Pojuca(1952).
Não apenas a prospecção no Recôncavo foi realizada
à época. Os levantamentos se estenderam às bacias. sedimentares do_ Amazonas, Sergipe, A lagoas, Espírito Santo, Paraná
e outras, com cerca de 19 -poços perfurados. É verdade que
nenhum desses revelou acumulação de petróleo com viabílidade de exploração económica. Mas, _o antigo CNP recolheu
informações de grande utilidade para o desenvolvimento dos
trabalhos posteriores. A túceira fase inicia-se com o advento
da Lei n" 2.004. de 3 de outubro de 1953. A história da explo·
ração do petróleo no Brasil, a partir daí, é amplamente conhecida.
·
_ _A Petrobrás soube corresponder, plenamente, ao sentime_nto de _brasilidade que se formou _em torno da campanha
"0 petróleo é nosso". Melhor do que isso, a empresa, no
- ciirsu de sua existência, soube demonstrar a capacidade técnica
e gerencial do homem brasileiro. A partir da gestão de seu
primeiro Presidente, Juracy Magalhães, que lhe deu a feição
organizativa inicial e lhe imprimiu oS primeiroS passos, tornouse uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Aparelhou-se e desêiwolveu tecnologia nacional. Capacitou-se a
aplicar know- how próprio na prospecção de petróleo da plataforma continental e a exportá-lo. Viabilizou a quase auto-suficiência atuarpara atendei- às nece-ssidades de nosso consumo
interno. Sobressaiu-se_, asSim, no elenco das principaís estatais
brasileiras.
Agora, quando se preteride promover umã indíspfmsâvel
desestatização de nossa economia, chega-se a veicular idéias
sobre a privatiza-ção da Petrobrás.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o processo de desestatização deve ter por critério básico a seletividade. Uma empresa como a Petrobrás, qu_e só acumulou sucesso empresarial
e êxito económicO não pode sei" deSincorporada do património
público a que preço for e sob qualquer pretexto. Não seria
jÇt.mais privatÍZação, a"inda _qi.Ie -implique transmisSão onerosa
do património, mas entrega. E não seria apenas a entrega
de uma empresa, mas de urna de nossas maiores riquezas
naturais, pois a extinção do monopólio importaria a abertura
de novos campos petrolíferos.
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É preciso,_ portanto, rnantet: o b;J.Onópólio e. com ele,
a Petrobrás. Isto é irreversível.
_
'""'. - .
_.
Por tudo isso, registre~se a passagem di!ste 3 de outubro
de 1991.
Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PI!.ESIDÊNTÉ (LúC!dio Portella)
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

_:::-cÇoncect:J ~

o

o SR. NELSON WEll~KÍi'/ (PDT-:;:- sc.:.J>ronunCia
seguírite discurso~)_-~ ~r. P~esidente, ~,s e_ SI:$.. Senã.dores,
o Sindicato ~os_Tra~:a1had9r~s na Illdústri_a_de Energia Elétrica
de Florianópolis enviou ao· Ministro João Santana correspondência na qual adverte para os graves_~a!os qu~ vêm aco~te
cendo na Eletrosul. Na_ correspondência, se analisam os investimentos de energia na área daquela estatal, as principais preocupações das liderança·s sípd_iqlis do setc;>r, a aplicação da reforma adrniníStraiiva -na Ele-trosul, a situação financeira da em_- _:· -~o··
presa e finalmente a atual administraÇão.
Trata-se de docume-nto importante e atual, pelo que passo
a fazer a sua leitura, na íntegra:·
· -· - - · · ·
. "Florianópolis. 14 de agosto de 1991
El<mo Senhor
João Santana
__ _
DD. Ministro da lnfra-Estr,utura _
... _
Os eletricitários da Eletrosul, reunidos em assembléia
em Florianópolis, resolveram por unanimidade em:!~~ ~~s~
correspondência a Vossa Excelência, cOin a ÍÍ1tenção de alertar
para graves fatos que-vêm acontecendo na referida empresa,
bem como apontar uma situação de risco q ue_o sistema elétrico
do Sul e enfrenta em conseqüência -da falta de investimentos.
Ao mesmo tempo, apontamos diversas reiVindicações que representam não apenas os trabalhadore_s participantes da já
mencionada assembléia, como __tambérii 12 outros- Sin_dicatos
que compõ_em a Intersiridical dos.Eletricítários do Sul do Brasil
e avalizam esta _carta.
1. A Eletrosul
Principal estatal do Sul do País, é ã r~spÜnsáve1 pei3.
produção e transmissão de energia elétrica para suprimento
às concessionárias estaduais do Mato Grosso do Sul, _Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande -do Suf
- __ _
__
Com uma capacidade instalãda de 3.222rilW. uma rede
de transmissão de 7_.97lkm de linhas e 26 subestações, fornece
cerca de 60% de energia consumida na região Sui.
2. Os Investimentos
O sétor" elé-iricO- ~r_â.Siie_iro-, que D.o -início da déC.ida de_
80, chegou a investir mais de 8 bilhões de dólares por ano,
vem sofrentio constantes cortes no seu programa d~ expansão~.
devendo, no ano de 1991, limitar seus recursos para investi-
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• U. Hidroelétrica de Campos Novos, já investidos 22
milhões de dólares;
• U. Termoelétrica de Jorge Lacerda IV, já investidos
413 milhões de dólares;
eU. Termoelétrica de Jacuí, ja h1Vestídos 3"8-5 mHhõeSde dólares;
_
.
. - _
. .
e Conversara -de Uruguaiana, já investidos 18 milhões
de dólares;
elnterligação Campos Novos/Itá, já investidos IÜ milhOeS
de--aólares.
Nota: Atualmente todas estas obras estão completamente
paradas.
O resultado, como pode ser observado, é de mais de
_1_ bilhão de dólares pulverizados em v~rios empreendimentos
que até O momento não trouxeram nenhum retorno para a
sociedade além do fato dos seus custos finais estarem se elevando significativamente em função do atraso na _conclusão das
obras.
-

-3.

A Preocupação dos Sindicatos

O papel da Eletrosul e a- sua imporiân.cia· pari a região
Sul é uma questão muito presente nas Iiderançªs sindicais .
Permanente tem sido no-ssã preócupação quanto as indefiniÇões ç as constantes paralisações, fruto desta política equivocada para o setor elétrico. A sociedade só não despertou
para o perigo da fal_ta de energia pelo fato da economia estar
mergulhada num grave processo recessivo_
Qualquer projeto de retomada de _crescimento implicará,
obrigatoriamen~e~Jl~ aumento. de c_onsumq de energia que
a ÉietroSul não estará preparada para ãte~der.
.
_ .
Por isso, os sindicatos já tOmaram umã série de ·inicíatí_vas
junto. ao Goverf!O_ Federal, aJ_ertando para esta situação_ e
solicitaiidO a -liberação imediata-de recursos para que a Eletrosul dê continuidade ao seu programa de expansão.
Portanto, a vinda de V qssa Excelência ao Estado, com
intuito de liberar verbas para conclusão das o_bras d? Eletrosul,
coincide com uma reivindicação antiga da Intersindical dos
Eletricitários.
4. - A Reforma Administrativa

tnfei1zmente o"_que se presencia da tão propalada reformaadministrativa na Eietrosul é uma ação das maisincoqseqüentes e irresponsáveis sobre o ponto de vista empresarial e social.
-- Preocupados única e exclusivamente em reduzir o quadro
de funcionários, sem nenhum ·critério e .comproinisso com
o fUturo da empresa, aceitam e até mesmo incentivam a saída
de técnicos que dominam completamente as áreas de manutenção, geração e construção e que, ao longo dos anos, fo~am
preparados tanto no Brasil como exterior a custa de muito
àinheiro púbiiccf.--------------- --mentes ~--alge em -t-omo de 3 bilhões:- de dóiãres. __ ..
Documentos oficiais da própria empresa, com o DO
Esta polítiCa equivocada (de reduzirdra~tiQamente os investimentos na área de infra-estrutura básica, como ·a__p_todu- _ 01!/90, e o DPR 245/91, alertam para o fato de que este
ção-de energia elétrica) levará, in-evità:Velm:ente, o PiíS á uma PrOcedimento só tem servido pafa aumentar a intranqüilidade
dos empregados~ afetando negativamente o clima de trabalho
situação de vulnerabilidade em todo o seu setor produtivo.
e a_ cqnfiabilidade do_ sistema.
No caso específico da Eletrosul, esta polítiCa de constanS. A SitUação Fi~~~eir8 C:la ~~~tro~Ui
tes: interrupções e postergaç6es do seu. progr<!ma de obras
---Quando se analisa as contas da empresa é g~e_se verifica
criou o-preocup-a·nte e_ inaceitávef quadro:
eU. Hidroelétrica de Ilha Grande, já inveStidos 170 mi- que a reforma administrativa, em cujo centro-está a demissão
em massa de empregados, não tem razão lógica que a justi- _
lhões de dólares;
fique.
• U. Hidroelétricã de Itá, já inve.Stídos 150 rriíihões de
-Para um faturamento-bruto no mês de junho (energia
dólares;
• U. Hidroelétrica de Machadinha, já investidos 50 mi- própria + repasse de Itaipu) de 17,7 bilhões de cruzeiros,
-a despesa com pessoal (remuneração + encargos) foi na orJhões de dólares;
'
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dem de 2,1 bilhões_d_e cruzeiros, representando portanto apenas 12% do faturamento total.
, Outra informação oficial, que reforça também essa posição dos sindicatos, de que não é através da demissão de empregados que vai se atingir uma situação financeira saudável,
é o próprio desempenho da empresa medido em energia vendida (gWh) por empregado, cujo índice para o ano de 1990
situa-se em torno de 4 Gwh/empregado, melhor que o apresentado na França e equivalente aos índices-obtidos na Inglaterra,
Alemanha, Austrália e Japão.
.O que preocupa os s-indicatOS, e que é divulgado de forma
distorcida para a sociedade, é a forma como foi criada a dívida
externa da_Eletrosul. _motiva_d_a por injunção da_polífica de
balanço de pagamento dos goyemC!s passados, desvinculada
do programa de expansão da empresa e~ ·em alguns casos,
desviada par·a outros fins que não aqueles originalmente pre~
vistOs. Como resultado desta política irresponsável sobre o
ponto de vista empresarial, são obrigações de curto prazo
de seiscentos e oitenta milhões de dólares que tornam a empre. sa vulnerável fin~nceira~e-nie. ·
6. Administração Gaz&niga
Por úÚimb, Senhor MíniStfo~ cãbe uma-análise da atual
administraÇão da EletrOsul, que já mereceu inúinei"as manifestações públicas dos sindicatos pela sua atuação desastrosa,
como por exemplo:
-falta de uma visão empresarial - fechamento de residência de obras, colocando técnicos .da_área_d_e construção
· em disponibilidade, no mesmo tempo em que o Governo Federal através "de Vossa _Excelência vem liberar recursos para
retomada destas obras;
-o estatuto .social da Ele_trosul está sendo desc"umPrido
ao se manter na interirlidade, por três meses, o atual Diretor
--Administrativo;
-uma administração arbitrária -rias ãtitudes·:._ m:antém dirigentes sindicais cám contratos de tt?_baJ]J.O suspensos,
mesmo contrariando decisão da Justiça do Trabalho;
-falta de diálogo - caracteriza-se a gestão -~(_:> ~~~?~
Amilcar Gatanigà pot utnà completa falta de diálogo, nao
recebendo os sindicatos representativos dos empregados, re,metendo todas as questões trabalhistas para a esfera da Justiça
do Trabalho, o que se refle-te- ~o cresciinento absurd~ de: ações
nesta área com um acúffiUJo Significativo- de passivos trabalhistas. A falta de diálogo e~trapola a área sindical Comose tem verificado no tratamento com os agricultores desalo_jados pelas obras da Usina Hidroelétrica d~Jtá, cuja gravidade
dos problemas sociaiS Criados. já foi denunciada ao Governo
Federal pelos sindicãtos e -QU.tros _segmentos representatiVos
da sociedade.
7. A Proposta dos Sindicatos
Diante deste quadro os sindicatos solicitam que:
eseja ilrie"di:itarneriie- suSpensa a propalada reforma administrativa;
esejam assegurados os recursos ·que viabilizem o programa de expansão do Setor Elétrico Nacional em geral e em
particular o programa de expansão da Eletrosul;
e sejam respeitadas as conquistas e os direitos' dos trabalhadores, bem como o respeito à dignidade profissional dos
mesmos;
• seja reconhecida a função social_ iiierente áS ·estatais
deste setor. _
Atenciosamente, Intersindical dos Eletricitáriós do Sul
do_ Brasil."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR, PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas às
seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n<:> 74. de 1991, de inídativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a transformação
do Centro de Educação Tecnológica da Bahia em Centro
Federal de Educação Tecnológica da Bahia e dá outras providências;
-'-Projeto de Lei do Senado n' 93, de 1991-Complementai', de autoria do Sen_ador fo4aurício Corrêa, que díspõe sobre
as- iniuriidades tributárias ref<::~rentes às- iD.stituiçóes de educação e de assistência s_ociã.l, sem fins lucrativos; e
-Projeto de Resolução n' 71, de 1991 (apresentado pela
Comissão de Assuntos EconómicoS~ como cOnclusão de seu
Parecer n' 365, de 1991), que modifica a ementa e o artigo
primeiro da Resolução n' 42, de 1991. ·
Aos projetas não foram aferecidas emendas.
As matérias serão inCluídas em Ordem do Dia, oportu~
namente.
.
_ ___ ----OSR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) -A Presidência
deferiu Ad Referendum da COmissão DiretOra o"s Requerimentos ri~ 674 e 675, de 1991, do Senador Pedro Simon,
de iriforrilações aos__ Ministros das Relações Exteriores e da
Justiça. respectivamente.
O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Nada mais
hav~nd_o a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a ordinária -de am:anhã a seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 84, DE 1991
(Incluíndo em Oi-dem do Dia, nos termos dó ·art. 336~
Discussão, em turno único. do Projeto~ Lei da Câmara
n' 84, de 1991 (n' 1.450/91, na Casa de origem), de iniciativa
dó Superior Tnbunal de Justiça, que dispoe sobre a criação
das seções judiciárias dos Estados de To_Cãh_tins-,- Amapá e
ROíáifila,-teestrutura os serviços da Justiça Federal de 1<:> Grau
e dã OUtrâ.s providências (dependendo de parecer da Com-issão
de Consiiiuiçãó, Justiça e Redação).

c; do Regimento Interno.)

REDAÇÂO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 80, DE 1990
. Discussão, eiil turilo úniCO; da redação final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n' 342, de 1991) do
Projeto de Decreto Legislativo n' 80, de 1991 (n' 94/89, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da CoriVençãó
~ntre os Gç>V~rnÇ>~ da República Federativa do Brasil e a
República ·da Coréia; destinada- a eVitar a dupla tributação
e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a
renda, firmada em Seul, a 7 de março de 1989. O, SR. PRESIJ)J;:NTE (Lucídio Portella) rada a sessão.

Está encer-

(Levanta-se a sessão às 17horas e 36 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
EDUARDO SUPLICY NA SESSÁO DE I•-10-1991
E QUE, ENTREGUE A REVISÁ O DO ORADOR,
SERIA PUJJLI(;ADI) POSTERIORMENTE.
O SR. EDúAití>O SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) --Sr. Presidente, S!5. Senadores, cumpri-
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mento a iníci<iliva do Presidente Mauro Benevides, do Senado
Federal, que, em ofíCiO enviãdo ao Ministro Marcflio Marques
Moreira, da Economia, Fazenda e Planejamento, em 26 de

setembro de 1991, solicitou fossem tomadas ·as- provídêrlclasnecessárias ao imediato restabelecimento do acesso-pleno e
irrestrito- "nível 9 - perfil auditor" ao Congresso Nacional,
ao mesmo tempo em que propôs um convénio entre o ExecilR
tivo e o Legislativo, entre o Departamento do TesoUro Nacional e o Prodasen. De um lado, o Executivo, particularmente
o DTN, teria pleno acesso aos dados dos Sistema de Informações do Congresso Nacional (SICON) junto ao Centro de
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal
(PRODASEN). De outro, os Srs. Parlamentares teriam o
acesso pleno ao SIAFI, de maneira a acompanhar os detalhes
da execução orçamentária ·do Governo brasileiro, s~m qualquer restrição.
A concretização do pleno e irrestrito- acesso ao SIAFI
permitirá ao Congresso_ Nacional melhor desempen_har uma
de suas i:')rincipais missões constitucionais, qual seja a de fiscalizar e controlar os" atos do Poder Executivo, -inclusive os
da administração indireta, conforme determinam os art. 49,
inciso X. e 70.
Desde o dia 9 de agosto último, por ato unilateral, foi
este Parlamento privado pelo Departamento do Tesoun~i Nacional do seu pleno acesso, de direito, ao SIAFI. Foi esta
Casa: informada de que aquele órgão havia implementado
dois perfis distrintos, dentro do nível9, de acesso ao Sistemà_.
· Enquanto o Parlamento foi contemplado com o nível
9, perfil "gerencial", ou seja, acesso "irrestrito a dados COilSOlidados do OrçamentO Geral da Uniã_o'_', receberam os auditores do TCU o nível9, perfil .. auditor", de alcance irrestrito,
tanto sintético quanto a·rialítico, para todas as informações
contábeis da União.
·- __ _
Bem salientou o Presidente Mauro Benevides, em seu
ofício ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
que parece um contra-senso informações serem negadas aos
parlamentares e, ao mesmo tempo, permitidas aos auditores
do TCU, uma vez que este colendo órgão auxilia o Congresso
Nacional nas tarefas constitucioriais de fiscalização do Executivo, de acordo com o que estabelece o art. 71 da Constituição~
Visando garantir o caráter reservado que poderá revestir
alguma informação do SIAFI, bem propôs o Presidente que
as senhas de entrada irrestrita no citado _sistema sejam destinadas nominalmente a cada parlamentar solicitante que por
ela responsabilizar~se-á.
Assim como sempre que um Senador obtém informação
reservada sobre qualquer assunto, cabe a ele a responsa biIidade de manter a reserva. Mas a enorme maioria das informações, entretanto, deve ser apresentada com transparência,
pois trata~se da administração do dinheiro do povo. O pleno
e irrestrito acessO ão SIAFI, aliáS, seria coriSistérite--com as
palavras proferidas ontem pelo Presidente Fernando Collor
-de Mello, quando, em entrevista, afirmou:

"Nós não temos nada a esconder. Nós não teri10s
nada a escamotear, até porque não nos falta disposição
e coragem para entrentar os problemas como eles são
e não como a gente imagina que eles sejam/'
Quero aqui ressaltar que, quando Presidente da Câmara
Municipal de São Paulo, instituí Convênio com a Companhia
de Processamento de Dados da Prefeitura Municipal de São
Paulo- PRQDAM, pelo qual todo vereador passou a poder,

desde então, acessar irrestritamente o Sistema de Execução
Orçamentária do Município. Aproveito esta oportunidade, para solidariz3:r~me com
o Senador Alfredo Campos que, através de requerimento, .
solicitou que esta sessãO fosse em homenagem ao Dia do
Vereador.
Ressalto que, ao realizar esse convênio enti"e a Câmara
Mu_nicipal de São Paulo e o Executivo Municipal de São Paulo,
através da Campanha o de Processamento de Dados de São
Paulo, a ?refeita Luiza Erundina de Sousa garantiu ao_s Vereadore_s de São Paulo aquelá.s informações que o Presidente ·
Fernando Collor de Mello está negando aos Congressistas.
Aqui está um exemplo de informação obtida através de
terminais de computadores da Prodam disponíveis para uso
dos Vereadores na Câmara Municipal" de São Paulo. Ontem,
por ocasião da audiência públi'? em que milhares de pessoa~
acorreram a Câmari! Municipal de São Paulo para ouvir o
depoimento dos auditores independentes sobre o que se passou com o Tribunal de Contas do Município, que procuroU
reprovar as contas da Sr• Prefeita, não apenaS estive lá para
novamente manifestar a minha solidariedade à Prefe"ita Lufza
Erun_dina d_e Souza. Aproveitei a oportunidade para colher
dos terminais de computador da Prodam, que estão ligados
à Câmara Municipal de São Paulo. para uSo de qualquer V e~
reador, exatamente exemplos do que seja a possibilidade de
uso de informática nos dias de hoje.
Suponhamos que um Vereador estivesse interessado em
saber quanto a Prefeitura Municipal de São Paulo está gastando em publicidade com a MPM, empresa contratada através
de licitação pública realizada pela ?refeita Lufza Erundina
de Sousa. Podemos observar que na dotação "Secretaria de
Governo Municipal, Publicações de Interesse Público", a
MPM tem um total empenhado de .70 milhões de cruzeiros,
dos quais 64 milhões de cruzeiros já foram liquidados este
ano.
.
___ _
Se um Vereador quiser saber a especificação de um empenho determinado, poderá acessar e obter_o detalhamento sow
bre cada um dos empenhos.
Um outro exen1plo de empenho, na dotação citada anteriorniente, são os referentes à Empresa Jornalística Diário
Popular Ltda. Podemos observar na tela do terminal que até
o presente momento a Prefeitura empenhou cinco milhões
de cruzeiros junto àquela empre~a. tendo uma liqüidação financeira, até a presente data, de 880 mil cruzeiros.
Poderia estar citando, aqui, quanto a prefeitura gastou
em editais ou em itiformativos publicados na Folha de S. Paulo,
no Estado de S. Paulo ou em qUalquer jornal daquele Município. Aqui estão inúmeros exemplOs do que poderia ser o
interesse de um Vereador.
·
Quanto a_~_ Governo ~ederal, se porventura. algum S~n~
dor quiser saber, de pronto, o gasto em publicidade com qual~
quer empresa contratada, com a rapidez que a informática pode proporcionar, através do Siafi, implantado em 1986,
pelo então Ministro da Fazenda Dilson Funaro, está impediçlo.
Se quiser obter a informação, terá que aguardar mais de 30
dias, em geral 45 dias, que é -o ~enipo i:J.ue- nOrmalmerite o
Executivo demora para responder requerimento de informações.
O prazo regulamentar é de 30 dias, mas sempre decorrem.
alguns dias entre o período em que um Senador apresenta
o requerimento e a aprovação da Mesa. Quero res-saltar, inclusive·, que a Mesa do Senado Federal tem sido rápida em acolher
e aprovar todos os requerimentos que tenho aqui apresentado.

~----------

• õ/36 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO ~CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Mas, em geral, demora de cinco a seis dias; depois, até o
Executivo receber, mais uns 30 dias, o que dá um total de
40 a 45 dias.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com o maior prazer
e toda a honra, Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Eduardo Suplicy,
é estranho que até hoje o Ministério- da Economia~ Fazenda
e Planejamento não tenha conseguido ou desejado fazer com
que tivéssemos novamente acesso ao·s déidos do Siafi. O Presidente Mauro Benevides já falou pessoalmente, já falou por
telefone, já fez ofício, já lhe fizeram promessas -dci que o
assunto seria atendido praticamente de imediato - parece,
até, que houve um telefOnema para o outro lado do mundo,
para TóquiO, e de lá veio uma: resposta satisfatória. No entanto, até hoje nada foi feitO-de concreto por parte do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento. Veja V. Ex" que a
Prefeita Erundina recebe de todos os partidos a solidariedade
exatamente porque é capaz de ter transparência na sua adininistraçáo. Ehtão. há o reconhecimento público de S. Ex·' pode
sofrer campanhas mas não será jamai5 atingida, porque S.
Ex~ está sempre disposta a apresentar os dados para serem
verificados. Agora, no momento, vemos no Governo_Federal
o oposto. Existia a Pos-sibilidade de os Senadores terem aceSso
a essas informações-e este retirou o acesso não pe·rmitiildo
que tivéssemos mais condições de tomar conh(!cimeilto._ Falase em sigilo, sigilo. V. Ex~. cqmo eu, deve ter ri:cebido algumas
respostas em caráter sigiloso que estão, até hoje, sem serem
divulgadas. Acatamos o que veio com o timbre de secreto.
Estão gu-ardadas no cofre do Senado Federal informações
sobre a-s--negociações do Governo brasileiro com o Iraque.
Recebi a resposta com o timbre de secreto c nunca as divulguei. Como outros --Sena-dores também receberam e_ mantiveram também o sigilo. Então, por esta razão acho que ninguém dever ter preocupação com o sigUo. O que há é uma
preocupação em não tornar transparente a: administração pública. Nisto temos que estar sempre s_ólidãffos coiti ·as -reclamações de V. Ex•, pois queremos Cssa transparência. a·Governo
tem o discurso favorável, mas não tem uma ação que corresponda ao que Sua Excelêilcüi di:i ém su-aS-entreVi:Sf3.s. -
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o que se passava. Graças ao terminal__Q_e computador ligado
aa_Siafi foi possível dete_ctar problemas na LBA de A lagoas
que foram objeto de matérias_ do jornalista Mário Rosa, noJornal do Brasil e, graças a isso, é que s_e pôde divulgar.
Houve a~é uma contribuição ao Presidente Fernando Collor
de Mello, pois graças- a esse fato Sua Excelência póde dizer
à Primeira-Dama ·que tinha razão, qlte _era melhor que ela
não fosse a Presidente Executiva da Legião Brasileira de Assistência, porque poderiam ocorrer fatos que, depois, serviriam
para fins de natureza política. Pois bem, isso deve ser encarado
como um serviço"'qu-e o pt6ptlb CongressO Nacional prestou·
para que haja menos irregularidades em qualquer setor da
administração pública.
Numa administração gigantesca, como é ª"administração
federal brasileira. a melhor maneira de prevenir irregularidades é a transparência totai dos seus atas.
Espero que o Ministro Marcílio Marques Moreira responda com rapidez ao Presidente do Senado Federal, e S. Er
já começa a tardar.
Lembro-me de que há alguns dias, noticiou a imprensa,
que o Presidente Fernando Collor de Melio diss_era aos s-eus
Ministros: ''É preciso atender com atenção a qualquer Parlamentar".
Ora, se é preciso atender__com atenção a qualquer Parlamentar, quan~tõ -mais ao-Presidente do Senado e Presidente
do Congresso NacionaL Senador Mauro Benevides!
É neces_sário que o M_fnistrO MarCílio Marques- Moreira
responda de maneira a não permitir que qualquer Parlamentar
poSsa dizer" que o Presidente eSteja faltando com a v-erdade
ao- afirmar que nada tem a esconder.
-Gostariâ áté- de_ fazer um·_para!e"lo sobre como funciona
o Sistema de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal
de S~o Paulo, que foi colocado à _disposição dos Vereadores
da Câmara Municipal de São Paulo, desde quando, em minha
gestão,.fiz esse entendimento, esse convênio com a Prodam,
e ~orno funciona o Si a fi do Qoverno -Fe9eral.
São sistemas similares entre si, pois tratam -de iflforinações
relativas a processos de execução orçamentária.
Tra-zem--como informações principais a disponibilidade
de dotações orçamentárias, os empenhos em cada dotação
e a respectiva liquidação financeífã dos empenhos.
Assim, por exemplo, quanto à comparação entre o execu- tado e o disponível, o SiStema de Execução Orçamentária
da Prefeitura Municipal de São Paulo tem tratamento no sistema e está disponível aos Vereadores, assim cOmo a comparação entre o executado e o disponível das dotações orçanrenM
tárias çlo Governo Federal tem tratamento ·no Sistema e isto
está disponível nos termináis-Síafi do Senado.-- -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V. Ex• pelo
aparte c pelas ohservações lúcidas, nobre Senador Jutahy Magalhães_,_ que cof!Ipreende a importância desse movimento que
já é-âe muitos Senadores e que já é, hoje, do Senado -Federal,
na medida em que a Mesa, presidida pelo Senador Mauro
Benevides, tem reiterado a importânciã do pleno restabelecimento do Siafi. Gostaria aqui de dizer que ilão é intenção
deste Senador e, tenho certeza, de qualquer parlamentar do
Já no que diz respeito às notas e empenhos emitidos
Congresso Nacional de estar a querer impedir com coisas
por
credor
e por dotação, enquanto no Sistema de Execução
menores a administraçãõ---:- Não será intenção minha e tenho
Orçamentária da Prefeitura Municipa 1 de São Paulo tem tratacerteza, de qualquer Senador, estar a criar sobressaltos, a
mento e está disponível aos Vereadores, embora no Siafi haja
todo momento, para a admin1stração federal. Mas é importratamento, já 'não mais está disponív~l aos Senadores.
tante que haja esta transparência. É preciso ressaltar- qué
aquilo que foi detectado junto ao Siafi, e que motivou esse
No que diZ respeíto à liqüidação financeira dos empenhos
impedimento de acesso, como a aparição ·de despesas tais ou às ordens de pagamento, enquanto para os Vereadores
como as da LBA de Alagoas, isso era mais do que naturai de São Paulo aquilo que ocorre na Prefeitura- tem tfãtarilen-to
e tinha que ser chamado a atenção. Como é que O Governo - e está disponível aos Vereadores, aquilo que ocorre no Gopoderia ver isso senãu como um serviço que o _C_ôngfess.o verno Federal tem tratamen-tO pdõ-"Siafi, mas também já não
Nacional prestou ao Executivo? Ainda ontem, o Presidente está mais disponível aos Senadores. Inclusive, gostaria de mosM
da República isentou a Sr• Primeira-Dama, Rosane Malta trar à Liderança -do Gov-erno, ao Senador Ney Maranhão,
Collor, de respoflsabilidade, dizendo que ela não sabia bem que aqui se encontra, como a Prefeita Municipal de São Paulo.
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Luíza Erundina, está, hoje, garantindo transparência tal, que,
infelizmente, não encontra paralelo com a transparência, hoje,
editada pelo Presidente Fernando Collor de Mello.
Trata-se da defesa do Congresso Nacional, das prerrogativas constitucionais. Goslariã -de contar com a compreensão
de todos os Líderes - do Líder Marco Maciel, do Líder
Ney Maranhão, do Líder Odacir Soares, do Líder Oziel Carneiro, do Líder Élcio Álvares - para que possamos, juntos,
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fazer a defesa do Legislativo como algo que é o resultado
do inserido na Constituição pelos Constituintes.
Gostaria de contar com o apoio de todos os Líderes dos
partidos que, normalmente, têm aqui expresso e defendido
os pontos de vista governz.mentais, ou mais próximos deles,
que, aqui, estivessem também defendendo as prerrogativas
do Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

República Federativa do Brasil
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 174• SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO
DE 1991
LI -ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- Ofício do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos De~
putados
Encaminhando à revisãO do Senado autógrafo do se-

guinte projeto:
__
_ _,
-Projeto de Lei da- Câmara n• 86/91 (n' 4.784!96.
na Casa de origem), que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos
presidentes da República e dá outras providências.
1.2.2- Leitura de projeto
. _0 __
Projeto de Resolução- nõ 74/91, de a~toria _do Senador
Garibaldi Alves Filho, que altera dispositivos do Regimento Interno referentes à tramitação de Proposta de
Emenda à COnstituiçãO,
-1.2.3- Requerimentos
-N~ 691/91, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
solicitando que sejam consideradas _como licença auto ri~
zada as ausências de S. Ex~ às sessões ordinárias do Senado
Federal realizadas nos dias e'datas que menciona. Votação
adiada por falta qe quorum.
- N" 692191, de autoria do Senador EsperidiãO Amin,
solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa,
nos dias 4 e 7 do corrente mês. Votação adiada por falta
de quorum.
.
- N9 693/91, de autoria do Senador José Eduardo,
wlicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa,
no dia 7 do corrente mês. Votação adiada por falta de
quorum.
- N" 694/91, de autoria do Senador Teotónio Vilela
Filho~ solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da
Casa no período de_6_a 11 do corrente mês. Votação adiada
por falta de quorum.
1.2.4- Comunicação
_ _____ _
Do Senador JOSaphat Marinho, -que se ausentará do
País, no período de 6 a 14 do corrente mês.

1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA - Inserção,
através do "Emendão", do chamado ios_tituto da a_vocatória
à Constituição. "
··
SENADOR JOÃO FRANÇA - 3• aniversário do
Estado_ de Roraima.
1.3- ORDEM DO DIA
____ P__rojeto de Lei da Câmaran' 84/91 (n• 1.450/91, na
Casa_-ae OiígeiU), de iniciativâ do Superior Tribunal de
Justica, que dispõe sobre a criação das seções judiCiárias
dos Estados de Tocantins, Amapá e Roraima; reestrutura
os serviços da Justiça Federal de 19 Grau e dá outras providências. Díscussão encerrada, após parecer da Comissão
competente, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Redação final do Projeto de Decreto Legislatiyo n"'
80, de 1991 (n• 94/89, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção entre os GOvernoS-da República t__ederativa do Brasil e a República da Coréia, destinada ã evitar a dupla tributação e prevenir a evasão- fiscal
em matéria de impostos sobre a renda, firmada em Seul.
a 7 qe março--de 1989. Aprovada. À promulgação.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR AMIR LANDO- Envio, ao Congresso
Nacional, da Medida Provisória n' 299, de 1991.
SENADOR NEY MARANHÃO- Crescimento
eConóiliico e equilíbrio ecológico. _
·_ _
SENADOR GÉRSON CAMA TA -Falecimento do
Advogado Verdeval Ferreira Filho.
_
SENADOR JUTAHY MAGALHAES-Reforma
fiscal.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Pro·
jetos de lei de autoria de S. Ex', que tratam da obrigatoriedade de programas de educação ambiental, educação
para o trânsito e prevenção do uso "indevido de drogas
e da criminalidade.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Portaria, da
Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, que autoriza
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EXPEDIENTE
CENTRO ORÁPICO DO SBNADO FEDI!IlAL
DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL
l•preao IOb respouabilidade da Meu. do Seudo F~

PASSOS PORTO
Dirctor-Geral do Seudo Federal
AOACIEL DA SILVA MAlA
Diretor BxcCI.IItivo

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Direler AdaiDiltra.tivo
LUIZ C'.ARLOS DE BASfOS
Diretor Industrial
FJ.DRIAN AUGUSTO OOUilNHO MADRUGA
DireiOr Adjunto

ASSINATURAS
SeiDCIIral ··-···-·················-········-··--·-·---·-·---·--·- Cr$ 3.519,65

o ato ane_stésico realizado por profissional não anestesiolegista.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses·
são
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 33, de 1991
3- ATO DO I• SECRETÁRIO
N' 10, de !991

Ata da

174~

Tiragem 22:00 exemplarc:a.

4 - Portaria do Diretor-Geral
N• 36, de 1991
5 - Ordens de Serviço
n'' I e 2, de 1991
_6- ATA DE COMISSÃO
7- MESA DIRETORA .
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES
.

Sessão, em 4 de outubro de 1991

1' Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Epitácio Cafeteira, Beni V eras e Meira Filho
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SEPRESEN·
TESOS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa -, Amir Lando
- Beni V eras - Dirceu Carneiro - Epitácio Cafeteira~
Francis_co Rollemberg-:- João França-- João Rocha--:- José
Eduardo- José Paulo Bisol- José Ricba- Magno Bacelar
-Maurício Corrêa - Mauro Benevides.__
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A lista de pre·
sença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção ·de Deus, iniciamoS ·noSsOs trabalhos.
O Sr.--1 ~ Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO SR. I• SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do
seguinte projeto:

PROJETO DE. LEI DA CKMARA N• 86, I) E 1991
_(N~ 4. 784/90, Da Cãmara dos oe(.titados)
---(De iniciativa do Presidente da República)

-

Dispões sobre a prevenção, organização e proteção
dos acervos document=:ais privados dos presidentes da
ERepública e dá outraS providências.
O Congresso-Nacional decreta:
CAPITULO I
- Disposições gerais
Art. 1" Os acervos documentais privados de presidentes
da República e o acesso à sua consulta e pesquisa passam
a ser protegidos e organizados nos termos desta lei.
Parágrafo único. A participação- de pesSoa"S físicas ou·
fü-rídicas de direito privado, detentoras de acervo presidencial,
nos benefícios e obrigaçções decorrentes desta lei, será volun~
tária e realizada mediante prévio acordo formai.
Art. 29 Os documentos que constitueni o acervo presi~
dencial privado São na sua origem de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação
ou venda.
Art. 39 Os acervos documentais privados dos presiden~
tes da República integram O patriniõnio cultural brasileiro
e são declarados de interesse público para os fins de aplicação.
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- IBPC, Mw~eu da Repúblíca, Biblioteca Nadonal, Secretar!a de Documentação Histórica do Presidente da República,
Departamento de Documentação da Secretaria-Geral da Presidencia da República, como membros natos, por titulares
e
de outras entidades integrantes do_ ~istema, e por personaII- não poderão ser alienados ppara o exteriOr sem malidades de notório saber e experiência em arquivologia, biblionifestação expressa da União.
- - -- tecomia e documentação em geral, designados por decreto
do Presidente da República.
CAPITULO II
§ 2 9 Além dos membros designados pelo Presidente da
Do sistema dos acervos documentais privados dos Presidentes
República, participarão das reuniões da Comissão, com direito
da República
a voz mas não a voto, os titulares de entidades ou detentores
de acervos admitidos formalmente ao sistemã.
Art. 49 Os acervosl:Iocumentais privados dos preside~
§ 39 A Comissão terá pOr-SeCretáfio--Executivo o titular
tes da República ficam organizados s·ob a forma de sistema
da
Secretaria
de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal
que compreende o conjunto de medidas e providências a serem
do Presidente da República.
levadas a efeito por entidades públicas e privadas, coordenadas
§ 4 9 A Comissão poderá delegar poderes a subcomisentre sí, para a preservação, conse:tvaçao-·e acesso aos acerVos
sões,
que atuarão junto ao Secretário-Executivo.
documentais privados dos presidentes da República, mediante
_§ 59 A_ Qrganização e o funcionamento da Comissão
_ .
expresso consentimento deles ou de seus sucessores.
Parágrafo único. O sistema atuará de forma integrada serão regulados através de seu regimento interno.
§ 69 A participação na Comissão Memória dos Presiaos sistemas nacionais tle arquivos, bibliotecas e museus.
dentes da República será considerada de natureza relevante
Art. 59 O sistelhil. dos acelvos documentãi::fpí'ivados dos
e iião remunerada.
presidentes da República terá participaçao-do Arquivo-Nacio~ 7P A Secretaria-Geral da Presidência da RepúbJica
nal, Instituto Brasileiro do Património Cultural- IBPC, Museu da República, Biblioteca Nacional, Seéretaria de Docu- e o Gabinete Mi~itar da Presidência da República prestarão
apoio administrativo à Comissão.
mentação Histórica do Presidente da República e, mediante
§ 89 As despesas relativas a transporte e a hospedagem
acordo, de outras entidades públicas e pessoas físicas-ou jurídicas de direito privado que detenham ou tratem de acervos dos membros da Comissão serão efetuadas na forma do disposto no art. 17 desta lei.
documentais presidenciais.
Art. 8 9 Compete à Comissão Memófi3 dos Presidentes
Art. 6a O sistema de acervos documentais privados dos
presidentes da República, através de seus partieipahtes, terá da República:
I - estabelecer política de proteção aos acervos presidencomo objetivo:
-- . - - -ciais privados;
I - preservar a memória presidenciãl como um todo num
II -assessorar o Presidente da República nos assuntos
conjunto integrado, compreendendo os acervos _priVados arreferentes à sua documentação;
quivísticos, bibliográfiCOs e mUseológicos;III- opinar sobre <:ts projetas suscitados por f11.anteneII -coordenar, no que diz respeito-às tarefas de preservação, conservação, organização e acess·ó'·aos ·aceiV6S preSi- -dores de acervos pafa fms de conce~são de apoio técnico,
humano ou financeiro;
_
denciais privados, as açóes dos órgãos públicos de documenIV- opinar sobre a celebração de convênios entre maõtação e· articulá-los com entidades privadas que detenham
tenedores de acervos e entida~es públicas, e fiscalizar sua
ou tratem de tais acervos;execução;
III- manter referencial único de infonriação, capáz de
Vapoiar,
com
recursos
técnicos·
e
finance~ros,
a preset~
fornecer ao cidadão, de maneira uniforme e siStemática, a
possibilidade de localizar, de ter acesso e~de utilizar os docu- vaçãb, conservação, organização e difusão dos acervos·
VI- defínir as_ normas básicas de cOnservação, ~rgani
mentos, onde quer que estejam guardados, seja em entidades
públicas, em instituições privadas ou com particulares, tanto zação e acesso necessárias à garantia da preservação dos documentos e Suas inforrilações;
na capital Federal como na região de origem do presidente
VII.....:.... assegurar a manutenção do _inventáriO geral e regisou nas demais regiões do País;
IV- propor metodologia, técnicas e tecnologias para tro dos acervos privados presidenciais, bem como·suas condi·
identificação, -referência, preservação, consetvação,-·organi- ções de conservação, organizaçãõ-e acessO; - VIII- estimular os proprietários de acervõs privados a
zação e difusão da documentação presidencial privada; e
V- conceituar e compatibilizar as informaÇões referen- ampliar a divulgação de tais acervos e o acesso .a eles;
IX- manifestar-se nos ~sçs de alienação de acervos
tes à documentação dos acervos privados presidenciais aos
documentos arquivísticos, bibliográficos e museológicos de; preSidenciais privados, em conformidade com o art. 39 desta
lei;
caráter público. _
----·- --- X- fomentar a pesquisa e a consulta a acervos, e recoParágrafo único. -o~acesso a docume'ntos sigilosos fica
sujeito aos dispositivos legais que regulãm a segurança do mend~r providências para sua garantia; e.
XI- estimular a- iniciativa privada a colab_orar com os
Estado.
mantenedores de acervos, para a preservação, divulgação e
Art. 79 O sistema de acerVos documentais priv3dos dos
presidentes da República será coordenado pela Coniissão Me~ acesso público
mória dos Presidentes da República, que atuará em caráter
:Art. 9? Os órgãos participantes do sistema de acervos
permanente junto ao Gabinete Pessoal do Presidente da Repú- documentais dos presidentes da República atuarão de forma
blica.
·
articulada, cabendo, especialmente:
§ I • A Comissão setá composta pelos titulares do ArI-:- ao Instituto Brasileiro do Patrirpónio Cultural, apo_Íar
quivo Nacional, Instituto Brasileiro do Património Cultural os projetos ou programas específicos de interesse do sistema,
do § 19 do art. 216 da Constituição Federal, e S"á:Q sujeitos
às seguintes restrições:
I - em caso de venda, a União terá direito de preferência;
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fornecendo _os -meios téCO_icOs; financeiros e administrativos
a instituiÇões de documentação ou: a detentores de acervos
presidenciais priváâos; II- ao Arquivo Nacional, a orienta_ção técnica relativa
ao acervo arquivísticõ, a Organização de centro de referência
de acervos presidenciais cJ.uC reúna e Coloque à disposição
dos interessados informações sobre docu111:ento5 arquivísticos,
bibliográfícos e museológicos, de natureza pública ou privad~,
dos presidentes da República, e a manutençãO de setor de
arquivos privados presidenciais apto a receber do_ações de
documentos dessa natureza;
III- ao Museu da República e outros setores do Instituto
Brasileiro do_ Patrimônio Cultural, a orientação técnica relativa ao acervo museológico;
IV - à Biblioteca Nacional, a orientação técnica relativa
ao acervo bibliográfico;
V - à Secretaria de Documentação Histórica do Presidente da República, organiZãr, durante cada man~dato presidencial, o acervo privado do Presidente, adequando-o ao estabelecido nesta lei; e
VI- à Fundação Casa- de Rui Barbosa, à Funadção Joaquim Nabuco, aos serviços de documentação do _Ministério
da Marinha, do Ministério da Aeronáutica e do Ministério
do Exército, ao Arquivo Histórico do Ministério das Relações
Exteriores, às demais entidades públicas de documentação
e, mediante acordo, às pessoas físicas ou jurídicas de direito
priva-do ligadas à documentação, tais como o Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Associação dos Ai-qui vistaS Brasileiros, as atividades
complementares.
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Art. 13. Ao_ {inal do mandato presidencial, os documentos tratados pela Secretaria de Documentação Histórica
do Presidente da República serão entregues ao titular.
_ Parágrafo único. Os documentos privados não recolhi-_
dos pelo Presidente da República ao final do mandato terão
destínação definida pela Comissão Mernória dos Pre-sidentes
~da República.
CAPÍTULO IV

Dos mantenedores dos acervos documentais privados
de Presidentes da República
Art 14. As entidades, públicas ou priVadas, ou as pessoas físiCas mantenedoras de acervos_ docuwentais. presiden_ciais privados poderão solicitar dos órgãos públicos orientação
ou assistência para a sua organização, manutenção e preservação, e pleitear apoio técnico e finànceiro do poder público
para projetas de fins educativos, científicos áu culturais.
Art. 15~ O apoio referido no artigo anterior ficará condicionado a que:
_J- os detentores dos_ acervos adiram à política de acervos
documentais presidenciais privados formulada pela Comissão
dos Acervos Documentais Privados dos Preidentes da República e _cumpram sua orientação técnica, Visando ao atendi:mento à col~tividade;
I I - os projetes tenham finalidade educacional,_cíentífica
ou cultural;
III -os acervos sejam acessíveís à consUlta pública e
à pesquisa, com exceção das restrições previstas em IeL
§ 1" Fica assegurada a consulta ou pesquisa, para fins
de estudo ou trabalho. de caráter técnico ou-acadêmico, mediante solicitação fundamentada.
§ 29 O pesquisador ficará estritamente sujeito às norCAPfTULO lil
mas de acesso e às recomendações de uso estabelecidas pelo
Da organização do acervo documental privado do Presidente proprietário ou gestor.
em exercício
§ 3o Será estritamente c1,1mprida a classificação de sigilo
Art. 10. O _ãce:rvo documental do cidadão eleito Presi- de documentos imposta pelo titular, quando do exercfcio do
- dente da República será considerado presidencial_ a partir de cargo
sua diplomação, mas o acesso a ele somente se fará mediante
_ § 4o Os documentos só poderão sofrer restrições adicio.
__ _
_ nais de acess'o, por parte do mantenedor, pelo prazo de até
expressa autorização de seu titular.
Art. 11. Com o objetivo de organizar o acervo docu- trinta anos da data de sua publicação ou, no ciso de revelação
mental privado do Presidente da República em exercíCiO~ fica çónsti'â.ngedora à honra ou à intimidade, pelo prazo de até
criada, como órgão integrante do Gabinete Pessoal do Presi- cem anOs da data de nascimento da pessoa mencionada.
dente da República, a Secreta-ria de Documentação Histórica,
CAPÍTULO V
à qual compete:
Disposi~ões
finais
I - coordenar e gerir a formação do ai::efVó privado do
Presidente da República, a partir do levantamento, preserArt. 16. Ocorrendo com eiúic;lade_ privada mintenedovação; conservação e organização-dos documentos e informa- ra de ac_ervo presidencial privado a extinção prevista no art.
ções complementares;
·
22 do Código Civil, os documentos que cOmpõem serão transII -registrar Cronologicamente as ãtividade-s do __Presi- feridos para a guarda da União.
dente da República os fatos decorrentes do exercíçio do manArt. 17. As despesas decorrentes desta lei córiirão à
dato presidencial; e
conta das dotações orçamentf.rias próprias da Presidência da
III- realizar trabalhos_ de pesquisa históiica e documen- República e dos órgãos e entidades participantes do sistema
tal relativos ao acervo, ao presidente e à sua época.
de acervos documentais privados dos presidentes da RepúArt. 12. A Secretaria de Documentaçã9 Histórica s_erá blica.
dirigida por um Secretário, que exercerá a coorrlenação dos
Art. 18. O Poder Executivo regulamentará-o disposto
assuntos, açõcs e medidas referentes ao ace-rvo_ documental nesta lei no prazo de 90 (noventa) dias
privado do Presidente da República.
Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publiParágrafO lihico_. A~ atividades de apoio técriico e admi- cação.
nistrativO da Seci-etaria de Documentação Histórica serão deArt. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
sempenhadas por técnicos requisitaâos, de acordo com a legisMENSAGEM N• 218, DE 1990.
lação relativa à Presidência da República, do Arquivo Nacional, do Instituto Brasileiro do Património Cultutal, da BiblioExcelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional:
teca Nacional e de outros órgãos federais d_e documentação.
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Nos termos do artigo 6l da ConstituiÇãO- Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que "dispõe
sobre a preservação, organização e proteção dos aceivos documentais aprovados dos presidentes da República e dá outras
providências"
Brasfiia, 12 de março de 1990 -José Sarney.

EXPOSIÇÀO DE MOTIVOS EM/SEALIMJN' 00052, DE
20 DE FEVERE1RO.DE 1990, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DA JUSTIÇA.
Excelentíssimo Senhor presidente da RepúbliCa
Tenho a honra de submeter a elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo-anteprojeto de lei que dispõe sobre
"a preservação, organização~ e -pr-oteÇâO dos acervos documentais privados dos presidentes da República e da outras
providências".
2. Trata-se de conjunto de disposições destinadas a oferecer condições de proteção e ·organização cidade única aos
acervos documentais de caráter privado do titular de mandato
presidencial, quando em exercício, e de estabelecer uma ação
conjunta e coordenada aos acervos dos ex-presidentes daRepública, de modo a evitar-lhes o extravio c o desaparecimento
e a assegurar-lhes uniformidade de tratamento, conservação
e acesso.
.=
3. É por demais evidente que tais acervos possuam interesses histórico, polítiCo e cúltural, e são integrantes do património cultural brasileiro, situando-se, assim, sob a égide das
previsões consubstanciadas no artigo 216 da ConSfituíÇão Federal.
"Art. 216 Constituem pãlfinlônlo-cUltufai brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expressão;
I I - os modos de criar, faZer e viver;
III- as criações cientffica"s, artísfieãs e TeCnológicas;
IV- as obras, objetos, documentos, edificações
e demã.is espaços destinados às manifestações artísticoculturais;
V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístiCo, artístico, arqueOlógico, pãJeon.tológico, ecológico e científico.
---- _, __ _
§ 1~ O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o património cultural brasileiro, por meio de inventários, registres, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
§ 2~ Cabe à administração pública, na forma da
lei, a gestão da documentação governamental e as providências- para franquear sua -consulta a quantos dela
necessitem.
§ 39 A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4" Os danos e ameaças ao património cultural
serão punidos, na forma da lei.
§ s~ Ficam tombados todos os documentos e os
sítios detentores de reminiscências históiíCas -dos antigos quilombos. n
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É de fundamental importância salientar a preocupação
de,_ através dos dispositivos anteprojetados. institucionalizar
-dando caráter legal e permanente - uma série de medidas
proporcionadas pela sensibilidade de Vossa Excelência a documentação. É o caso da "Comissão Especial de Acervos dos
Presidentes da República". criada pelo Decreto n9 95.598,
de 6 de janeiro de 1988; como também o do "Projeto Memória
dos Presidentes_ da República", viabilizando por convênio firmado _em 4 de setembro de 1988, pelo Gabinete Civil da
Presidência da República e por entidades especializadas em
documentação, dentre as mais eXpressivaS do País.
5.Fica assegurada, outrossim, a estrutura técnica instaurada no âmbito do Gabinete Pessoal do Presidente da República, rer;ponsável pela organização-sistemática, pela primeira
vez no Brasil, da documentação privada do mais alto mandatário do País. Tal organização documental adequa aos parâmetros· brasileiros o que vem sendo adorado em muitos paises,
tendo por exemplo principal os Estados Unidos da América.
6. O texto do anteprojeto teve aprovação ·majoritária da "Comissão Especial de Acervos dos· Presidentes da República", secretariada pelo Professor Vírgilio Costa, após ampla
discussão que contou com a participação de entidades de grande e'l:pressão na área de documentação, conveniadas no "projeto Memória dos Pre.sidentes da República.
7. É forçoso reconhecer algumas dificuldades na corícretização do texto do anteprojeto, destacando-se a tênue fionteira
entre o "ofiéial" e o "particular", o "público" e o "privado",
quando se trata do cidadão investido na Presidência da República, circunstância que se reflete na sua documentação passada, presente e futura, e se estende, até mesmo, às de seus
colaboradores e familiares.
8. Por outro lado, a importância desses acervos sjtuamnos ao alcance da proteção constitucional ao património cultural brasileiro, "outras formas de acautelamento e preservação"
de qUe fala o art. 216, § 1\ e impôerri mididas de asseguramente, no possível, do acesso à sua consulta e pesquisa.
Assim, a imiscuição bens constituidores do património
cultural brasileiro, mesmo os detidos por particulares, revela~se necessária e até obrigatória, exigindo, no entanto, que
se evitem abusos ou intromissõeS -ilegais.
No_ caso em espécie, presentes_ estão disposições acauteladeras de preservação dos interesses particulares, destacando~se o previsto no parágrafo único do artigo 1~:

"A participãÇão de pessoas jui-Idicãs de direito privado, detentoras de acervos presidenciais, nOs benep
fícios e obrigações decorrentes_ desta Lei, será voluntária e realizada mediante prévio acordo formal."
Entende-se, portanto, que as normas atinentes aos parti~
culares, em especial aos detentores de acervos, constituem
intervenção respaldada constitucionalmente, mas sem chegar
a ferir os preceitOS legais, notadamente ou de proteção ao
património privado. E o caso, por exemplo, das restrições
concernentes à alienação dos documentos, artigo 3~, que não
atinge, enl_~sua plenitude, a capacidade do proprietário de
dispor de seus bens.
9. A_ con_cepção de U!lla artiCUlação no conjUnto de medidas e providências objetivando a preservação, organização
e proteção dos acervos presidenciais privãdos persegue a forma de um sistema, sem todavia, caracterizá-lo dentre os adotados pelas organizações administrativas, e cite-se o preceituado
no Decreto-Lei n• 200, de 1967.
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O sistema assim concebido possui a coordenação de Co-_
missão Memória dos Presidentes da República, a participação
de entidades públicas de documentação, e·cte instituições pri-

vadas ou pessoas físicaS detentoras de acervos presidenciais,
sendo crucial salientar que estes últimos é dada a iniciativa
voluntária de adesão, através de acordos (artigo~»):
10. Outro resgUardo perseguido pelo anteprojeto, o de
não se chocar com outras iniciativ-as legislativas que lhes são
conexas. As suas _disposições evitaram incompatibilizaçóes,
a qualquer título, com a legislação pertinente a documentação,

e especialmente ao Projeto de Let n9 4.895, de 1~84, _qu~
dispõe sobre a proteção aos arquivos públicos e privados e
do Projeto de Lei n' 4, de 1985, que estabelece restrições
ao acesso a doCumeOtos e informaÇões públicas, em tramitação
na Câmara dos Deputados
11. A criação da Secretaria de Documentação Histórica,
no Gabinete Pessoãl do Presidente da Reública, cons.olida
situação inovada pela atual gestão, proporcionado aos futuros_
chefes do Estado brasileiro, condições ideais de organizar
os seus acervos, refletindo-se em benefício da preservação
da memória nacional e da compreensão _do contexto histórico
_e político de suas épocas.
-12. Finalmente, para uma mei4or co~preensãó de valor
de tais acervos, vale transcrever manifestação- do professor
Edson Néri de Fonseca, da "Comissão--de Acervos dos Presidentes da República", em justificativas ao antep,rojetO: ·
''Diga-se rogo que os aCervos docuníentais privados dos Presidentes brasileiros sempre se-constituíram
no problema mais grave da historiografia republicaria.
Grandes brasileiros exerceram este elevado cargo, mas
nenhum teve consciência da impOrtância dos acervos
documentais para a reconstituição tanto de suas re:s.Pec~
tivas épocas quanto- Oã.s decisões, costumes, motivações, vestuário, mobiliário, leitufas, influências, etc.
Trata-se na verdade, de uma omissão menos individual
do que circunstancial, porque somente em nossos dias
surgiu no Brasil a consciência pela preservação da memóda náciona["
-13. Por todo o exposto, não tenho dúvidas 9_~_que o
anteprojeto ora submetido ao_juízo de Vossa Excelência apresenta-se conveniente e oportuno, e certamente contribuirá
para a evolução da documentação brasileira.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos
de profundo respeito. -:-- Saulo Ramos, Ministro da Justiça.
(Á Comissdo de Educação)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe·
diente lido vai à publicação.
_ __
Sobre a mesa, projeto que será lido pelb Sr. 1!> SecretáriO.
É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 74, DE 1991
Altera dispositivos do Regimento Interno referentes
à tramitação de Proposta de Emenda à Constituição.

O -Senado Federal resolve:
Art. 19 As disposições do Regimento Interno dO Senado Federal referentes à tramitação de Proposta de Emenda
à Constituição passã.iii a vigorar com as segui~tes alterações:

"Art. 356.
missão de
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A Proposta será despachada à Co:

ConstituiçãO~

Justiça e Cidadania e à Comis-

são Permanente que tiver mais pertinência co·m o assunto nela tratado.
Parágrafo úriíco. A cada uma das comissões é
assegurado o prazo de até trinta dias para emitir parecer
sobre a proposta.
Art. 358. __ ............... ., .•.-."·" ..................... ..
§ 29 Aprovado o- prOSseguimento, será concedi:~
do, às comissões ou à <:omissão que o houver excedido,
o prazo improrrogável de dez dias para encaminhar
à Mesa o respectivo parecer.
§ 3 9 Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo
an_terior. a Proposta, obedecido o disposto na alínea
c do§ 29 do art. 176, será incluída, com ou sem parecer,
em Ordem do Dia, em fase de discussão, em primeiro
turno.
§ 49 Durante a discussão, poderão ser oferecidas
eme-ndas assinadas por um terço, no mínimo, dos membros do Senado, desde que guardem relação direta e
imediata com a matéria tratada na Proposta.
§ 5 9 O parecer da Comissão que concluir pela
apresentação de emenda deverá conter assinaturas de
Senadores que, complementando as dos membros da
comissão, alcancem o número estabelecido no parágrafo anterior.
Art. 359. Para exame e parec.::r das emendas é
fiSsegurado às comissões o mesmo prazo estabelecido
para exame da Proposta- fixado no parágrafo único do
art. 356.
Art. 361. Esgotado o prazo das comissões, proceder-se':'á _na forma do disposto nos §§ 29 e 39 do art.
358, incluída a Porposta em Ordem do Dia. para votação, em prim~ro turno.
§ 19 Serão admitidoS requerimentos que objetivem apenas votação em separado de partes da proposta
ou de emendas.
§ 2~ A deliberação sobre a Proposta, as emendas
e as disposições destacadas para votação em separado
será feita sempre pelo processo nominal.
Art. 365. Aprovada sem emendaS. será a Proposta remetida à Câmara dos Deputados. Emendada,
será encaminhada à Comissão Diretora, que terá o
prazo de dez dias para oferecer a redação final.
Art. 372. Obedecidas as disposições constantes
deste Capítulo, aplicam-se à tramitação da Proposta,
no que couber, as normas estabelecidas neste Regimento para as demais proposiçôes."
Art. 29 Esta Resolução· entra eni vigor nã data- de sua
publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as djsposições em contráriO.
Justificação
-O principal objetivo deste projeto-e- suprimir a -neCessidade de se constituir comissões especiais temporárias para
· exame de cada uma das propostas de emenda à Constituição.
Somente nesta sessão legislativa, foram apresentadas, até
a presente data, quinze propostas de e~enda à'Constituição
e. conseqüentemente, constituídas igual número de comissões
- temporárias, cada uma delas integradas por dezesseis Senadores. ·
Quando da elabor.ação do atual Regimento Interno, justificou a necessidade de redução do número das comiss.ões per-
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a impossibilidade de. os Senadores comparecerem,

ao mesmo tempo, às reuniões das várias comissões.das quais

eram membros titulares ou suplentes, consideradas, ainda,
a sua participação nas-comissões mistas e de inquérito._ ·
Aquilo que se quis evitar, volta agora a ocorrer com
a criação das comissões temporárias em referência. A vista do exposto, têm as propostas de emenda à Consti~
tuição sido incluídas em Ordem do Dia sem a dev.ida e indi.sM
pensáv~l instrução, não proporcionando, portanto, ao Plenário, esclarecimento sobre as conseqüências da alteração pro·
posta ao texto Constit~,~QQnal.
Procurando ultrapassar as dificuldades apontadas, o projeto recomenda para instrução da proposta, o seu exame pela
Comissão de Constituição,_Justiça e Cidadania e, ainda, pela
comissão que tiver maior pertinência com o m_érito da matéria
nela tratada, concedendo, a ·cada uma dessas comissões, o
prazo de trinta dias para encaminhar à Mesa o respectivo
parecer, tanto no que. diz respeito à proposta, propriamente
dita, quanto às emendas a ela apresentadas~
Inova o projeto_suprindo lacuna existente no Regimento,
ao regular a apresentação de emendas à proposta, quando
constantes da conclusão de parecer de qualquer das comissões.
Atribui o projeto competência à Comissão Diretora para
elaborar a redação final das propostas.
Estas, em linha_s gerais, as razões da elaboração do projeto de resolução que ora submetemos à apreciação dos Senhores Senadores.
_-"'"
Sala das Sessões, 4 de _outubro de 1991. -Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O projeto
lido será publicado e, _em seguida, ficará sobre a mesa durante
cinco sessões· ordinárias, a fim de receber emendas. nos termos
do art. 401 do Regimento ·Interno. Findo esse prazo, será
despachada às comissões competentes.
--- -Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1~ Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N' 691, DE 1991
Requeiro a V. Ex~, nos termos do art. 43, II do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam consideradas c9mo de lice:n~
ça autorizada, minhas ausências às -sessóes·-ordinádas do Senado realizadas nos dias 17, IS. 22, 25-4-91; 10, 13, 14, 15,
16, 17, 20-5-91; 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21-6-91; I,
2, 5, 6. 9, 12, 21-8-91; 2, 3, 4, 9, 10-9-91, quando estive
acompanhando tratamento médico de meu esposo, Governador Ottomar Pinto, que se submeteu a cirurgia- cardíaca
que culminou com a implantação de três pontes de safena.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1991. ---Senadora
Marluce Pinto.
REQUERIMENTO~• 692, DE 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 56, II, da Constituição e cio art. 43,
II, do Regimento Interno, requeiro licença para me afastar
dos trabalhos da Casa, nos dias 4 e 7 do corrente, período
em que estarei em Florianópólis, proferindo Palestra na "2~
Reunião do_ Comitê Latino Americano de Integra-ção dos Parlament~res Municipais", além de contatos que manterei no
âmbito do Governo do Estado de Santa CaüiriniL
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1991. ~Senador E;speridião Amin.

Sábado 5 6745

REQUERIMENTO N• 693, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeiro licença par.a me ausentar dos trabalhos da Casa,
na prõxiin3 segunda-feira, dia 7 do corrente, para participar
do Seminário "O Brasileiro e a Cidadania", ·em CuritibaParaná.
Sãla das Sessões, 4 de outubro de 1991. --Senador José
Eduardo.
REQUERIMENTO N• 694, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno do Senado Federal, licença para afastar-me dos trabalhos
da Casa no período de 6 a 11 do corrente mês, a fim de
realizar viagem à Repúbliça do Chile, onde conhecerei aspectos do modelo institucional do setor elétrico daquele país.
Sala das Sessões. 4 de outubro de 1991. -SenadorTeotô~
nio Vilela Filho, Presidente da Subcomissão de Energia do
Senado Fedeial.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A votação
dos reQuerim-entOS que acabam de ser lidos deixa de ser processada por falta de quorum.
--- Sobre a mesa, comunicação quer será lida pelo Sr. lo
secretário.
É lida a seguinte

COMUNICAÇÃO
Brasília, 2 de outubro de 1991
.thor President€~.
· Conlunico ã V. Ex• que me ausen"tãrei d-0 País, ·em Viagem
particular~ nO -período de 6 a 14_do mês corrent!!.
Atentamente. -Senador Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- 0 expedinete lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comunica à Casa que o Sr. Ministro da Justiça anunciou, ao cair da tarde de ontem, que fará chegar ao Congresso
Nacional proposta de emenda à Carta Magna firmada pelo
Senhor Presidente da República, que é parte legftüna para
oferecer esse tipo de proposição ao exame deste POder.
Como Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, estarei presente a esse ato formal programado_ para
às 11 horas de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício _Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronvncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. como
V. Ex• acabou de salientar, o_ Governo anuncia que farã chegar
ao Congresso Nacional hoje, o produto do seu trabalho, visando às modificações_ constitucionais.
Ao longo de todo esse debate preliminar, sobretudo na
primeira versão, depois na segunda, a sociedade brasileira
e e$pecificamente os Parlamentares tomaram conhecimento
daquilo que o Senhor Presidente da República desejava modificar no texto constitucional para conjurar a crise que se procu:..
rou alcunhar de ingovernabilidade, tendo em vista a defasagem dos ajustes fiscais e o desencontro da economia brasileira.
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provocada em função das formas não muito fÚ:Stas de cofetas
de tributos brasileiros.
Fiquei atónito quando hoje tomei Conhecimento çle que,
dentre as proposições sugeridas pelo Senl;10r_ Preside_nte da
República, encontra-se a restauração do instituto _Qa avc;>catória. Quer dizer, o Presidente da República pretende ressuscitar aquilo que, na verdade, já foi objeto de recusa por parte,
após largo debate travado, da Assembléia Nacional Constituinte, com relação a colocar-se no _text_o_ço_n?titucJonal a avocação para o Supreino Tnbunal Federal daqueles feitos que
tramitam nos jufzos e nos tribunais dos Estados brasileiros,
quando a causa é de interesse nacional. De tal modo que,
pondo em risco a economia, _torna-se indispensável que o
Supremo Tribunal Federal tome conhecimento desse feito,
passando a julgá-lo unitariamente. Nada mais absurdo, porque
foi rejeitado pela pi6Pria Constituinte. -Na verdade, Sr. Presidente, o instituto~ da a vocação foi
trazido para o texto- da Emenda Constitucional n9 1, de- f969,
que alterou substancialmente a Çonstituição de 1967.
Com efeito: na ·parte reTatlVã à competência do Supremo
Tribunal Federal, determina a letra "o" do_ inciso I do art.
119 daquela ConstituiçãO, o seguinte:
·
-

"Art. 119.
deral:

Compete ao Supremo Trióunalfe-
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É necessário e·x-plicirar, para ficar Õítido, Que o Supr~mo
Tiibullal Federal, pela estrutura do Poder Judiciário estabelecida na Constituição, passou a ser a Corte dedicada exclusivamente à defesa da Constituição. Na verdade, o que se pretendia era transformar o Supremo Tribunal Federal em Corte
constitucional.
Como a tese do parla1_11entarismo não fói vítOriosa naquela
ocasião, enxugou-se o texto de tal modo que o Supremo Tribunal Federal ficou sendo, sobretudo com a competência para
dirimir aS ãções diretas de inconstitucíOnalidade, o tribunal
específico para dirimir todas as dúvidaS relativas à interpretação do texto constitucional. Assim, quando há qualquer
divergência de interpretação acerca da Constituição Federal,
é claro que a última palavra terá sempre :que ser proferida
-pela Excelsa Corte.
_
Devo salientar _que, na verdade, há uma impropriedade,
quando se procura atribuir, neste instante,ao Sugremo Tribunal Federal a competência para solucionai conflitos dessa natureza. Criou-se o Superior Tribunal de Justiça para compor
o Poder Judiciário; com a atribuição específica de ser a terceira
instância, vale dizer~ a Corte de cassã.ç3o, que teria competênCia, cOmo tem, de solucionar os conflito-s de fatO e ·ae
direito, ao invés de serem canalizados para o Supremo Tribu-

nal Federal.

__ éon~ud_o, pref~_re o Senhqr Pr~siçlen.te da República atribuir essa competência ·ao Supremo Tnbunal Federal, e o faz
o) as causas-processadas perante quaisquer juízo~ equivocadamente, talvez por falta de uma assessoria jurídica
ou tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do Procu- mais competente. Como eu disse-. o Supremo Tribunal Federal
rador-Geral da República, quando decorrer imediato tem a incumbência precfpua de ser o guardião do texto constiperigo de grave lesão à-ordem, à saúde, à segurança, tucional. Portanto, só aquelas matérias relativas à interpreou às finanças públicas, Parã que·se suspendam os efei- -tação da Constituição deveriam e deverão estar nã s-cra -õrbita
tos de decisão proferida e para que o conhecimento de competência. As questões de fato e as questões de interpretação de lei comum passaram a ser da alçada do Superior
integral da lide lhe seja devolvido;"
Tribunal de Justiça.
Como todos se recordam, es'se princípio passou- a figurar
No caso específico da USIMINAS, surgiram equívocos
no texto constitucional de 1969, em função do chamado "Pa- exatamente em relação à interpretação· dos dois textos: a Lei
cote de Abril", de 1977, que o presidente Geisel fez iD.troduzir n" 8.031, que criou o sistema de privatização, e o Decreto
goela abaixo da Nação brasileira.
regulamentador n~ 99.463, de 1990, que exorbitou, criando
Claro que o esperado, naquela ocasião, era uma reformu- mecanismos diferentes para os mesmos pagamentos, no caso
lação da máquina judiciária, Começando-se pela primeira ins- da compra das ações das empresas privatizáveis.
tância. Mas o Presidente de então entendeu que o preferível,
Em decorrência desse fato, é claro que o Superior Tribuo indispensável naquele instante, seria fazei- uma modificaçãona estrutura superior, quer dizer, na cúpula da pirâmide do nal de Justiça é que teria que proferir a iíltima decisão. Só
Poder Judiciário",_: E _é claro que os problemas do emperra- quando houvesse infringência ao textq_ constitucional é que
mento da máquina judiciária nunca foram solucionados. Sabe- a matéria seria submetida ao Supremo Tribunal Federal. E
mos que a Justiça se ..encontra totalmente defasada por uma o Supremo já havia examinadp uma questão, através do ajuízamenta de uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual
série de fatores.
O que está levando o Presidente da República a introduzir ele entendeu que, no ca_so específico da USIMINAS, há ilegaliesse novo dispositivo iia ConstitUição·,· por via dessa 'revisão dade, mas não.há inconstit!lcionalidad~. Ora, se h_á ilegalidade
que se pretende fazer, é o fato criado pela USIMINAS, cUjo e não há inconstitucionalidade, não será o Supremo Tribunal
processo de privatização alargou perant~ a sociedade brasileira Federal o Tribunal competente para apreciar essa questão
uma'"'polêmica muitog'-rande, e foram vários os }ulie:s â3:Justiça e, sim, o Superior Tribunal de Justiça.
Assim, o Presidente procura, equivocadamente, atribuir
Federal que proferiram decisões não só _no Rio de Janeiro,
como também em Brasília e Belo Horizonte, decisões variadas ao Supremo Tribunal Federal a faculdade, a prerrogativa de
no seu COnteúdo jurídico. Por isso, o Senhor Presidente da avocar, de qualquer Juízo brasileiro, de qualquer Tribunal
República deseja uniformizá-las de tal modo que, quando brasileiro, as ações que forem ajuizadas. Isso vai ser urna
haja um processo judicial dessa natureza, a competência para verdadeira balbúrdia, porque, toda vez em que se ajuizar,
em -qualquer Juízo brasileiro, uma ação que não for da convejulgá-lo seja, portanto, do Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que, no caso -específico da USIMINAS, pelo con- niência do Presidente da República, e o Procurador-Geral
flíto de jurisdição ·qm.::- foi criado perante o Superior Tribunal concordar, esse feito-será avocado para o Supremo Tribunal
de Justiça, a questão já havia sido solucionada. Quando fize- Federal, em qualquer fase em que se encontrar no Jufzo--de
mos a Constituição de 88, é claro que essa questão da a vocação origem. ~este caso, a ação setá interrompida, e o Supremo
Tribuna1·Federal passará a julgar a questão em caráter definivoltou ao debate, con:ro ·salientei anteriormente.
I - processar e julgar orig1nariiüTiente:

..........

~------·-·---~~----···-"---"'•·-"7<.

--·· ... -........... ..
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tivo, po-uco importando se ela seja de fato uma questãÕ de
interpretação do texto constitucional.
Ora, como o Supremo, repito, tem a funçao e"specífica
de examinar e julgar as questões de inconstitucionalidade,

por que passará ele a ter, agora, a função de um juiz comum,
para julgar feitos que não envolvem questões de inconstitucionalidade_ou de constitucionalidade? No caso específico, a COrte adequada para essa avocação seria o Superior T-ríbunal
de Justiça.
Na época da Constituinte, volto a dizer, o Superior Tribunal de Justiça tinha a competência da avocação, e o Supremo
Tribunal Federal também o teria~ Acontece que, aqui no Congresso, a maioria que predominou foi no -sentido de- recusar
a avocatória, não só para o· Superior TnDunal de Justiça,
como também para o Supremo Tribunal FederaL Agora, queR
rendoRse restaurar, fazer ressuscitar esse instítuto, é claro que
ela teria que ser atribuída ao Superior Tribunal de Justiça
e não ao Supremo Tribunal FederaL Seria uma inversão total
do princípio adequado que se deu ao Supremo Tribunal Federal de Corte específica para interpretar dissídios que envolvam
questões de inconstifi.icionalidide-OU de constitucionalidade.
Sr. Presidente, era esse o alerta que eu gostaria de fazer.
Não haverá condições de votarmos favoravelmente. Creio que
o Presidente da República foi levado a colocar esse dispositiVo
em seu pacote em função-das questões suscitadas pela privatiR
zação da USIMINAS. Mas é um enfoque diferenciado da
verdade, que não vai conduzir, acredito, a um -consenso, sobreR
tudo daqueles que têm uma visão mais esClarecida acerca
do Poder JudiCiário, p"r'incipãlmente das funções de julgamento específico das Cortes do Poder Judiciário no Brasil.
Faço,-então, este registro, porque me parece que foi unia
precipitação. Não se cogitou, em nenhum momento, nas duas
versões que fora-m -reinetidas a· opiniãO públicibrasileira, essa
matéria relativa ao Poder Jtidíciárío. s·e fõrnios mexer no
Poder Judiciário, a pririif~ira proposta séria que deVeria ser
feita seria a criação do Conselho Nacional de Justiça, com
uma composição mista de advogados, membros do Ministério
Público e membros do Poder Judiciário, para fiScalizar os
atos funcionais e administrativos do Poder Judiciáríõ. QUem
foi Governador de Estado, como V. Ex', Sr. Presidente _E pitácio Cafeteira, que foi Governador do Estado do Maranhão,
sabe dos conflitos que são criados entre o Executivá e o Judiciário dos respectivos Estados. Os Desembargadores e Ministros fazem o seu corporativismo, liriprensam os Govetnãdores
de Estado, criando-lhes problemas difíceis.
Não há poder algum que controle, por exemplo, quando
se consigna no Orçamento uin~ verba çlo Poder Judiciário,
a maneira de gastá-la. Sabemo_s que, na medid~_ em que foi
dada ao Poder Judiciário essa autonomia finã.nceirã~ Criõu:..se
uma verdadeira balbúrdia, um _processo perdulári()"-de gastos
excessivos, com tapetes exageradOs, Com quadros, com-emprego de parentes, enfim, práticas irregulares, completamente
infundadas, espraiadas por este Brasil afora, em decorrência
exatamente_ da inexistência de um órgão _controlador dos.,atos
funcionais e administrativos do_ Poder Judiciário.
Se se quer mexer no Poder JudiciáriO, vamos m_exer-taffibém, por exemplo, na estrutura da Justiça Eleitoral. Não
é justo que o Tribunal S-Uperior seja o único árbitro dos programas de televisão, o único que decide quem vai ter e quem
não vai ter o direito de falar neles; e o único árbitro de questões
que devem estar sujeítas aos partidos políticos, e rtão à interpretação_discriciOnária de um juiz.
--
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-.Sabemos que há paternalismo, há favorecimentos, e Íflterpretações da Justiça Eleitoral, por conveniências políticas,
para atender a quem está no poder, ou para favorecer determinados grupos políticos, que são amigos, ou que tém relacionamentos de convivência mais estreita com Membros do Poder
Judiciário.
-Então, neste irl.Stante tarribém é Pre-ciso resolver a questão
·
da Justiça Eleitoral.
Entendemos que a revisão constitucional profunda eStámarcada para-1993. Então, por que o Presidente da Repúblicã.
resolve mexer na estrutura do Poder Judiciário? Não podemós, absolutamente, emprestar o nosso apoio, porque entendemos qu_e s~ trata de_ uma soluç~o _e_specífica para resolver
uma -teridência que, na verdade; está solUcionada, na medida
e-m que a Corte específica já decidiu sobre o conflito, faltando
ape-nas a decisão de mérito, porque a 1iminar já foi equacionada.
Quer dizer, o Presidente da República Poderia fazer o
leilão da USIMINAS, sem necessitar de qualquer suprimento,
via ação de medida provisória ou qua1quer outro procedimento.
Em tese, o Presidente da República pode fazer a privatização, porque está amparado por uma decisão liminar dada
pelo Superior Tribunal de Justiça~ Não é, portanto-, extrair
desse problema uma proposta institucional que venha a modiR
ficar a estrutura de um Poder que está carente de outras
reformas, e demandaria seguramente, da nossa parte, um estudo maís profundo. uma discussão mais abrangente. Não é
o-caso, nesse instante, de se cogitar em modificar a competência, ou -ãs ·competências atribuídas pela ConstituiçãO de
1988 ao Poder Judiciário. ···
··
·
Por conseguinte, Sr. Presidente, trata-se de unia infeliz
iniciativa que sequer foi aventada nas propostas anteriores,
que não terá o consenso absoluto, tenho-certeza, e nem tampouco o médio, creio~ dos parlamentares que se dedicam às
questões do Poder Judiciário nesfa Ca:sa: do Congresso Nacional.
Fica, aqui, portanto, essa ressalva de que foi uma inici&tiva indéOit_a que nós examinaremos com mais profundidade,
para expungir dessa proposta qualquer alteração que venha
a ser feíta no Poder Judiciário.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
- Durante o discurso do Sr. Maurício -Corria, o Sr.
Mauro Beneyides, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
. O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)-'-- Concedo
a _p_alavra aó -n.??r~.senad'?r Joã~ França;
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinte __discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, amanhã, dia
5 de outubro, comemora-se o terceiro aniversário do Estado
de Roraima, que passou a essa con-dição, com a nova Constituição. em 1988.
Vimos, portanto, a esta tribuna, para saudar a população
roraimens._e, nesta data que registra a sua emancipação política
·
·
e administrativa.·
No aniversário do meu queri@ Estado, não poderia perder a oportunidade de chamar a atenção das_ autoridades federais para os problemas que mais afligem a nossa população.
Roraima era tida como a última fronteira do Brasil e
vivia" no esquecimento,. Agora_, com a expansão dos movimentos ecológicos_ e indigenistas. como também a pressão
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íntC::rnacion-al em prol da preservação da Amazónia, passou
a ocupar lugar de destaque no n-oticiário de jornais, rádio

e televisão, no Brasil e no mundo.
Antes disso, o nosso Estado vivia economiCamente de
atividades como a exploração de madeira e rriiriéffoS, ecnaÇáó
de gado e mantinha pequenas lavouras de subsistência;- com
cultivos de arroz; milho, mandioca etc.~.
O que vemos hoje, é o nosso povo inse-gurO e preocupado
com o futuro do seu jovem Estado e de sua própria sobrevivériCia:- -

--

- -

A falta de apoio às atividades agrícolas e pecuárias, juntamente com a pretensão da FUNAI de transformar em área

iildígena 67% do território do Estado de Roraima, pararam
todas as atividades económica-:f.- A economí3 de Roraima hoje
é sustentada na base do contracheque; os salários dos funcionáriOs públicos que ali vivem e trabalham é a única fõnte
de recursos que alimenta nossa economia.
Sr. Presidente e Srs. Senadores. vejam a triste realidade
desse jovem Estado.da Federação ...
O Sr. José Eduardo- Permite V. Exa um aparte?

O SR. JOÃO FRANl;A- Com satisfação óuço V. Ex•
O Sr. José Eduardo- Senador, apenas para informar
a V. Elé" que tenho conhecimento que o Presidente da República determinou ao Sr. Secretário Egberto Baptista um programa alternativo para o Estado de Rorairria, tendo em vista
a necessidade da retirada dos mineradores daquela região,
e da situação de dificuldades que o Estado vem atravessando.
Obtive essa informação juntO ao Presidente, de que Sua Excelência, preocupado com essa situação, determinou que seja
elaborado com urgência um programa para o Estado de Roraima. Conhecendo aquela região, comungo com a preocupação
de V, Ex~ e enfatizo esta problemática que aflige o Estado
de Roraima, o problema dos índios_ e a necessidade de que
realmente se façam programas de desenvolvimento económico
para aquela região. Muito obrigado.
O SR. JOÃO.FRANÇA - Agradeço pelo aparte de V.
Ex~, que é conhecedor da região.
Cominuando, Sr. Presidente. A destinação de 9.5QO.OOO
(nove milhões e quinhentos mil} hectare·s de terras contínuas
para os-índios Yanomami inviabilizou totalmeitte a explo"ração
eco_nômica de uma das maiores rservas minerais do Planeta.
Nas áreas denOminadas Raposa e Serra do Sol, a Funai pretende demar_car 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil)
hectares, também de área contínua. Neste"último_caso, a situação é muito preocupante, pois neS-Sa área vivem cerCa de
350 fazendeiros, dedicados à pecuária~ com-um rebanho estimado de 240 mil reses, ameaçados de expulsão e sem destino.
Temos que demarcar as áreas indígenas, assegurando desta forma a sobrevivência dessas comunidades, mas com o
cuidado de não compremeter a economia do Estado, que
necessita explorar de forma racional suas potencialidades económicas.
O Sr. GerSOn Camata- Permite-riie V. Ex~_um- aparte?
O SR. JOÃO FRANÇA- Pois não.
O Sr. Gerson Camata - Ilustre Senador João França,
nesta sexta-feira, quando V. Ex•, da tribuna do Senado Federal, comemora o terceiro ano da criação do seu Estado, quero,
primeiro, dizer que, naquela oportunidade, estávamos aqui,
e votamos favoravelmente àquel::t decisão. E uma das boas
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coisas que aconteCeram com a criiiçãO do Estado foi 3. Viitda
de V. Ex'·' para o Senado Federal, figura concordata, amena,
interessada na defesa dos assuntos do Estado de Roraima.
V. Exa, ao fazer o registro da comemoração desse terceiro
ãno, ressalta as preocupações dos seus concidadãos, Que são
t:iinbém do Brilsil e, talvez, do mundo. Há poucos dias, dentro
da linha do pensamento que V. Ex~ expõe com tanta clareza
e objetiv"idade, tive oportunidade de ler uma entrevista na
revista Time, de duas páginas, em que o Governador Gilberto
Mestrinho abordava, com muita lucidez, os problemas que
os seres humanos, os cidadãos da região Amazónica estão
vivendo. O título era: "O Governador que faz os ecologistas
ficarem vermelhos". Dizia S. Ex que enquanto os ecologistas,
atendendo a um dever de consciência, cuidam das árvores
e dos macacos apenas, o governador tem que cuidar das árvores, dos macacos e também dos seres humanos que habitam
a região Amazónica. V. Ex~ expõe um quadro dramático,
porque se criou um Estado e depois se tomou o seu território.
O nosso ex-companheiro, Governador Ottomar Piõ.t:O, àaqui
a ãiguns dias vai ter qUe receber um título de "caciqUe",
porque será governador apenas dos índios e não dos cidadãos.
Creio que essa conferência no Rio de Janeiro, a EC0-92,
que está chegando, será exatamente a oportunidade para a
discussão desse enfoque que V. Ex~ está mencionando em
seu pronunciamento: o desenvolvimento_ com a preservação
da natureza, destruindo menos ou -evitando toda a destruição.
Se o_ enfoque for pelo radicalismo com que-estão levando
a visão do problema, a EC0-92 será pratfcãmente uma condenação à região Amazónica. O que se tem que debater, e
parece-me que esse é o espírito das Nações Unidas, é o sustento do _desenvol~imento, com a conc_entração da natureza, o
-homem integrado _ao ambiente do qual ele tira o seu sustento,
procurando melhorar suas condições de vida. Cump-ririieO.to
V. Ex~- pela objetividade com que, ao comemorar a instituição
do seu Estado, manifesta a preocupação dos seus governantes
e do seu povo.
O SR. JOÃO FRANÇA- Agradeço a V. Ex• pelo aparte.
Ainda somos hoje, Sr. Presidente, um Estado isolado.
A BR-174, única ligação com o resto do País, está em péssimo
estado de conservação, não oferecendo nenhuma condição
ao tráfego, e durante a maior parte do ano é intramitável,
principalmente no período de abril e setembro.
8

0

O Sr. Francisco Rollemberg- Permite V. Exa um parte?
O SR. JOÃO FRANÇA - Com prazer, ouço o aparte
de V. Ex•
O Sr. Francisco RoUemberg --Eminente- Senador, tiVe
a oportunidade de conhecer o Estado de Roraima, quando
ainda era Território, coincidentemente, o Chefe do Executivo
estadual era o atual Governador, Ottomar Pinto. Piua miilha
surpresa, conheci uma área das mais belas e ricas do_ País.
Acreditei, riaqueléTTIStante, que, ao se emancipar, o Estado
de Roraima _h,av:~!ia_ de sei- um Estado promissor na consti-fuição -dã-N-ãção brasileira. Vi os ciúitpos, as riqueZas minerais
e tudo o mais que lá havia de inexplorado. Vejo agora, cOm
pesar, que os fazendeiros do seu Estado recebem ofertas da
viZinha Venezuela, para transferir seus rebanhos, estimados
em 134 mil reses, abandonando o território brasileiro. Vejo
que se pretende demarcar 65% das terras do Estado como
área indígena. Vejo, com preocupação, que a área indígena
dás Yanomami, que são binacionaís~ se confrOnta também
com a Venezuela, que pretende demarcar 90 mil hectares
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para os Yanomami. Ora, Sr. Senador, esses problemas não
só causam dificuldades muito grandes para instalação e desen-

volvimento de Roraima, por parte do Governador daquele
Estado, com nos causa uma preocupação muito grande, porque, recentemente, estive na Venezuela e pude perceber que
a questão da internacionalização da Amazônia venezuelana
não é um problema capital - a Venezuela até aceita isso
de bom grado-, mas se começarmos a demarcar essas regiõ_es
de fronteira, permitiiido que haja nações indígenas semi-independentes, de 2.000, 3.000 índios, binacionais, será Uina porta
aberta para a internacionalização da Amazónia, vindo da periferia para ~centro. É, como se diz, "comendo o mingau
pelas beiras". Começa pela área Yanomami, na Venezuela,
adentra para o Estado de Roraima, e veja, Sr. Senador, o
que poderá ocorrer para a segurança nacional, no que diz
respeito a uma entrada sub-reptícia, lenta, vagarosa, riaquela
região de interesses multinacionais. V. Ex~ faz bem ~m vir
à tribuna, nesta manhã, comemorar o·3Q aniversariO dO Estado
de V. Ex~ Comemora, Enuncia-, -e Alerta o Senado Federal
e a Nação para que voltem os seus-olhos para Roraima; pofque
lá o potencial mineralógico, de agricultura e pecuária a se
desenvolver poderá dar a Rorainiã b- status-qúe-toâos nós

esperamos, de grande Estado, produtivo, promissor; desen·
volvido, sentinela das nossas fronteiras do Norte. Está de
parabéns V. Ex~ pelo pron-unciamento que produz esta manhã
da tribuna desta Casa.
O SR. JOÃO FRANÇA- Agradeço a V. Ex• o aparte.
Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o asf3ltamento da BR-174 é "indíspcnsável para o- deseõvolVimento
do Estado.
No setor energético~ convivemos com velhas usínas termoelétricas, que não ofer!Xem condições de maioreS investimentos industriais, por falta de energia. A construção de uma
hidroelétrica, aproveitando o enorme potencial de nosso rios,
será mais uma alavancit. para o progresso de Roraima. Nosso Estado apresenta, também, no setor educacional
e sanitário, sérias dificuldades que neCessitam da atenção do
Govern-o Federal.
Precisamos de mais escolas e professores qualificados para o ensino fundamental.
A esperançosa população está ·carente de um programa
de saúde que lhe dê o mínimo necessário para uma vida digna.
Estes_ aspectos de saúde e educação serão objeto de futuros pronunciamentos, pela urgência de soluçõ~s necessádas
para ~oraima.
Queremos, nos anos_ vindouros, ao-comemorar o aniversário do Estado de Roraima, ver uma realidade diferente
da atual; queremos ver o nosso jovem Estado nos-trilhos
do desenvolvimento, com a população feliz e com os seus
direitos básicos de sobrevivência assegurados-.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
Durante o disCursá do Sr. JOão França, o Sr. E pitOcio Cafetiiira~deixa a cadeli-0 aã preSldénciO.; que é ocupada pelo Sr. Beni Ve:ras, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Bení Veras)- Esgotado o tempo~
destinado ao Expediente.
__
Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 84, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, en:t turno único, do Projeto de Lei da
Câmara !l' 84, de 1991 (n' 1.450/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação das seções judiciáris dos Estados
de Tocantins, Arri3pá e Roraima, reestrutura os serviços da Justiça Federal de 19 Grau, e dá outras providências (dependendo de parecer da Comissão de Constítuição, Justiça e Cidadania).
Solicito ao nobre Senador José Eduardo o parecer daque-- - le órgão técnico.
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB ___:~PR. Para emítír parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, já aprovado pela
Câmara dos Deputados, chega à apreciação desta Casa o presente projeto, de autoria do Superior Tribunal de Justiça que,
com amparo no art. 96 da ConstituiçãO, propõe _a Criãção
das Seções Judiciárias dos Esjados do Tocantins, ~Amapá e
Roraima e reestrUtura -os serviçOs da Justiça de Primeiro Grau
da 1' Região.
Escláf'ece·o eminente Ministro. Presidente daquele egrégio Tribunal que a proposição visa a assegurar as condições
mínimas ao regular o funciOriamCilto da Justiça naquelas unidad~~)e_~~rativas, que enfre11tam notórias dificuldades em
raz~q-da escassez dq_númerq de jll,ízes~e çl,e ~eJvidores, cumulada com a quantidade sempre crescente de processos, acentuando ser imprescindível a ampliação proposta para que a
sociedade não sofra os danos advindes de uma má e morosa
distribuição de justiça.
~
Após explanar minuciosãiriéilte Sobre a situação das referidas seções judiciárias com base em relatórios que lhe foram
apresentados, assinala S. Ex~ que a proposta não está alcançada pelas restrições impostas pelo incisO II do parágrafo único
do art. 169 da Constituição, de vez que as providências decorrentes integram o conjUntO-de atividades da Ação Judiciária
prevista nd Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias- para
o exercício de 1992. Por outro lado, cabe J;"egistrar que o
Plano Pluriarrual contém previsão p'ara atender as despesas
com a execução dessas medidas e, para o caso particular dos
:Sstad_osJjo Tocantins, Roraimã _é Amapá, i. Lei Orçamentária
vigente consigna os_ recursos necessários para- as respectivaS
instalações.
Nestas condições, atendidos que estão os pressupostos
cons_tituci9nais e legais que asseguram a exeqüibilidade da
m"edjda e considerando que, quanto ao mérito, ela se reveste
da,_ maior oportunidade e interesse público~ opinamos pela
aprovação do presente Projeto.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bení Veras)~_ O parecer concluí.
portanto, favoravelmente._
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único.
Em discussão.
O Sr. José Paulo Biso!- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra

a V. EX'
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS.- Pela-ordem)
- Para um pedido de informação ao eminente Relator.
Cria cargos :_o-projeto, evídentemente. Existe algum dispositivo sobre o provimento desses cargos?
O Sr. José Eduardo- O processo diz:
"Ficam acrescidos_ao quadro permanente do pessoal da Secretaria das Seções Judiciárias da P Região
os cargos constantes do anexo desta lei.
Os cargos de-que tratam este artigo serão providos
gradativarne~te, na forma--da lei e na medida das necessidades do serviço, a critério do Tribunal Regional Federal da 1~ Região."
O SR. PRESIDENTE TBeni Veras) - Por ocasião do
encaminhamento da votação: na terça-feira, o nobre Senador
José Paulo Biso I terá oportunidade de apresentar suas considerações a respeito da matériã.
O SR. JOSÉ PAULO filSOL (PSI3 - RS. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, somen~e para
alertar o Plenário: preocupei-me com isso, mas não tinha
o projeto ao meu alcance. O art. 4n diz: "Aos seiVentuii!iOs
do QLiãdro de -Pessoal da JUstiÇa- dOs antigos Territórios Fede-rais de Roraima-e Amapá, admitidos através de concursO
público, fica facultado o direito de integrarem-· quadros
de pessoal das Seções Judiciárüi.s desses Estados, a critério
do ... "
-É inconstituCional, é trarlSfornla.Ção~--c{ uma 'espiCie de
acesso. temos até pareceres quanto a isso·. Pelo menos, precisamos discutir para evitar essas coisas, porque se-as'inconstiti.Icià~
nalidades acontecem no Senado, na Câmara, no Judiciário
e noExicutivó, para que fazer ConstituiÇãO? SOmos o eXemplo
das inconstitucionalidades, ainda mais o Judiciário~ -de onde
venho. Vamos ter oportunidade de discutir o assurito.
Obrigado, Sr. Presidfmte.

os

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Continua em dis·
cussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça·a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 2:

Discussão, em turno único, da rcdação final (oferecida pela Comissão- Diretora em- Seu Pã!ecet-11" 342,
de 1991) do Projeto de Decreto Legislativo n' 80, de
1991 (n' 94189. na Câmara dos Deputados). que aprova
o texto da Convenção-entre os Governos da RepUblica
Federativa do Brasil e a República da Coréia-;destinada
a evitar a dupla tributação ·e prevenir a evasão fiscal
em matéria de impostos--sobre a 'renda, firmada em
Seul, a 7 de março de 1989.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer- Uso da palavra, está
enCerrada a discussão.
·
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aproVada, nos
termos do ·disposto no art. 324 do RegimentO Interno.
0- projetõ vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO-N• 80, DE 199-1
(N• 94, de 1989, na Câmara dos Deputados

A Comissão Diretora apresenta a redação finai do Projeto
de Decreto Legislativo n' 80, de 1991 (n' 94, de 1989, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
entre os Governos da República Federativa do Brasil e da
República da Coréia destinada a evitar a dupla tributação
e prevenir a evasão fiscal em matéria de Impostos sobre a
Renda, firmada em Seul, a 7 de março de 1989.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de 1991.
Mauro Benevides, Presidente- Dirceu Carneiro, Relator Beni
Veras - Meira Filho.
" ANEXO AO PARECER N'342, DE 1991
Fáço sé'i.ber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu .......... , Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 2S;dO Regimento Interno, promulgo o segUinte
, DE 1991
DECRETO LEGISLATIVO N•
Aprova o texto da Convenção entre os Governos
da República Federativa do Brasil e a República da
Coréia destinada a evitar a dupla tributação e prevenir_
a evasão riScai em matéria de impostos, sobre a renda,
firmada em Seul, a 7 de março d~~ 1989.
Art. 1~ É aprovado o texto da Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gove_rno da
República da Coréia destinada a evitar a dupla tributação
e prevenir a evaSão fiscal em matéria de impostos sobre a
renda, firmada em Seul, a 7 de março de 1989.
Parágrafo único. :-são sujeitos à aprovação do-congressO
Nacional quaisquet atas que possam resultar em revisão da
referida Convenção, bem como aqueles que se destinem a
estabelecer ajUstes complementares.
Art. 2" Este decreto legislativo entre em vigor na data
de sua publicação.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra,
para questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Concedo a palavra,
para questão de ordem. ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Para
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
srs-. Senadores, gostaria de uma infOrmação de V. Ex\ que
faz parte da Mesa. Há uns dias solicitei o exame de um projeto
de resolução acabando com a urgéncia urgentíssima no Senado
Federal, com a assinatura cte 55 Srs. Senadores.
Na ocasião, ·o Presidente desta Casa, Senador Mauro
Benevides, que presidia a sessão, disse que na primeira reunião da Mesa Diretora esse ass-unto seria resolvido, inclusive,
com a emenda de sua autoria, estendendo àquela parte do
Regímento Interno que permite acabar com o interstício.
Pergunto a V. Ex\ como membro da Mesa, se houve
~lguma decisão a esse respeito. Não _podemos continuar votando matériaS da maneira comO fazemos ..
O nobre Senador José Paulo Bisollevantou um problema
que os jornais estão noticiando. O Procurador-Geral da República está anulando milhares de trans~erências -pórque são inconstitucionais. Ao passo que, aqui, estamos votando matéria
no mesmo sentido. Quer dizer, isso precisa acabar.
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Nobre Senador
Jutahy Magalhães, procuraremos obter essa infOrmação ainda
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16, da Lei n 9 8.031, dizendo que esse art. 16 não limita nada
quanto às formas operacionais, as formas de pagamento, os
bens, inclusive creditórios, que poderão ser aceitos em permuta ~daqueles bens.
_ E uma redação ininteligível, de certa forma, porque a
toda hora atropela conceitos fundamentais do Direitõ. Não
se pode dispensar, na elaboração da lei, o glossário jurídico.
Para quem não conhe-ce os conceitos, o glossário é um bom
companheiro. E seria um companheiro ideal para o Senhor
Presidente da República.
Mas o que é grave e que, por essa disposição legai, o
art. 16 que, em síntese, já queria dizer isso, segundo a medida
provisória, passa a perniitir tudo qi.iaritó for imaginável nos
negócios da privatização. Tudo é possível. Por essa disposição,
a Co.rpissão de Privatização, que tudo -quer, tUdo pode.
_E um texto_rea_l_!Uente lamentável, que foge a um princípio
elementar na elaboração legislativa, que diz que a lei deve
ser vazada em tennos claros, precisos, para a compreensão
de todos. A lei é dirigida para o povo, a lei rião é um Código
secreto, nem uma Pedra de Roseta, a lei deve ser vazada
em termos que o homem comum possa-ler e compreendê-la,
porque a lei se dirige ã sociedade, esse é o seu destino: todos·
os homens. Só se pode legislar dessa forma para que a lei
seja obedecida. Não pode ser essa fórmula do absurdo como
foi redigida. Ou será que por trás da estultice se esconde
a malícia? Ou será que por trás dessa linguagem páuco clara
se cava a cavilação? Aí, a situação muda de tom e a gravidade
assume o lugar dessas considerações.

no curso desta sessão para transmiti:.Ja a V. Ex~
Esgotada a matéria constante da Ordem do Día.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao ·nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se·
guinte-discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente,
Srs. Senadores, realmente, o Presidente da República está
isolado, e até estou tomado de um sentimento de compaixão
em razão da solidão presidenciaL
A Medida Provisória n9 299 rotneCe-me indiclos de que
o Presidente não se faz acompanhar sequer -de um técnico
legislativo, de um redator versado razoavelmente em gramática, tarripouco de_ um jurista de conhecirrientos elementãfes
do Diréit6.
- Suspeito que, maldosamente, obram contra a excelênCia
e a dignidade do cargo aqueles que induzem o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, a firmar papéis como esse
que esculpe a Medida Provisória n" 299. O Chefe do EXecutivo
não pode ser exposto ao ridículo, ao vexame e à execração
pública, de modo a atingir a" íriStituição, a aura sagrada da
autoridade de Sua Excelência o Senhor Preside"nte.
A sede obsessiva da Corriissão de Privatização foi tão
forte que o pote de terracotã- não-s-uportou a sua-volúpia.
Se atentarmos à dicção da Medida Provisóriã n~' 299, se
refletirmos sobre o texto que ali está gravado, a nossa preocupação redobra, pela gravidade do intento legislativo que_ quis
consumar, mas que os erros negaram até a validade des.s_a
~-O Sr. Jut~by Magalhães- V. Ex~_!1l_e permite um aparte?
tentativa.
O SR. AMÍR LANDO"-Cóm p~razer. ouço V. Ex'
Realmente, a dicção do art. 1" fere qualquer princípio
de boa técnica legislativa e, sobretudo, tenta alterar a natureza
O Sr. Jutaby Magalhães--:- Inicialmente, peço desculpas
por-itl"ferrcimper V. Ex~. que esfá abordando -essa qUestão
das coisas.
Na exposição de motivos, na Justificativa, o s-enhor Presi· dentro da ótica, inclusive, jurídica e política. Mas, nesse ponto
dente quer esclarecer que se trata de mera lei interpretativa, do art. 16, pelo menos na minha opinião, o Governo procura
que quer aclarar, dar o sentido real e concreto do texto do maliciâSa~l;!nte, como diz V. Ex\ fazer retornar aquilo que
arL 16, da Lei n~' 8.031,- de 12 de abril de 1990.
o Congresso derrubou, quando do exame da medidapro:visótia
Realmente, o Presidente está só. Deveriam auxiliá-lo di:- e do proje to_de lei de conversão, que tratavam do pagamento
forma mais eficiente, para atingir o escopo desejado: _Mas atraVés dos Títulos-da_Dívida Externa. Isso o Congresso reconem isso Sua Excelência tem à sua disposição. Até o povo Sou, estava expressó_na __medida_provisória, eStaVa expresso
que ungiu o Senhor Presidente parece que já o está abando- no projeto de leide conversão e o Congresso derrubou. Mas,
nando. Os índices de popularidade denunciam claramente essa agora, vejo que eles, sem dizer nada, permitem. Sem exa:ffiiriar
realidade.
---·-,--profundamente, podemos até nem notar isso. Já se chegou
É preciso que nessa hora,·-cnmo legis1adõres-pÍ'udeõtes, · a ~izer ~ue eles permite~ tanto que o. Senador Nelson Car·
ofereçamos conselhos sábios ao Presidente. Não potlemos ser
neu? dtz q.ue t~m ~'? titulo do_ Olana ~utebol Clube., da
Bah1a. e ~a.I pagar também atraves desse titulo, porque tudo
como discípulos de Helvécio, praticando a moral do gozo
sobre as ruínas da república. Para isso, temos que pensar está permttJdo.
seriamente nesse processo-de privatizaÇão eril iilarcha.
O SR. AMIR LANDO- A perdurar-esse texto, é possível.
Acentuei claramente que privatizã.ção não~ malversação
Infelizmente, veja V. Ex~ que, ilé:Ssã alquimia escabrosa,
do património público; que na privatiZação dos bens públicos
os juristas do Governo tentam embair o Poder Legislativo
é necessário, como até a ConstituiçãO dispõe, que se busque
de forma grosseira, como se aqui todos nós comungás-semos
o justo preço. Assim o é na aquisição de bens privados para da ignorância. Mas, querem exatamente dar, no sentido de
uma lei interpretativa onde qualquer tipo de interpretação
o patrimônio público, e a recíproca deve ser verdadeira.
não pode ir contra o texto escrito. Lá estava estabelecido,
No entanto, lendo com atenção o art. 1~ da Medida Provisórfa n"' 299, poderemos observar que o tiro saiU pela culatra, no art. 16, ao menos -os títulos da dívida interiia--VenCidos.
quando está expresso que "assegura aos titulares de créditos Aqui se diz: "titular de qualquer título". Não importa se
e títulos o direito de utilizá-los na aquisiçãO de bens privatiza~
é vencido ou vincendo. Não importa que seja título do Olaria,
dos". Particípio passado, bens que já :passaram do património
do Botafogo_._ B.ealmente, não está .n.ada escrito. Tu_do o._ que
público para outro patrimônío, o particular, privatizados. É
eles quiserem é possível. "Titulares de crédito" ... De crédito!.
De quem, contra quem? Posso, nessa circUriSiàilcia, buScar,
claro que houve u'm erro, não era esse o intento legal.
Mas, depois, vejam os Srs. Senadores o-que intentava
inclusve, um crédito prescrito, porque não terei o direito de
essa disposição legal: intentava~ exatamentç, int~J;pretar o a_rt.
ação, mas tenho o sentido material do crédito, o direito mate-
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ESta é a questão: Como posso fazer uma lei interpretativa
que nega a existência da lei interpretada? Esta é a pergunta:
E. possível em direito? EsSa regra- perdoem-me os juristas
do Senado Federal- não é uma regra interpretativa. Porque
regra interpretativa diz assim: a expressão "x" da lei "tal"
significa "y". E aqui não se diz isso. Aqui se diz que a expressão
que diz "não" na lei tal, significa "sim" o que é impossívell
Eu não posso ler "sim" onde está escrito "não". E não é
regra interpretativa aquela que me diz: Você lê ali "sim''.•
rupção. O Congre-sso não pode sequer admitif os-pressupostos
embora esteja escrito "não". Talvez me faltem luzes. Talvez
constitucionais _previstos no art. 62 da Cqfl:~tittiição. Qual é
a minha inteligência seja excessivamente liqtitada para éOtn~
a relevância e a urgência de uma interpretação'? A interprê- -p(eender esse direito tra11scendente, que chama de no_rma
tação autêntica pode ocorrer. Inclusive, osdoutrinadores do
hermenêutica o que não é norma h~nnenêutica, essa norma
direito, os juristas aconselham q~~ este cteve ser ó remédio
não interpeta a lei, nega a existência do art. 16. Ela é uma
extremo a ser adotado pelo legislador. Porque nã divisão dos
revogaÇão- do art. 16, e tem que se assumir como tal, ou
poderes cabe ao Poder Judiciário interpretar as leis. E o legislao direito não tem sentido. E esse Congresso tem que examinar
tivo, sobretudo, quando se forma uma jurlsprüdência, não
esse texto como revogação do art. 16, e saber se càbe ou
pode o Legislativo sequer, a não ser que seja esbarrar numa
não revogar. Af, então, no lugar do art. 16, que é uma regra
inconstitucionalidade, alterar um entendimento do Judiciário.
proibitiVa de outras formas de pagamento, nós Vamos ter uma
Pode alterar a lei, mas não querer dar uma interpretação.
regra de DireítO Administrativo do tipo permisSiva, que são
naturez:as bem distintas. Agora, issO é· a questão séria. Mas
E aqui não há interpretação, há uma mascaraçã<rde interpreeu vou fazer agora uma brincadeira. A -petihlSSão é a}Jsoluta.
tação. Há é uma modificação_ clara, insofismável, do art. 16
da Lei n' 8.0:)1_.
Na falsa regra interpretativa, que, na verdade, derroga o art.
da lei das desestatizações, nessa falsa regra o que há é uma
O Sr. José Paulo Bisol- Permite-me V. Ex~ Um aparte"?
permissão absoluta. Tudo é perrriitido. Ei:tfão, eu vou lembrar
O SR. AMIR LANDO- Com muito prazer, nobre Sena·
só uma coisinha de Dir~ito. Existe um título de_ crédito. que
dor José Paulo Bisp1.
é, por exemplo, ·um testamento e_m favor do conseptus sed
.
O Sr. José Paulo Bisol - O que mais me impressiona nOri natus, quer dizer, posso atestar em faVor de_ quem fOi
nessa me.dida provisória, nesse dispositivo, é o seu caráter concebido, mas que ainda não nasceu. E é título. É urri çrédito _
do nascitui"Ci:Agora, se ele nascer morto, o crédito não existe.aleatório e permissivo, porque o princípio Oiitológico do direiMas a mãe, a gestante, pode vender - sei lá, quem é cj_ue
to in genere, e que tudo e_stá permitido, menos o juridicamente
proibido. Mas o princípio ontológico do .Pir~ito _Adminis- quer comprar a·USIMINAS?- o crédito do conceptus se
trativo é o inverso do, princípio Ontológico geral. Quer dizer, ni:ni natus e lá pagar, segundo a permissividade total e absoluta
dessa lei. Chamo a atenção para esse aspecto. O que me
tudo que não está permitido está proibido.. E.s_se é o princípio
impressiona não é o fato de revogar. Revogar é passível dentro
de Direitó Administrativo. Oart. 16 da lei das desestati~ações
do Direito Administrativo: Mas por que não assumir? Revoga.
é um artigo que regulamenta -'-- eles chamam, af, de- meios
Por que mascarar, por que vestir uma regra que revoga operacionais, de modos operacionais -os_meios e as formas
de pagamento, essa que é a verdade. Então, do ponto, de · a outra. regra com o aparato e a aparência de uma norma
hermenêutica interpretativa? Agora; quero saber como é que
vista administrativo, essa regra é, no mínirriá, exemplificativar
Na verdade ela é exaustiva. QuÇr dizer, o _que estf permitido estão os juristas ou, pelo menos, os advogados deste Congresso. Como é que eles ficam? Porque ontem senti que:..
ali, está permitido e o que está fora daquilO ali estã proibido,
"não tem irilportãrtcia,·ê-assim mesnio". COrno não tem irn-pór~-
segundo _a regra geral de Direjto Admínistrãtivo. Mas na metância'? A lei não tem importância, a Constituição-não tém"
lhor, na mais generosa, na mais aberta das hipõte~ses, Vamos
importância, os princípios gerais de Direit<? não têm impordizer que ela seja exemplificatiVa: ó ·que não for semelhante
tância? O que tem importância? O sentido político. E não
a isso aqui- não é mais permitjdo.·- Então, ela é uma regra
conta para ningUém. Quando encont_tarnos a solução política,
jurídica qUe é proibitiva_-de ·o_un·as formas operacionais, outros
ela é ilega,l. A boa solução política, nobtes Senadores, é ilegal.
modos Qe pagamento. como toda regra jurídica. Quet c;lizer,
O Bisol_é um pretenso advogado, um homem que julga saber
ela tem um conteúdo proiPitivo, senão nem seria -üiúa r~gt'a
jurídica de Direito Administrativo; poderia ser de Direito Direito, ele só_incomoda, porque ele .não tem o sentido do
político. Nobre Senador_ArnirLando, não sei nada de política,
Geral, mas de Direito Adm;~istrativo não poderia ser. Então,
porque, para ser eficiente, politicamente...
tenho que ler a regra ~nt_it_ativamente: O que é esta regra?
Do. ponto de vista da concepção de regra jurídica, é um·a
regra jurídica proibitiva de outros meios de pagamento. Como
Q.SR. AMIR LANDO- Não apoiado!
posso - aqui é que está o aspecto ridículo da_ coisa - fazer
uma outra regra interpretativa da regra proibitiva, dizéndó:O Sr. Paulo Bisol- Não. Para ser eficiente, politicamente,
Oiha, ali onde se encont_r_a aregra 16, que proíbe outras formas estou aprendendo, diariamente, aqui. Para ser· eficaz, para
de pagamento, leia-se que ela permite todas as formas de ser um e,çecutivo na Presidência ()a República, para melhorar,
para endireitar este País, tenho que ser político. E ser político
pagamento.~- Estão entendendo o absurdo. Peço a V. Ex• e
a quem quer que seja, sobretudo _aos grandes juristas do Go- é fazer política ilegal, é desrespeitar a Constituição, é desresverno, que eles ilurninei_ll_-a _minha nobre inteligência, que - peitar a lei. Esta é a mais profunda aprendizagem de política
eles retirem da dificuldade mental que tenho de compreender que jamais tive a esperança de receber. Lamento a pobreza
isso aí, a obscuridade que autorizem minha cabeça, porque
da minha inteligência, por não ter percebido isso antes.
estou na mais absoluta .escuridão. Não entendo mais nada!
O SR. AMIR LANDO- Não apoiado!

rial ainda disponíveL E posso-buscar, da forma que está aqui,
ações da Usiminas com crédito de terceiros.
Parece-me, realmente, que a coisãfoi muito longe. Ultrapassamos as raias do absurdo para chegar no campo da falta
de vergonha.
Tenho certeza de que este texto não vai progredir. Não
se pode admitir que o Congresso renuncie da sua competência
de legislar, onde a moral pública deve ser a luz a iluminar
este emaranhado obscuro dos atos oblíquos e, talvez, da cor-

.
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O Sr. Paulo Biso!- Obrigado a V. Ex•
O SR. AMIR LANDO ~Nobre Senador José Paulo Biso!,
as luzes sempre têm ornado as suas palavras. E V._ Ex~ é
ouvido, com muito respeito~ nesta Casa, porque,: U·nireito
não pertence a ninguérii;-e!e é um património da hUmanidade
e faz parte da vida dos povos civilizados, como o ar que
se respira. E ser um testemunho do Direito é ser um testemunho da Justiça, e não há sociedade semJustiça.
V. Ex~ tem que ser essa sentinela do Direito, porque
não podemos perder os referenciais éticos que regem as relações sociais.
-E ser político desta forma também não_ aceito, nobre
Senã.dor JOsé Paulo Bisol, porcjue, antes _de tudo, também
sou um--servo da lei e da Constituíção. Fora da lei, dizia
Rui, não há salvação. Mas esses deuses que habitam o Palácio
do Planalto julgam-se açima -da ConstitUiÇãO e das leis, mas
não são mais do que druidas que querem agratlar os soberanos,
sacrificando o povo, condenando-o à miSeria e à fome, porque
a recessão é esse caminho. A malversaç3o do património público significa a falta de eScola, de assistência médica, a falta
da presença do Estado com bens e serviços fundamentais à
sociedade.
Isso é uma negociata, não é um negócio juifdíco SéHo.
Como bem disse V. EXa. o ato administrativo deviter esta
vinculação legal, porque mesmo o ato discricionáriO-tem que
ter a cobertura legal. Ele não prescinde da lei. É esta, exatamente, a norma maior do Direito AdminiStrativo, como bem
V. Ex• disse.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
O SR. AMIR LANDO- Vou concluir essa idéia, nobre
Senador Jutahy Magalhães e, em_ seguida, ouvir~i V:_ E_x: _c_o_m
muitO p-razer~
-Então, o que se quer é ex3tamente ·desvencilhar-se d<:t-S
amarras legais, e o poder só pode ser eficiente se estiver
livre para fazer o que bem entender, não importa que o património do povo seja malbaratado, não importa que os-valores
do bem comum sejam sa-crificados; .o que importa é o êxito
dos negócios, via de regra _os negócios dizem mais respeito
aos bolsos dos seus agentes do que do interesse da c_omunidade.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. AMIR LANDO- OuçO V: EX' com muita honra.
O Sr. Jutahy Magalhães - PCrmite~me-, máis lifua ·vez,
interrompê-lo, Senador Affiir Lando'(O Senador "José Pa:ulo
Biso I falou alguma coisa-sobre a qual tenho tidó preocupações
nos últimos tempos principalmente. Tenhü üuvido, repetidãs
vezes, companheiros nossos -dizerem que as leis, as normas
legais existem para ajudar as decisões corretas, seguildo eles.
Mas se as normas legais começam- a impedir essas decisões,
havendo um entendimento, elas não podem atrapalhar. Então, não podendo atrap-alhar, deve-se passar por cima dess~S
normas legais. Fiquei tão preocupado com isso, nobre Sena-dor
Amir Lando, que apresentei um projeto de resolução nesta
Casa dispondo que só se pode mudar o Regimento quando
houver um outro projeto de resolução determinando _a mudança do Regimento~ e não mudá-lo .de ac-ordo com as Lideranças da Casa, numa hora 'oU~pata -Um·e:asuísmo qualquer.
Veja V. Ex~ o absurdo a que cheguei de dizer o óbvio: só
se pode mudar o Regimento se tiver um projeto de resOlução
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pro-pondo essa mudança, porque se está mudando nesse sentido; se o Regimento atrapalha, então mude-se o Regimento,
desde que haja o entendimento; se a lei atrapalha, não _se
precisa mudá-la, esqueça-se da lei; se a ConstitUiÇã-o atra-p3lha;
e se não houver ninguém que objete durante a votação,
vamos passar por cima da Constituição e vamos voüir-acjuilo
que é um entendimento político. Ora, Sr. Senador, V. Ex•
citou Rui Barbosa; aquele pequenininho, de cabeça _grande,
repetia constantemente: "Não há salvação fora da lei". E
não há. Todas às vezes que fugimos à lei, acontece o que
tem acontecido no Brasil. Não podemos aqui ser coniventes.
o- Senador José Paulo Bisol e V. Ex~ conhecem a lei muito
bem.
·
O SR. AMIR LANDO - Sou leigo.
O Sr. Jutahy Magalhães- Precisamos olhar, examinar,
e com bom senso procurar um caminho. O caminho que acho
mais fácil é respeitar a lei.
O SR. AMIR LANDO - Nobre Senadof, nãÓ erecisa
ser jurista para respeitar a Con·Stituiçá6 e a lei. A leí é-feit-a
para o homem comum, e o homem comum deve respeitar
a lei coino o jurista. -v.- Ex~ é"um_estudioso, € um· homem
sério, um pesquisador de todo o nosso sistema legisl_atiyo~
um atuante legislador, tem os pressupostos e as premissas
para compreender, de forma correta, como te_m_ feito. Mas
é do ilustre baiano, como V. Ex~ tambéiri o é, uma afiirn"ãÇão
que é importante: o_s Parlan:tentos podem ter os regimentos
cjue quiserem, o que não podem é desrespeitá-los a todo
mOmento, -porcj_üe o Regimento das Casas Legislativas signi~
fica a Lei Maior da atuação da respectiva casa, e ptefere-se
inversamente desrespeitá-lo do que alterá-lo, se nec'essário.
Iss:o "éJamentáveL Mas faz parte desse processo de desmoralização legislativa que estamos vivendo nestes te~p_9s, riéste
Paf_s, o tom imperial do Presidente, que entende que a COnstituição é exatamente o contrário da boa admi~~_!-~~ç~o, q-ue
a ConstituiÇãO constitui as arfiarras contra-o progresso, o· desenvolvimento e o bem-estar. Na campanha, o discurso é de
respeitó é de louvação à ConstituiçãO; no exercício· do Cargo,
é a denegrição e a destruição da Constituição~ -Re~.lmente,
temos que mudar para o parlamentarismo. É chegada a hora,
porque o parlamentarismo diz mais e rima com dernoCracl"ã.
O presidencialismo tem esse ranço imperlal do l'État c'est
moi, la loi c' este moi.
-Precisamos mudár isso, porque a fonte da lei não é o
príncipe; a fonte da lei é a própria consciência- soCial. Nem
nós, legisladores, poderemos ser arbitrários na elabor3çào
dã lei. -A h~i deve ser ha~J,rida na consciência coletiv-ã, nas
nece-ssidades das próprias relações sociais; deve ser parturida
pela- conVivência dq povo a que se destina. Mas poderemos,
quando- -m-uíto-,-- anu-nciâ~la~- -verOa"iitâ .:ia-.-- fora- d-ar~ --Sá-o--"dtsposições ciue entulham as prateleiras das bibliotecas, dos arquivos. Fora daí, a lei ê in~til, imprópria, inadequada, e s_enlpre
será inobservada, porque a lei tem que emergir de um_a neç_c;ssidade intrínseca da tessitura social. Por isSo, iem que haver
sabedoria na elaboração das leis e não fazer leis como- se
- fal~ nos botequins. -Não se pode fazer leis como a chuva em
tempestade. Há que haver esse cuidado, essa maturação, essa
elaboração séria. óDde a sabedoria e o pensamento estejam
a serviço do bem_ comum. Fora daí, é esse amontoado de
inutilidades que se faz a toda hora. Tenho sido, nesta Casa,
muito mais um destruidor do que um construtor de leis.
Mas eu dizia no meu ~is_c_urso, naquele momento, que
estava implícita na licitação-, na- alienação das ações da Usimí-
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nas, e de todo o processo--de privatização, uma 3ção administrativa calcada no princípio de moralidade, porque é da essên-

cia, também, do ato, essa transparência que se verifica através
da publicidade e essa carga ética _que o Direito consubstancia,
que é, como__diríamos, a moralidade administrativa. Porque
a lei, como diz Maximiliano, "não autoriza o dolo, nem favorece a fraude, o embuste, a deslealdade, a cavilação. Intepretam-se, quanto possível, as disposições escritas, de modo a
que não deixem margem àqueles expedientes oriundos da
má fé".
Quem manipula o Direito está prenhe dessas idéias e

não podemos renunciar aos ensinamentos da hermenêutiCa,
na intepretaç"ão do Direito, e- que este, sobretudo,_tem essa
carga ética no disciplinamento das relações sociaiS.
Fora disso, o Direito seria nada mais do que uma norma
do tirano, c o Direito é a justiça e não a tirania! - -- Mas continua- o Poder Executivo a querer exterminar
as leis que ~le mesmo enviou a esta Casa, as leis cujo a-rcabouço
ele mesmo formulou, e à.qui nada se fez mais do que aprimorar,
às vezes, verdadeiros monstros jurídicos. Esse trabalho de
aprimoração não resultou em mais do que- um defeituoso inStrumento legal, pois desse trabalho de aperfeiçoamento, o
monstro ainda está presente em todos os seus detalhes brutais
e nefastos_~
Mas eu dizia que temos que, realmente, dar conselhos,
como legisladores prudentes, ao Poder Executivo,_E se este
quer fazer a privatização, que- a faça de uffia maneir·a escor~
reita, correta, leal e transparente, onde se preserve o património público, porque alguém precisa defender o património
da República.
_
O Presidente não pode malbaratá-lo, o Poder Executivo
não pode dispor dele como se fosse coisa privada-. O património público tem toda uma proteção legal, uma teia de
disposiçõeS- que o to~na~- quase sagrado, ~té imprescritíveL
Os bens públicos, via de regra, o são, na forma do Código
CiVil e na intepretação dO-Supremo Tribunal Federal, Súmula
n"' 340. Com esses privilégioS, a SO-ciedade -OY.riOU oS bens público_s, para que eles sirvam ao interesse comum.
·
Esse processo de privatização deve, no mínimo, manterializar-se de forma límpida, cristalina, preservando-se o interesse público, onde o preço dessas transferências e alienações
seja justo. Naâa mais dO que isso se quef. Da forma empastelada como está' o art 1<:> dessa Midida Provisória n? 299,
existem claros indícios para suspeitar-se ·que se esconde atrás
desse processo escabroso não um negócio jurfdico hígido mas
talvez um negócio corrupto. É contra a corrupção que nos
voltamos, e tenho certeza que o Senhor Pres!d~n~e dã. R~pú
blica hoje está afirmando que quer extirpar a corrupção.
O Presidente da República afirma~ a toda hora, que a
corrupção está devorando o dinheiro público. Não há orçamento que resis_ta a esses spreads cobradoS na liberaçãO dos
dinheiros públicos, nas Conc6rrênc~as lesivaS ao ·inte-resse- pú:
blico_. O.Senhor Presidente afirma, e nós estamos aqui, exatamente, para dizer a Sua EXCelência que-queremos uma priVãtÍzação correta, límpida. cristalina, e que não seja lesiva ao
iilteresse público.
É só isso que quúeinos.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. AMIR LANDO- Pnis não, Senador, coin muito
prazer.
O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Amir Lando, concordo com as considerações que V. E~ vem tecendo. Mas, para

que o pensamento de V. Ex~ fique bem- claro, em face desse
texto da medida provisória, já _que não se especifica- o título,
falã-se em títulos de dívidas, eu perguntaria, ~visto que vários
Estados devem à União, e aqui ainda estamos na área da
~íyid?_ p~blicã-. de títulos de responsabilidade de uma Fazenda
estadual, e que existem também títulos de dívidas dos usineiros
para com o Banco do Brasil, uns e outros, no entendimento
de V. Ex'-', poderiam ser utilizados no processo de privatização
de uma entidade como a Usiminas?
O SR. AMIR LANOO- Nobre Senador Chagas Rodri·
gues, a prevalecer o texto que está aí, tudo é possível: títulos
vencidos. vincendos, títulos de crédito, títulos públicos, títulos
particulares, créditos quirografários. Podemos chegar a -qualquer crédito, não se sabe. Caberá apenas à Comissão de Privatização fazer o que hem entenda.
O Sr. José Paulo Bisol- Nâo só na Usiminas!
O SR. AMIR LANDO- Qualquer privatização, nobre
Senador José Paulo Biso!.
O Sr. Chagas Rodrigues- Dei exemplo justamente para
isso. Veja V. Ex• o absurdo: se na privatização da Usiminas
pudéssemos utilizar títulos de responsabilidade da União ou
da própria Usiminas. ainda Qem. Mas não a redação é-ampla,
é genérica, é absurda. Portanto, não podemos aceitar esSe
rexto. Ainda na preliminar, entendo que medida provisóira
poderia, em tese. sem entrar no mérito, revogar ou substituir
dispositivo de lei. Mas não é possível - e isso ficou claro
no pensamento de V. Ex~ e no do nobre Senador José Paulo
Biso I - que mediQ_a provisória a -pretexto de intepretar, con- traríe fiontalmente_ um preceito legal. Portanto, estamos num
duplo absurdo. Realmente. essa Medida Provisória não tem
condições nem de tramitar; ela é um absurdo. Mais uma vez,
estou de acordo com V. Ex• e o cumprimento pelo seu discurso,
como sempre um discurso patriótico~ um discurso que não
é- contra nem a favor do Governo, mas em defesa do património nacional.
O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Chagas Rodri·
gues, V. Ex~ tem toda a razão. Estamos exatamente nesta
senda. Entendemos que não existem sequer os pressupostos
cons_~itucionais de admissibilidade da medida provisória.
Esse absurdo, às vezes, parece filho da burrice; mas acho
que ele é filho espúrio da malícia, da maldade e dos interesses
esciosos. O que vejo é uma tentativa do Presidente - ao
menos está claro na sua exposição de motivos, porque a redação é ininteligível, é incognoscível - de alegar que- se trata
de mera intepretação. Ou seja,- ó ·que Sua Excelência diz
já está ecrito: se não pasSar nO Congresso. pouco importa,
porque já está dito no art. 16. É isso o·-queeles querem
dizer, como bem disse o nobre Senador José Paulo Biso! em
v~rias manifestações_ que fez a respeito da matéria. Na realidade, eles foram traídos pelo texto._
Realmente, essa medida provisória é inócua, é urna excrescência jurídica, e está tramitando norrnalritente como se
fosse uma lei boa, uma, lei justa, uma lei constitucional! "Pos_SIvelmente. passe nas _Comissões, seja admitida. Se o for, o
que seria lamentável, ao menos o Congresso terá o bom
senso de dar uma nova redação, restabelecendo o verdadeiro
sentido da norma e especificando, de forma mais clara, o
art. 16, que também é obscuro e permite algumas interpre-tações abusivas ao in~eress·e público.
O remédio ainda pode _vir; mas do jeito que está redigido
o art. 1~ da Medida Provisória n"' 299, é realniente inaceitável,
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inconcebível; é anedótico, cóm-o disse o nobre Senador José
Paulo Biso!.
,
.. -· .
Vejo que às nossas vozes junta-:Se a do Dr. Aristides
Junqueira, Procurador-Geral da República, que afirma ser
a Medida Provisória n" 299 totalmente inócua. Estamos em
boa companhia, nobres Senadores, pois trata-se de um homem
de bem, um homem que faz· do Direito profi!:tsão e clinda
acredita na Justiça. Ele ainda entende, como nós, que politica
é uma ação vírtuósa Voltada para o bem comum.
Acredito nes-sas lições de Aristóteles e as· repito constantemente, porque não podemos perder essas· referêndãs étiCaS.
Fora daí tudo estará perdido.
Lembro-me de Dostoiévski quando disse: "Se Deus não
existisSe, tUdo seria possível". Se a ConstitUiÇãO e as leis não
regessem as-relações sociais, a espécie humana_ estaria condenada ao desaparecimento.-Acredito, senão na perenidade,
ao menos na longevidade d~ espécie.
É este o quadro, de certa forma doloroso, que se coloca
neste País. O Presidente engana-se, ilude-se de for-mã bastante
palpável, quando pensa que pdoe governar com golpes de
lei. Governa-se com um programa de goVCrno e com a suaexecução. Governa-se cóm prioridades Iriínimas. Governa-se_
com a colaboração de todo_s_os_brasileiros que estarão dispostos a se engajar num projeto mínlrrio de salvação nacional.
Governará e príV~úiút.rà-as e·mpreSãs públicas através de um
processo límpido, cristalino, legal, moral e transparente.
Todos nós. por certo, estaremos a postos nessa cruzada
de salvação nacional. Mas, para iss_o, é pr~ciso mUdar o tom
e o co_nteúdo_das _ações governamentais. E preciso que o Senhor Presidente se compenetre de sua alta responsabilidade
de resolver a crise brasileira._Nós, que acreditamos no Direito
e na Constituição, achamos que_ a COnstituição oferece este
caminho, porque ela é o pacto da sociedade brasileira, o consenso das aspirações nacionais. Se o Presidente implantar a
moralidade que prega e coibir os abusos, as grassões ao património público, se botar os corruptos na cadeia, será dado
o primeiro passo para a grande rriarcha de salvação i:tadonal.
(Muito bem!)

Durante ·o-discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. 8-eni
Veras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Meira Filho, Suplente
de Secretário.
- O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Ney Maranhão_._
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE .. Pronuncia o
seguinte discurso.) ---Sr. P:Cesidente, Srs. Senadores, cada
iez mais, a sociedade se conscientiza de que o ·desenvolvimento de um povo só pode chegar a bom termo se ele se
fizer junto com a natureza. Promover o desenvolvimento cOntra a natureza será um desastre ambiental, como estamos
assistindo pelo Brasil afora, principalmente pelo charilado Primeiro Mundo. A poluição de que já somos tributários, devasta, contamina e destrói a vida.
Desenvolver~se com a natur_eza, Sr. Presidente, é o gran:.
de imperativo político e económico deste fim de século, se
quisermoS ainda legar a vida para as ge~açóes porvindouras.
Oh Se progride respeitando a natureza e vive~se,ou se progride
contra ela e será o desenlace.
Hoje, Sr. Presidente, economia, e humanismo dão-se as
mãos, porque o processo económico deve- estar a serviço do
homem e não homem a s_ervi-lo, pois o homem é a síntese
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_da natureza viva. Toda vez que se viola o homem, volta-se
violentamente contra a natureza, e vice-versa.
Todo crescilnento económico, Sr. Presiderlte, merecedor
deste nome. tem que buscar prioritariamente o bem-estar social. O bem-estar prioritário é a proteção da vida. E no beril--estar so_cial, o homem é sua grande razão de ser.
Os recursos para a subsistência por meio dos quais a
vida continua são provenientes da natureza. Assassinando a
natureza, findam-se os recursos naturais de subsistência e o
destino do homem é a morte. Desenvolviniento nenhum será
moral e justo, Sehhor Presidente, sem um profundo respeito
à natureza que nos cerca. De que adiantaria o máximo de
desenvolvimento com o máximo de bem-estar, depredando
e es-gotando as fontes da vida que estao imersas na natureza?
Daf por que, o desenvolvimento económico só será feliz com
o aproveitamento respeitoso dos recursos riaturais, que bem
administrados, dão para todos e para sempre, enquanto houver vida neste planeta.
Quando se fal.a de prosperidade, Sr. Presidente, é de
riqueza que se fala. As naçóes_do Primeiro Mundo são prósperas porque são ricas. Mas suas riquezaS, o seu poderio, em
grande parte, são provenientes do solo e_subsolo do Terce_iro
e QüartO MUndos que elas exploram. Constata~S:e, agora, nos
embates ecológicos, de que os maiores crimes contra a natureza foram perpetrados no Primeiro Mundo. O problema do
efeito estufa, entre outros, nos vem de lá, graças à imensa
industrialização poluidora. Agora, esse Primeiro Mundo, com
seus grandes meios de pressão, _se voltam contra os países
em desenvolvimento, exigindo dos mesmos respeitos ecoló~
gicps que eles não tiveram, como Satanás-pregando quaresma.
Mas minha discussão não se prende a isso, Sr. Presidente,
o que desejo é situar e exalçar nossa prosperidade possível.
País rico. de gran~es possibilidades e dimensão, é para nós
um imperativo a nossa prosperidade. Prosperando~no-s,_estare
mos nos desenvolvendo. Daí os dois, prosperidade e desenvolvimento, terem-se de dar as mãos para o eterno equilíbrio,
para que-o desenvolvimento aconteça, preservando a naturezaque é a matriz de tudo aquilo que traz bem-estar do homem.
Hoje, é dogmática esta sentença: não existe prosperidade económica sem proteção do meio ambiente. Se assim não for;
centenas de milhares de Cubatão serão construídas pelo País
afora, envenenando as cidade_s e as vidas. aniquilando as gera~
çõ_es_ futuras.
Daí, Sr. Presidente, a ne_cessidade urgente do reexame
de conceitos como o de_ progresso e .o de desenvolvimento.
Até então, .Sr. Presidente, na concentração de capital
estava ou está ainda a pedra filos_ofal de nosso desenvolvimento~ O capital que eX.íste está em mãos de poucos. Daí
os grandes aglomerados, as grandes sociedades_anónimas. -No
campo, o nosso desenvolvimento agrário aconteceu e_continua
acontecendo com o gigantismo da flropriedade agrícola, voltada para a exportção e não para as necessidades do mercado
iittêirlo. Agiganjaram-se as PrºpfiedadeS a_grícolas e a deVas~
tação das selvas foi -incendiava. As motosserras dizimam as
mad~iras e derrubam as matas para o plantio de campim.
As máquinas perfurantes escavam o solo e o subsOlo em busca
de ouro e outros tantos mineraiS. É a devastação_desenfreada,
degradando o meio. ambiente, privilegiando pouco~. expan-:-dindã a miséria e pObreza. Com iSSO, a natUreza n-ão tem
como se defender e entra ela as agressões se multiplicam.
A situação se agrava, Sr. Presidente.- se lançarmos nossos
olhos para a conjuntura internacional. Tal conjuntura nos
é adversa. Os países ricos dão pouca _cotação no mercado.

a
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internacional a nossos recursos naturais exportados. Pressio~
nam fortemente para explorarem nossas riquezas minerais.
E negam-nos recursos para que possamos-promvóvei~o desenvolvimento económico e social de nosso País.
Então. Sr. Presidente, pai-a nosso desenvolvimento cõrn
respeito reveren-dãl à natureza, s6 pode~os contar com
nós mesmos. A nossa--prosperidaae e nosso bem social terão
que ser iniciativas dos brasileiros tão-somente. Teremos que
buscar nossos própriOs caminhos, realizando o desenvolvimento em harmonia com a natureza, preservando-a.
Temos que partir, Sr. Presidente, para uma política ambiental nossa·, desenvolvendo o País, protegendo o meio ambiente. utilizando racionalmente nossos recursos naturais.

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, Senador

Mansueto de Lavor.

-- -

-

O Sr. Mansueto de Lavor - Quero congratuiar.:-me com
a oportunidade do pronunciamento de V. Ex" sobre a ecologia.
Hoje é dia de São Francisco de Assis, 4 de Outubro Patrono
da Ecologia. Realmente, em todo o mundo, essa preocupação
da preservação da natureza, em função do b.em-estar do homem, está crescendo. É verdade que alguns países que pregam
hoje a pres-ervação do meíó ainbiente para os outros países,
quando saíram do estágio do subdesenvolvimento para o estado de prosperidade e de riqueza, depredaram, destruíram
a natureza, desmataram, poluíram o ar. Se visitamos, por
exemplo, a Alemanha, no Vale do Ruhr, o que se vê? É
uma imensa Cubatão. Dos Estãdos Unidos, nem falar! E hoje
são acusados de serem _os que mais utilizam o FCO, esse
gás que ·destrói a camada de ozónio, que é a proteção, o
escudo contra os raios solares perniciosos--a() Fiõnlem, principalmente no que se refere ao câncer da pele. Estamos aqui,
no Brasil, enfrentando uma dura luta cm favor da preservação
da natureza. Por questão de justiça, posso até dizer que este
Governo tem procurado se esforçar, o máximo possível, para
corresporrder a essas aspirações do mundo e, principalmente,
do País. Agora, o que não se entende, neste_ momento, é
que no limiar de uma importante conferência muitdial, a
Eco-92, porque quando se pensava que tudo estava normalizado, na administraçãO do lbama, vem a súbita demissão da
S~ Tânia Münhoz. Não queria, aqui, defendê-la, não sei da
sua administraç-ão, não a conheço, nunca se teve contato,
aqui, no Senado, nem nas comissões nem neste plenário, o
que, aliás, não é própriO -do Regimento comparecer funcionário de segundo ou terceiro escalão, a não ser Ministro de
Estado, depor e participar de debates no plenário do Senado
Federal. Mas gostaríamos d~ conhecer mais de perto o trabalho da S~ Tânia Munhoz. O que é estranl!o é o fato de ela,
sem mais nem menos, sair da presidência do Ibama que;me
parece, está um tanto em crise, assim como a Funai, que
trata de tudo menos dos indios. E o lbama,- também está
muito repressivo - é a reclamação que se faz de que na
realidade não está cuidando do verdadeiro estímulo à preser:vação da natureza. O Orgão devia ser mãis educativo do que
repressivo. QUero ilpenas dize-r da minha preocupação pelo
fato de, às vésperas de uma conferê~cia mundial sobre ecologia, o órgão pt6prlá-do Governo brasileiro_estar ainda às
voltas com substituições. com derriissões, corri organizações
adminisüitiVas, quando já deveria ter uma equipe afinada,
uma equipe bem preparada para enfrentar o grande desafio
da Eco-92. Apesar de tudo, quero parabenizar mais uma vez
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V. Ex~ e dizer -que é importante sempre re,!i;lstfaf- as queSfóiS
ecológícas no plenário do Senado, monnente hoje, que é o
dia especialmente dedicado á ecologia em todo o mundo,
que tem, sob o calendário da Igreja Católica, como patrono,
São Francisco âe ASsis.
....O SR. NEY MARANHÃO- Quero agradecer oportuno
aparte _do meu eminente colega, que tão bem representa o
Estado de Pernambuco, e complementar, com respeito. V.
Ex~ tem razão, temos pois, de estar alertas, principalmente
porque vamos sediar uma conferência mundial sobre ecologia_
e meio ambiente, a Eco-92.
E, neste momento, uma das figuras importantes da administração dessa área foi demitida, mas, no exercício da Liderança do Governo, posso garantir a V. Ex~ que a figura maior
que hoje comanda essa área de ecologia, de meio ambiente,
o Secretário Lutzenberger, que é um homem d~ expressão
nacional e internacional, conhecido e respeitado por sua defesa
intransigente do meio ambiente e da ecologia, terá uma responsabilidade muito grande em ajustar o mais rapidamente
possível a sua equipe, cujo órgão executivo, o Ibama. está
subordinado a S. Ex~ o Sr. Secretário Lutzenberger. Se não
me engano. S. Ex• indicou imediatamente para o luga-r da
Dr~ Tânia o seu Chefe de Gabinete, que deve ser uma pessoa
de sua inteira confiança, para que haja melhor entrosamento
nesses órgãos.
Acredito que desde o início, quando o Sr. Secretário
Lutzenberger assumiu a pasta, havia um desencontro entre
a Presidente do Ibama, Dr' Tânia e o Sr. Secretário, porém,
em coisas -de somenos importância. mas isso foi creScerido
e chegou num ponto que houve um desencontro maior nesta
semana. Mas com um nome reconhecido internacionalmente,
corno acabo de dizer, nobre Senador Mansueto de Lavor,
o Sr. Secretário Lutzenberger terá uma grande responsabilidade em mostrar ao mundo, aos chefes de nações, praticamente de todo o mundo, que estarão" no Rio de-- Janeiro,
nesse grande encontro da ecologia e do meio ambjente, a
Eco-92, que. como V. E"" acaba de citar no magnífico aparte
ao meu pronunciamento, o Governo brasileiro tem-se esforçado ao máximo para mostrar ao mundo que está atento à
ecologia.
Entretanto, como falei em aparte ao Senador Amir Lando, em hipótese-neiihuma podelllos aceitar a pressão desses
países que não respeitaram a ecologia e hoje querem nos
impor certas regras. Não podemos fic;a_r nos sujeitarido a eles
como se fôssemos a va:ca sagrada da lndia.
Nossos rios, nossos Iagos, nossas florestas devem ser preservados, mas dentro de um programa que corra paralelo
ao desenvolvimento do nosso País.
Agradeço o aparte de V. EX'
_ O Sr. Amir Lando- V. Ex~ me per~ite um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muitó prazer, nobre
Senador Amir Lando.
O Sr. Amir Lando - Nobre Senador Ney Maranhão,
sejam as minhas palavras inícfais parabenizar V. Ex~ pelo
brilhante e judicioso pronunciamento que faz nesta manhã.
V. Ex~ coloca com muita propriedade a questão ambiental.
Ê este o_ enfoque que os homens de bem dev_em dar a essa
questão. Os homens que amam este País, que amam o Brasil,
têm de olhar sob o prisma que V. Ex~ encar.a neste niOmento.
Concordo plenamente com V. Ex~. que o Primeiro- Mundo
faí Qu.em tez a grande Poluição no planeta, e continua a fazer
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não obstante estar aqui a toda hora a querer nos ditar normas
proibitivas às aç6es- que dizem respeito ao ___ nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento ecOnómico e- _social. O que
é pior, nobre Senador Ney Maranhão, existem também ecolo-

gistas, que chamaria de aluguel, que entram nessas posições,
nessas teorias e se -intitulam senhores da defesa do ecossis-
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No dia 25-9-91, o projeto fo distribuído ao nobre Senador
Rodrigues para relatá-lo._
Assím, a Comissão terá O ·pra-ZO até o di3"- tS-10-91 ~para
emitir o seu parecer.
Chaga~

O SR. PRESIDENTE (Meira Fillio)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Gerson Camata.
tema, mas não passam de fariseus, porque, na realidade, e_stão
O SR. GERSON CAMA TA (PDC- ES. Pronuncia o
- se locupletando desse discurso, estão tirando vantagens
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S[')' e Srs. Senadores,
pessoais dessas propostas de alienígenas. De modo que, neste
momento, para não me alongar, nobre Senador Ney Mara- os meios jurídi~s dp Espírito Santo estão de luto. O jovem
nhão, w~lto a parabenizá-lo e a congratular-me_ dizendo q!Je Verdeval Ferreira Filho, que estava sendo preparado para
coiltinuar a carreira e comandar o escritório de advocacia
comungo inteiramente com essas idéiaS que devem ser as idéias
da Nação. Neste momento V. Ex~ encarna o pensamento maior de seu pai, um dos mais notáveis advogados de meu Estado,
morreu recentemente.
a respeito da ecologia para os brasileiros.
É uma comunicação que faço pesarosamente a esta Casa,
O SR, PRESIDENTE (Meira Filho) -Nobre Senador
não apenas _ como capixaba e ser humano, mas, principalmenNey Maranhão, permite V. Ex~ que Mesa faça uma comuni- te, por ter conhecido o jovem advogado e saber o que estava
cação ao Plenário?
rese·rvado para ele nessa profissão tão digníficaõte.
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito ~prazer~~~
Imagino a dor que domina o coração do Dr. Verdeval
O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) - O Ministro da e sua famOia.
No caso do Dr. Verdeval, há o fato de, profissionalmente,
Justiça, Jarbas Passarinho, encaminha-se para o edifíciO do
Congresso Nacional, trazendo_ a mensagem do Senhor Presi- ele ter sido o timoneiro que levou Vcrdcval Filho, ou Nenem,
dente da República, que vai apresentar à Nação as emendas como era chamado carinhosamente, a seguir o caminho tão
propostas pelo Poder Exe_cutivo, em solenidade que se reali- brilhantemnente trilhado por seu pai.
Ex-Prefeito de Montanha, um município no norte de meu
zará, às 11 h, na Presidência da Câmara dos Deputados.
Estado, ex~Deputado Estadual. com ah.iação marcante em
O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, serei rápido nossa Assembléia, e ex-Secretário de Justiça, o Dr. Verdeval
no· restante do meu pronunciamento.
foi, e ê, uma pessoa que faz da advocacia um sacerdócio.
Agradeço ao nobre Senador Amir Lando, conhecedor E seu filho seguia o mesmo caminho.
profundo da ecologia, porque repres_enta um Estado _em que
A dor, repito. é muito grande. _Mas, sei também que
esses problemas são vivenciados. Com o ardor da sua palavra, o Dr. Verdeval não se abaterá em sua vida profissional, que
da sua inteligência, V. Ex~ sempre defendeu, neste plenário, tem sido u_ma_ verdadeira peregrinação em busca, sempre,
o respeito ã ecologia e ao meio ambiente, que é fundamental da justiça. E era assim, tambéni, que seu filho Vislumbrava
para a região que V._Ex~ tão bem representa.
a carreira de advocacia.
Mas, como V. Ex~ :âisse, _os pafses do Primeiro-Mundo
O Sr. Verdeval Ferreira pei"âe- 3. companhia física de seu
segu~m aquele adágio: "Façam o que eu digo, mas não façam
filho, mas não_ se priva do grande círculo de amigos e admirao que eu faço." Ê justamente com esSa defesa farisaiCa qtie dores que tem, como muitos a:rriigoS e admirãdores_ já cometemos ·que ter cuidado, para não entrarmos no canto de sereia çay;,:t a_ ter nas Iid~s forenses, o seu .filho, f3l_ecido aos 27
dessa gente. Devemos faier O que achamos que deve ser feito anos de idade.
e defender o meio ambiente e a ecologia dentro do espírito
O Dr. Verdeval é um homem forte, e para minorar sua
de independência e do_ que c_ntendemos que o Brasil deva dor e redobrar sua forças, há de continuar sua carreira exitosa,
cumprir nesse contexto internacional.
não apenas calcado em seu saber jurídico, mas recordando-se
Agradeço a V. Ex~ pelo oportuno aparte.
dos momentos felizes que foram a grande maioria vividos
Terminando, Sr. Presidente, a Secretaría do_ Meio Am- _ com seu filho. Momentos de Pai para Filho, de professor
biente, em sua polítiCa de atuação, de 1990 a 1991, eritre para aluno e, por que não dizer também, de arriigo para amigo.
Que essas imagens sirvam de alento para a 'continuidade
outros itens, responsabiliza toda a sociedade pela preservação
do meio ambiente. Por iss_o, acha a Secretaria do Meío Am- dessa brilhante carreira advocatícia, que marcou, e marca,
biente que Governo, setor privado e so_ciedade em geral devem toda a vida do Dr. Verdeval Ferreira. Muito obrigado.
estar juntos e conscientizados nessa empreitada do desenvolO SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
vimento com a_ natureza.
Sr. Presidente, estamos convencidos _de que viveremos ao--nobre Senador Jutahy Magalhães.
U SR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
todos, hoje e sempre, se formos desenvolvidos com a harmonia
o Seguinte-discurso.) -Sr. Presidente, s~~ e Ses. Senadores,
e a proteção ambiental.
já exfste pra-fica-menfe- um consenso sobre a necessidade de
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
se promove~ UE!a _reforma tribl!tária -que permita à União
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Em resposta à obter recursos para investimentos, garantindo um melhor
solicitação do nobre Senador Jutahy Magalhães, a Presidência equilíbrio das finanças públicas.
informa a S. Ex~ que o Projeto de Resolução n»-62, de 1991,
Paralelamente a esse esforço para arrecadar mais, deve
que altera dispositivos do Regimento Interno, no-qu-e-diz res- ser feito também um grande esforço, por parte do Governo,
peito à urgência, a -matéria após decorrido O-pra-zo para recebi- para acertar as suas despesas.
_
mento de emendas perante a Mesa, foi distribuída às ComisI$ óbvio que essa-reforma tributária não pode penalizar
sões de Constituição, Justiça e Cidadania· e Difetora, cujo mais ainda os assalariados e os consumidores que não têm
prazo, na primeira, é-de vinte dias.
como se defender da voracidade fiscal do Governo.

6758 Sábado 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONÁL (Seçlio TI)

Segundo o tributarista Ivcs Gandra Martins, o brasileiro
trabalha s_ete mses por ano para pag~r tributos, o que é absolutamente inaceitável.
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O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro:
b o Estado hipertrofiado que sufoca os assalariados e nuncia o seguinte discursos) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
os consumidores, provocando o achatameryto dos salários e
todo período histórico tem suas questões típicas, que em deter_ __ minado momento se agigantam e _clamam por soluções dos
a perda substancial do seu poder aquisitivo._- - _
Há 56 tributos diferentes riõ Brasil, e impõe-se a necessiespecialistas, dos intelectuais e dos poderes constituídos.
dade de uma simplificaÇãOâo sfste~a tributáríO, ~~qUe -certa~_
Embora encontremos a presença de drogas desde os primente provocará o aumento da arrecadação e evitará a-sqn-e'gamórdios da humanidade, inegavelmente, a partir da metade
ção, hoje em índices altíssimos.
-do século XX, e especialmente nodecorrer deste último quarto
Na reforma tributária que está se desenhando, deverá
de século, o problema das drogas assumiu proporções inusiestar presente a preocupação em-se implantar uma ·política
tadas no que tange à produção, à comercialização e ao confiscal socialmente mais justa e menos selvagem, que- alivie
sumo.
a carga tributária daqueles que não têm como hábito sonegar
Não há sociedade que não tenha as suas drogas, recorimpostOs, para que não reste ao"s assalariados e aos aposenrendo an seu uso para- finalidades diferentes de acordo com
tados arcarem, quase sozinhos, 'com ·grande parte dos imposo campo de atividade no qual se insere. Alguns especialistas
tos, pagando, mais uma vez, a conta do governo:-nesses estudos chegam mesmo a afirmar que a história do
A Constituição Federal, ao reformular a dist!:i_buição de
homem é aquela das drogas que consome~
recursos para os estados e municípios, não transferiu_ Os enCarMesmo que nos limitemos a um apanhado panorâmico
gos, restando ao Governo Federal poucos r~cursos tYara inves-_ da-história das drogas, Sr. Presidente, ressalta a grande relatitimentos mas iSso nãó jtistifica--a decisão do GoVefriõ- de
vidade cultural do seu uso. Alguns grupos ir usaram e usam
ampliar a taxação-sobre os as·salariados, quer aumentando
mediante celebrações ritualísticas em que a droga faz parte
a alíquota, quer alargando a-sua- malha para alcançar-mesmo
de um contexto estrutural. Ela se insere intencionalmente
aqueles que têm salários mais baixos.
em projetas sociais cujas normaS'são'·tr3.nsmitidas de geração
Um estudo realizado pelo setor empresarial del?lonstro.u
a geração. Dentro desse contexto tais rituais, e as drogas
que as 500-maiénes-·empre~as -~iàSileifas iast3fit- mais __corn
neles usadas, são totalmente lícitos exercendo uma função
o pagamento de impostos do que com os salários dos seus
integradora e hannô'Oica s_eja em nível de iniciação, seja em
empregados, e culpa a·atual carga trib~tárüi-pela estagnação
nfvel de cultos celebr~dos com identidades sagradas.
económiCa -em QUe o__ País está mergulhado.
-De fatO, Srs. Senadores, se as drogas foram usadas duEnqualito nos Estados Unidos 42 % por cento do que rante milênios, os abusos e com eles os fenômenos de depensai do caixa das emprcsrurvãb para os salários e 6 por cento dência constituem-se práticas relativamente recentes. Até o
vão para os- tributos, no Brasil 44 ~ vão para o pagamento_ fim do século XIX de maneira geral o uso da droga estava
de tributos e apenas 21 % vão'par3 os S<I~á~i<?~~-- ----.
__
pouco espalhado. A toxicomania era problema de dimensão
Talvez esteja aí a explicação para os bahoS salários pa-gos pessoal e mostrava; geralmente, uma patologia individual.
e para a perniciosa 'distribuição de renda que se_ pratica no Alg!JnS literatos notórios, fizei'am-se arautos_ da tCixicomania.
País.
Viam eles no ópio, principalmente consumido sob a forma
Reestruturar o sistema- tribut~rio_ é um hnpefativo que de haxixe, uma forma de encantamento, de inspiração, um
se impõe, mas não Pádemos aceitar que se queira tributar meio de incentivar a sensibilidade. Baudelaire, talvez, tenha
mais ainda os salários, ccilOCa:rido sobre os ombros da classe sido o exemplo mais notório dessa época.
trabalhadora todo o peso da carga tributária.
O Consumo de drogas faz parte de nossa realidade social.
A Reforma Fiscal que deverá -~er proposta pelo Governo Ele pode estar associado a um uso medicinal, ou a ritos religiotem de se ajustar a_ essa -realidade, busca,ndo mais recursos sos, ou meramente a uma busca de prazer. Na análise desse
juntO aOs ·setores- mais_ PfiVilegiados da sociedade_,_ deixando fenômeno, Sr. Presidente, é preciso não desvincular o uso
de fora a pessoa fisicã:, que não vive de rendas, mas sim ou abuso da droga, como ocorre atualmente. de seu contexto
de parcos salários, sacrificados p~as p~_rdª_s impostas pelos cultural.
sucessivOs pacotes ecOnómicoS.
"_ _
As sociedades ÍnodÚnas, di!sde Oinício da -industri_aliJamais o ·GovetnO-'conseguirá se reestruturar ecõnomi~
zação, apresentam unla complexa rede de causas que provocamente se não estabelecer um dispositivo eficaz que lhe percam choques culturais e descaracterizações étnicas, às vezes
mita prevenir a sonegaç-ã<> c toibi~Ia e_m toc;los os nivei~. _
_ violentas. Em conseqüência surgem fenómenos de acultura~
O COngresso Nacionãl, creio cu, não negará o seu apoio
çóes pelos quais se abandonam valores tradicionais, sem se
a uma Reforma Fiscal proposta pelo Governo. mas tenho
enCQntrar outros valores integradores. Estão presentes tamcerteza de que esse apoio será seriamente questíonado se
bém nesse quadro as contradições de uma ordem social profunvier -e-mbutida nessa Reforma uma proposta de aumento _da
damente injusta, que acena com a possibilidade de ascensão
carga tributái'ia p3ra os assalariados e_ aposentados, o que
social e limita esse acesso a um número bem reduzido de
seria inadmissível, em f<ice da cqmpressão que os"-Satários
pessoas. Há um pauperismo crescente ~e amplas faixas da
têm sofrido nos últimOs 18 rrieses:
população, movimentos de revolta ou contestação ou, ao conNão será com o sacrifício ainda maior dos assalariados
trário, fenômenos de prostração letárgica. Nessas condições
o consumo de drogas aumenta, apresen~ando-se como_ uma
e aposentados que o GovernQ _conseguirá sair do estado pré-fasOluçãO, como fuga ou consolo, como meio de tolerar os estalimentar em que se encohlra, póis seria úffia decísão inconsedos de_ frustração, de miséria ou de desânimo.
qüente e irresponsável que só agravaria_os problemas soCiais
que estão sendo vividos pelos trabalhadores em nosso País.
Dentro desse.disfuncionamento social, prolifera a expio- ração económica das drogas, produzindo fortunas incalculáEra o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

veis, suscitadas pela ação dos cartéis, que controlam o processo
de industrialização da matéria-prima e da distribuição do pro-

duto final, por meio de traficantes. No fim da rota encontram-se os usuários para ·a consumo, que são as verdadeiraS
vítimas dessa cadeia de interesses.
Srs. Senadores, se o conhecimento de todo processo do
narcotráfico desde a produção ao consumo, é claro, se--o-desnudamento de toda essa rede tão lucrativa quanto ilícita é hoje
evidente, estamos ainda longe de resolver o problema, de
penalizar os verdadeiros culpados pelo comércio ilegal de drogas. POr isso a tendência recente é rediscutif a responsabilidade
penal do usuário ou mesmo a liberalização- das drogas.
Têm havido ainda confusões entre essas duas posturas,
permita-nos pois, Senhor Presidente~ esclarecê-las bem como
indicar a nossa posição pesso-al em relação à questão. A diScriminalização diz respeito a despenalizar, isto é, não-mais i:Ornã.r
alvo de_ sansão- penal o indivíduo que porta droga para uso
próprio, ilão importanOo se tratar de um usuáiio ocasional
ou de um dependente. O SegundO termo refere-se -a urna
medida mais ampla que despenaliza a produção e comercialização dos tóxicos.
Há três meses atrás o suplemento "Idéias" do Jornal
do Brasil fez uma enquete entre renomados juristas sobre
a vantagem de se tentar a liberação das drog-as para o combate
ao narcotráfico. O resultado foi muito dividido, provando
o quanto o assunto é polémico.
Não se trata, portanto, de liberar a droga. A nosso v_er
ela deve continuar como ilegal, tendo portanto que ser reprimida. Trata-se, no -entanto, de tirar-da pessoa do--usuário
o estigma de criminoso; pois nâo é penalizando o _usuário
ou dependente que se resolverá o problema. A eles podem-se
aplicar medidas preventivas e terapêuticas e não medidas legais, que geralmente só incentivam tiin ingr~sSõ mais _profundo
no consumo e na dependência da tJroga.
Foi imbuído dessa compreensão, sobre a condição sui
generis do usuário de drogas, seja ele figura pree-ininente,
ou o mais anónimo-dos cidadãos, que apresentamos dois projetes de lei nesta CãSa~-respectiV'aiilente sob os números 203
e 250.
·
- ~-

Em relação ao primeiro acreditamos que vem preencher
uma lacuna e corrigir uma distorção existente na Lei_n" 6.3_68
de 21-9-76. Achamos ser indispensável suprimir o artigo 16
da referida Lei e introduzir mais um artigo ilb Capítulo II,
estabelecendo o tratamento__ ambulatorial ou hospitalar, ao
dependente que adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso
próprio, substância entorpencente, ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
De acordo com a Lei 6.383, o ü.Suário=deperidente de
tóxico é penalizado com -detenção de seis meses a dois anos
e pagamento de 20 a 50 salárfos-multas. Esse cidadão longe
de merecer a sua prisão, a sua detenção, merecia, Senhor
Presidente, mais atenção, maiores cuidados, maior assistência
médica. Deveria receber um tratamento médico equilibrado,
psiquiátrico, desintoxicante, para Hberá-Jo do vício que faz
dele um dependente, um escravo.
Incluímos ainda no referido artigo, Senhores Senadores,
a obrigatoried~de de_Assistência do Serviço Socia1 competente
ligad()Ou- õão a in-StituiÇãà tei"ãf>C!titiC3--q-ue- aCOiri.Pinhãfá -õ
dependente até a sua reabilitação social. Essa detirminaçãO
prevê ainda a participação familiar e a inserção do dependente,
quando em condições, no mercado d_e trabalho, ou então,

Sábado 5 6159

seu desempenho em instituição filantrópica, sem remuneração
e com a ·devida supervisão.
Em princípio, Sr. Presidente, buscamos atingir esse ponto
fulcral: a punição do_ usuário raramente representa um desestímulo ao uso de drogas, até pelo contrário, pode resultar num
incefltivó, -porque reJorça a obstrU-ção e· o caráter contestatório
de que seu emprego às vezes se reveste.
Não se limitou a- nOssa aç-ão a esSa etapa. Ccifivencidos
de que é preciso substituir a rcpressãõ pela educação e pelo
tratamento partimos para uma segunda iniciãtiva que ãpela
substancialmente para uma ação da educação.
A educação escolar deve ser um processo vivo, signifi~
cativo para a vida dos que dela participam. Entendemos, assim, que a educação deve comprometer-se com a história,
ao- iilvés de alhear-se de sua circunstância.- Em conse-qüência
cremos que há neCessidade de umã. ação" enérgica em todo
o território nacional no sentido de difundir conhecimentos
e formar atitudes capazes de responder a alguns dos mais
graves problemas de noss_os dias, entre eles o alastramento
do uso indevido de drogas_.
Problemas relativos à preservação do meio ambierite, da
necessidade de cultivar-se uma consciência ecológica, ou ãinda
da· observância das leis de trânsito e de combate à violência
criminosa de grande número de motoristas.
-Assim o nosso Projeto de Lei no2SO estabelece a obrigatoriedade de programas de educação ambiental, educação para
o trânsito e prevenção do uso indevido de drogas e da criminalidade, sem sobrecarregar o curriculum.
Conjugando as duas orientações, Sr. Presidente, cremos
trazer para a discussão do combate às drogas orientação mais
consentânea com a educaçãO e a saúde.
Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. (Muito
bem!).
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao no15re Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr._ Presidente, Sras. e Srs:Serladores,
o Sistema Único de Saúde-SUS tem por objetivo garantir
o acesso à saúde de todo o cidadão brasileiro. Mas, s_e esse
é o objetivo (dentro da tese de que a saúde é direito de
todos e dever do Estado) é preciso reconhecer que a sua
implantação concreta não tem como ser imediata, dado o
tamanho do país, a sua complexidade em volume das necessidades públicas e saúde.
Essas considerações vém a propóSito de recerite -_inedida
tomada pelo Ministério da Saúde, que tem por ffilalidade,
exatamente, assegurar integralmente o princípio de que a saú_ _ _ _
de é direito do cidadão.
Ttata-se de portaria da Secre-taria Nacional de As~iStência
à Saúde que autoríza o pagamento -do ato anestésíco realizado
por profiSsional não anestesiologista quando necessária.
Imediatamente, manifestou-se contrário à Portaria o presidente da Socied?c;le Brasileira de Anestesiologia, Dr. Carlos
Alberto ~de Souza Martins.
A alegação básica do Dr. Martins é a de que a Portaria
premia a desqualificação e que '_'cabe ao Estado prover o
Siste_ma, de tal forma a atender de maneira efica:z; qualquer
cidadã(), e não transformá~lo em ser de se_gunda classe, passível
de subriú!tcir-S_e a um ato cOm pro6abnfdade ffiaiOr. de fisco
pé la inco_nseqüência de de um burocrata de plantão".
Como tocios sabem, não sou parlamentar do Governo.
Faço oposição ao governo. Por isso mesmo, me sinto inteira-
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mente à vontade para defender a medida, bem corno a figUra
pública do Dr. Ricardo Akel, secretário Nacional de

Assis~

Outubro de 1991

E os bons profissionais-da espeCia1íd3.de não devem tornar
suas, pretensões que os coloqu(::m no mesm-o ~spaço dos maus

téncia à Saúde e pre-sidente_ do INAMPS.
_
profissionais, principalmente aqueles q-ue se recusam a traba~
É obrigação do político, do s~madÕr, estar bem informado lhar pelo SUS.
sobre o que se passa nos vários setores da Administração.
Os doentes, nessa última circunstância, ficam indefesos,
E o que me é dado a conhecer, recomenda o trabalho do ou porque não existem anestesiologistas no local, ou porque
Dr. Ricardo.
só trabalham cobrando por fora, de recursos que, no mais
O atual presidente do INAMPS tem noção adequada das vezes, as pessoas não possuem, como vem acontecendo
do que seja saúde pública, e por isso tem se c~R_~_1_1had9 com em várias unidades da federação.
-- Para que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia tivesse
sua equipe para a implantação gradativa _do Sistema Unico,
norma constitucional e reconhecidamente a melhor maneira autoridade moral de fazer as críticas que fez, era preciso que
de levar a assistência a saúde à população brasileira, principal- não houv~sse um só_ profissional que se recusasse a trabalhar
mente os que mais precisam dela, as suas faixas mais carentes.
no Sistema SUS, era preciso que não houvesse um só profisHoje, 90% do orçamento do INAMPS é_ repassado para sional da especialidade que cobrasse por fora os seus emoluos estados e municípios, através de critérios claros, definidos, mentos, quando o paciente não tem recursos para pagar.
nítidos. Somente 10% são gastos com a máqu~ínã--adminisNesse sentido, a manifestação do Dr._ Martins fala pelo
trativa.
viés estreito de sua corporação, na defesa âe. um cartório,
Basta falar com qualquer prefeito ou secretáriO ae sã.úde de um privilégio.
para se saber do que está sendo feito e aperfeiçoado em termos
Além disso, não podemos nos esquecer dos médicos (esde descentralização e municipalização da sa_úde. Há muit~ __ pe_cialmente os cirurgiões) que têm seu trabalho inviabilizado
por fazer, mas há muito sendo feito. _ _ . _
_ pela falta de anestesiologistas.
__ _
_ - São corajosas as açõés e -providências para garailtir i
,Ou seja, a medida parte do princípio que, em caso de
gratuidade dos serviços do SUS, de modo a evitar distorções necessidade é melhor uma anestesia praticada sob a responsae fraudes.
bilidade_ de médico, ainda que não anestesiologista; do que
Essa política, esSe Conjunto de medidas, muitas vezes a falta de acesso ao tratamento.
É. importante observar que os médicos aptos a exercerem
confronta com interesses solidamente estabelecidos, que nem
sempre coincidem com interesse público, que, no caso, é o a anestesia deverão _se_r cadastrados junto às Secretarias de
de melhorar a saúde da população.
S;:n.ide que, por serem os gestores da saúde em todo o país,
Tenho, pois, a uni nível mais amplo, a melhor impressáo não írão prejudicar os possíveis pacíerites, em caso -de ser
do trabalho do Dr. Ricª-rdo Akel e de sua equipe.
essa a melhor (ou a única) das soluçõeS disponíveis.
:É evidente que 0 Dr. Carlos Alberto de Souza Martins
Natural, pois, que caiba ao cirurgião (a quem em princípio
tem igualmente as suas razões. É do seu dever defender 0
não falta critério ético e confieciinento profissiomil) avaliar
segmento que representa. São interesses legftiinos, os dos se- o paciente deve ser operado, se pode ser operado, em
anestesiologistas, mas acima deles (e _de qualquer outra corpo- qü-e circunStâncias se pode dar a opei"aÇãO, e cjuais -os aUxiliaração ou espeCialidade) estão os interesses da coietíVidade.
res, entre eles o responsável pela anestesia, irão participar
Ora, a portaria em debate {bastante clara: ela viabiliza do ato cirúrgico.
o ato anestésico praticado por médico não anesteSiologista
Assim, será o discernimento e a competência do profisapenas onde ou nas situações em que não houver anestesio- ~iOtiãl que comanda o procedimento médico que dirá ser o
ân"esfeSiologiSf3 dispensável o~ não.
logista disponível no SUS.
·
· .. --_.Por isso, embora reconhecendo que o ideal seria a existênA
medida
explicíta,
pOr
igual,
a
gara_ntia
ao
an_estesio~
·
d
cia de ane_stesiologista em todo o ato cir_úrgico, emlJorarecoIO~Ista,
de to os os seus direitos para o exetCfCio" profissional, nhecendo que a remuneração paga pelo SUS não é a mais
pOis é ele· quem irá fazer as anestesias sempre qUe estiver compensadora, é preciso aplaudir a Portaria do Presidente
- do INAMPS e 0 seu titular.
disponível no Sistema Úriico.
Ele editou a medida com base na realidade do país, com
Mas e onde não tiVer anestesiologista (mais de 2 mil
municípios no país), o_nde ele não estiver disponível, e m·ais base na realidade do orçamento apertado (como todos os
grave ainda, onde ele se recusa a prestar o serviço de anestesia demais orçamentos) do INAMPS. E inspirado no interesse
pelo ~US? Onde ele sp ~az o s_erviço se o paciente pagar superior dos usuários_ dos ~erviços públicos desaúde, ~m sua
por fora, sendo que, na maioria das vezes, ele não tem recursos larga maioria formada das camadas mais pobres da população,
para tanto?
mais expostas às doenças e mais indefesas diante da falta
O direito à saúde, llestes casos que sãó a ffiaioria, acabã de sensibilidade, da falta de ética, da falta 9e responsabilidade
por ficar restrito às pessoas que podem pagar pelo serviço S-ocial de maus profissionais. (Muito bem!)
do anestesiologista, tornando letra morta a disposição constiCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
tucional do acesso irrestrito à assistência de saúde, que é
Almir Gabriel - AluízÍo -B-ezerra -.:..-AntOnio Mariz -tornamos a dizer- direito de todos.
Carlos Patrocínio -Césa-r Dias -"Chagas- RodrigUes - Ciéf
Não me parece que- a decisão editada na Porta_ria desres- Sabóia de- Carvalho - Coutinho Jorge - E_lcio Alvares ~
peite o profissional aneSte5ioiOgísta, pois há dispositivo expll- Garibaldi Alves - Getson Camata - Güilherme Palmeira
cito que preserva a conduta daqueles que têm consciência =_Henrique Alm_eida- Hymberto Lucena -_Iram Saraiva
da importância dos -seus serviços e não se recusam a prestá-los. - Irapuan Costa Júnior- João Calmon- Jútahy Magalhães
Os anestesiologistas, como todas as demais especialida- - Lavoisier Maia - Levy Dias- Mansueto de Lavor des, nos merecem todo o respeito, mas seus interesses não Mário Covas - Meira Filho-~- _Nelson Carneiro -Nelson
são excludentes dos demais interesses, prfncipalrrieitte se eles -Wedekin -Ney Maranhão- Telmo Vieira- Valmir Camforem de toda a coletividade.
pelo -Wilson Martins.
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Outubro ele 1991

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Nada mais haven·
do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando
para a sessão ordinária da próxima segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 84, DE !991
(Incluído em Ordem do Dia, n6s lermos
do art. 336, c, do Regirricnto Interiio)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmãra
n• 84, de 1991 (n' 1.450{91, na Casa de origem), de iniciativa
do_ Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação
das seções judiciárias dos Estados do Tocantins, Amapá e
Roraima, reestrutura os serviços da Justiça Federal de 1~>Grau,
e dá outras providências, tendo
PARECER fav9rável, proferido em Plenário, da Comissão

-de Constituição, Justiça e Cidadania
-2Matériã a ser declarada prejudicada
Projeto de Lei da Câmara n' 26, c:le 19n (n' 5,75D/<:JO,
na Casa de origem), que cria área de livre comérciO _no Muni-

cípio de Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outras providêndã-s.

-

-

--

0 SR. PRESIDENTE (Meira Filho) a sessão.

Está encerrada

(Levanta-se a sessão às I 1 horas)
ATO OA COMISSÃO DIRETORA
N• 33, DE 1991
A ComisSãO Direfora- do Senado- Federal, no uso das
-- ·"
.
suas atribuições regimentais,
Resolve designar Comissão Especial, presidida pelo servidor Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral, em exercício, e integrada pelos servidores Antonio Cai"loS-N3nteS de Oliveira, Paula Cunha Canto de Miranda., Sara Ramos Figueiiedo,
João BoscoAltóe, Hilda Casseb Ferraz e Marcos Vieira, ·para
o flin de estudar a implantação··cto Plano de Carreira dos
servidores do Senado Federal, observadas, ainda, as seguintes
normas:
1. O presidente da ComiSSão poderá req i.i1sitar servidores
dos órgãos da Casa para assessoramcnto e secretariadO do
órgão colegiado.
2. Poderá, ainda, requerer, de qualquer órgão da Casa,
elementos e informações necessários à execução-de suas tarefas.
·
--Senado Federal, 4 de outubro de 1991. Mauro Ben"evídes
- Alexandre Costa - Dirceu Carneiro - Márcio Lacerda.
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N• 10, DE 1991
O Primeiro SeCtetário do Senado Federal, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o que dispõe o art. 119 da
Lei n 9 8.112/90, e considerando a necessidade de fixar o valor
da gratificação de que trata o art. 481, VII, do Regulamento
Administrativo âo Senado Federal,
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Resolve:Art. 1o A gratificação pelo enCargo de membro de comissão de concurso e de -inquérito, prevista no ali. 481, VII,
do Regulamento Administrativo do S_enado Federal, será devida a todos os servidores que integrarem comissões da espécie,
inclusive o secretário.
§ 1~' As comissõe_s de sindicância e as especiais, para
efeito deste Ato, equiparam-se às comissões de inquérito.
§ 2~' Não será devida remuneração pela participação em
órgãos ·de deliberação coletiva, nos termos do art. 119 da
Lei n• 8.112/90.
Art. zo A gratificação pelo encargo de_ membro será
devida somente no período de funcionamento das comissões,
respeitados, nos casos de comissão de sindicância e de inquérito, os prazoS estipulados no parágrafo único do art. 145
e no art. 152 da lei n' 8.112/90.
Art. 3"' A _gratificaçã<? mensal integral, pelo encargo de
membro de comissão, corresponderá ao valor de sete diárias
do Padrão III da Classe Especial da Categoria Funcional de
Analista Legislativo, nos termos do art. 480, caput e § !9,
do Regulamento Administrativo, e será devida ao servidor
que participar, no mínimo, de dez reuniões da Comissão,
no mês.
Par&.grafo Jnico. A gratificã.ção seri{paga proporcionalmente ao servidor que participar, no mês, de um número
de reuniões inferior a dez.
Art. 49 O servidor poderá, por absoluta necessidade
de serviço, ser designado para mais de uma comissão, vedada
a percepção de gratificação mensal total, por esses _e~~rgos,
de valor superior ao fixado no artigo anterior.
_ Art. 5o Este A~o _entra em y!gor na data de sua publicação, aplicando-se, em retroatividade, às comissões que já estejam em funcionamento.
---- - Art. 69 Revogam-se as disposiç6es em contrário; especiafmeflte os Atas do PrimeirO Secretário n9 5 17/83 e í0/88.
Senado Federal, 4 de outubro de 1991. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.
- ~--

PORTARIA N• 36, DE 1991
O Primeiro secretário do Senado Federai: -no- u-SO- de
suas atribuiÇões reg"ii:nentais, e tendO em vista o q-ue ~c0nsi3
do Processo n' 016789/91-1, resolve:
Prorrogar, por 60 dias, nos termos do art. 152 da Lei
n' 8.112. de 1990, o prazo para a·conclusão dos trabalhos
da_Çomissão de Inquérito designada pela Portaria do PrimeiroSecretário n• 28, de 1991.
Senado Federal, 4 de outubro de 1991.- Senador Dirceu
Carneiro.
-- Primeiro Secretário.
ORDEM DE SFRVIÇO N• 1, DE 1991
O Diretor-Geraf do Sell3do- Federal, no uso -dis atribuições regulamentares, tendo em vista o que consta do Processo
nn 015280/91-8 e, considerandO a necissidãde de se manterpessoal do Quadro desta Casa, em regime de plantão, para
atendimento às Residências OficiaiS do Senado Federal nas
atividades de manutenção hidráulica, elétrica, marcenaria e
obras em geral, durante os finais de_ semana e feriados,
Resolve:
Art. 1'? Fica autorizada a Subsecretaria de Serviços Gerais a convocar, em regime de plantão, servidores especializados que necessitar para execução eventual do_s_serviços
de manutenção hidráulica, elétrica, marcenaria e _obras em
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geral, durante os finais de sem-ãna e feriados, nas ResidênciaS-Oficiais do Senado Federal.
Parágrafo único. Os servidores convocados ficarão à disK
posição do Serviço-de ~dministração das Resid_ências Oficiaisda SQS 309.
.·
.
Art. 2~ O Chefe do Serviço de Administração das_ Resi~
dências Oficiais da SQS 309licará en~arregado de providenciar o relatório das ocortêndaS -nos dias de plantão, bem como
registrar a freqüéncia mediante assinatura d_os se_rvjdores convocados e encaminhar ao Diretor da. Subsec!e_taria 9-e Serviços
-Gerais.
Art. 3" Asescalasdeplantão,obrigatoriamente,-devem
ser elaboradas ( 48) quarenta e oito horas antes e, sempre
que possível, a inclusão de servidores deverá ser feita em
regime de revezamento.
Art. 4~ Aos servidores. convocados nos termos desta
Ordem de Serviço se-râ ãtribuída a gratifiCação prevista no
artigo- 483 do Regulamento Administrativo e na letra b do
§ 4' do artigo 1' da Resolução n' 87, de 1989.
Senado Federal, 4 de outubro de 1991. Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-GeraJ, em exercício.
ORDEM DE SERVIÇO N~ 2,
DE 1991, DO DIRETOR-GERAL

dlitlib"rõ de t991

Rollf.mberg, Beni V eras, Jutahy Magalhães, Mariuce Pinto,
Affon_so Camargo, Jonas Pinheiro, Áureo Mello,. .Lucídio Portella, Nelson Carneiro, OhOfte Quinan, Élcio Alvares, José
Richa- e Chagas Rodiigues. Havendo número regimental o
Senhor Presidente declara abertos os.trabalhos dispensando
a Je_itura da Ata da reunião anterior -que é dada como aprovada. Sua Excelência informa que existe requerimento sobre
a mesa, de autoria do nobre Senador Carlos Patrocínio, que
soUcita que a Comissão convide o Sr. Gilberto Unhares Teixeira, Presidente do_ Conselho Federal de Enfermagem, a fim
de g_ue preste, na próxima reunião ordinária da Comissão
-dia 21 de agosto próximo, esclarecimentos referentes ao
Projeto de Lei da CâJflara n9 57, de 1990, de autoria do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que "Altera o art. 23 da Lei n"
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulam_entação do exercício d~ enfermagem e dá outras providêno hav~ndo quem queira discutir o requerimento é aprovado
por unanimidade dos presentes. A seguir passa-se à apreciaçãodo item 1 da pauta - Projeto de Lei ,do Senado .n' 57, de
1991..Lido o parecer do Relator Élcio Alvares, a Presidência
concede vista ao Senador Affonso CamargÇ). O ite(íl 2 da
pauta - Projeto de !---ei da Câmara n 9 4, de 1990, tem como
Relator o Senador Aureo Me !lo que solicita a sua retirada
de pauta para reexame de seu parecer. A Presidência acolhe
O Diretor-GeraT~âo___Senado Federal, no uso das suas a solicitação de Sua Excelência. Em seguída, apalavra é conceatribuições regulamentares, tendo em vista __o que consta do dida ao Senador Beni Veras que emite o seu parecer sobre
Pr?cess~ n~ 014_:510/91-0 e, consideran_?o a necessidade d-~- 0 item 3 da pauta- Projeto de Lei da Ç_âm~Fa n~ 1~1,_ de
O!Jent~r as relaçoes de pessoal entre órgaos da estrutura adm11990, que "regulamenta a profissão de nutricíonista e determstrativa da Casa, re~olve: "-~
- _
_ _
___ mina outras providências''. OparecerdoRelatorconcluifavoArt. 19 O ServiÇO de Transportes submeterá os nomes ravelmente à matéria e não havendo discussão o mesmo é
de .9 (nove). se!vi~ores, d~ sua lot.ação ao tit~_lar da Subsecre- aprovado por unanimidade da Comissão: Prosseguindo, aPretana de Asststencta Medica e Soctal, para exercerem a função sídência concede a palavra ao Senador João Calmon que emite
de motoristas.
.
.
.
o séir parecer favorávd ao Projeto de Lei do Senado n" 81,
Art. 29 Os ~erv1d?res de que trata ~ artigo antenor, de 1991, ,que "dá ao empregado doméstico a proteção da
encarregados, obngatonamente, c!_e_ contlu~Irem as ambulân- legislação de acidente de trabalho". Não havendo discussão
cias e as via~uras da área iilédíCa, ?carão su~o:di~ados _d~reta- o mesmo é aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir,
mente ao titular da Subsecretana de Asststencta Medtca e a palavra é concedida à Senadora Marluce Pinto que solicita
Social.
, . _
.
_
.
.
cf retirada de pauta para reexame de seu parecer sobre o
Parágrafo umco. A subordmaçao realizar-se-á de confor- _ Projeto de Lei do Senado n" 88, de 1991. A Presidência acolhe
mi?ade com as atribuições con~e!idas .~9 _l?J_retb_í' de Subse_pre- a solicitação de Sua Excelência. O próximo item da pauta
tana pelo Regul~met:tto ~~!DIDIStratlvo _do Senado Federal, --Projeto de Lei do Senado n~ 062, de 1991, que "dá nova
para todos os efeitos. _ .
. .. . .
· . _ . _
redação ao § 4', do art. 9• da Lei n' 5.890, de 8 de junho
Art. 39 Para fins de pagamentodª_ Grahficaçªo de Mo- de 1973" tem como relator o Senador Antonio Mariz. Com
torista,atéque'seprorri'õ~~õr~~oi-nodos-Servidor~s-ªoS~rvi!o a pal:ivr~, Sua Excelência ·effiite o seu parecer favorável.ã"o
de Transportes, os at~atss~rv1dores .no e_~ercíqw_ da f~nç~l?- projeto e não hayendo discussão sobre a matéria a mesma
de mo.tonsta na ~~bsecretana de Ass1stên~--ª- Medi~ e Socta1 é aprovada por unanimidade da Comissão. Em seguida, pasfarão JUS a t~r adicionada à sua remuneraçao a refenda vanta- sa-se à apreciação do Projeto de Lei do Senado n9 19, de
gem, a partir da data de lotação naquele órgão.
.
1991. Lido o parecer do Relator, o Senador Jos_é Richa solicita
Senado Federal, 4 de outubro de 1991. Manoel VIlela vísta da matéria. A Presidência defere a solicitação de Sua
de Magalhães, Dirctor-Geral, em exerCício.
Excelência. O item seguinte - PrOjeto de Lei do Senado
n" 142, de 1991, que "dispõe sobre a destinação das multas
ATA DE COMISSÃO
e indenizações decorrentes de danos ao meio ambiente", tem
como Relator o Senador Beni Veras. Sua Excelência lê o
seu parecer favorável ao projeto e não havendo diScUssão
o mesmo é aprovado por unanimidade da Comissão. Em segui8• REUNIÃO, REAtlZADA EM.
da, a palavra é concedida ao Senador João Calmon que emite
14 DE AGOSTO DÊ 1991
o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 123, de
Às dezoito horas e dez minutos do dia quatorze de junho 1991, que "concede estabilidade provisória à gestante, ao trade mil novecentos e noventa· e um, na sala d_e__reuniões da balhador acidentado e ao menor no ano de seu alistamento
Comissão·, Ala Senador Alexan'dre Costa, presentes os -sena- militar''. Não havendo discussão; a Comissão por unanimidores: Almir Gabtiel, Antonio Mariz, César Dias, Cid Sabóia_ dade aprOva o parecer do Relator que conclui favoravelmente
de Carvalho, Garibaldi Alves Filho, João Calmon, Ronaldo ao p-rojeto, na fonmt das emendas 1 e 2-CAS que apresenta.
Aragão, Guilherme Palmeira, Carlos Patrocínio, Francis-co A seguir, o Presidente concede a palavra ao Senador Garibaldi
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Alves Filho que lê o seu parecer sobre o Projeto-de Lei do
Senado n"' 130, de 1991, que "dá nova redação ao item III
do artigo 131 da Consolidação das Leis do Trabalho". O parecer do Relator é favorável à matéria e não havendo discussão
o mesmo é aprovado por unanimidade dos presentes. Prosseguindo a Presidência concede a palavra ao Senador César
Dias q~e emite o seu parecer favorável ao Projeto de Lei
do Senado n' 138, d~ 1991, que dispõe sobre a obrigatoriedade

da manutenção de programa de controle de infeCção hospitalares pelos hospitais do país". Não havendo discussão a Comissão por unanimidade aprova o parecer do Relator. Por determinação da Presidên~ia, fica adiada a apreciação_dos seg~dntes
projetos: PLS n'' 274180; 85191; 90/91; 91191 e 98/91. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrados
os_ trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Secretário
da Comissão, a presente ata que, lida e aprovada, será assinada
por Sua Excelência, Senador Almir Gabriel.
COMISSÃO OE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS .
i' REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO COM A COMISSÃO DE ·- ..
ASSUNTOS ECONÓMICO'S, 'REALIZADA EM
21 DE AGOSTO DE 1991 .
.
As dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e um
de agosto de mil novecentos e noventa e um, na sala de reuniões da Comissão de Assuntos Económicos, na Ala Senador
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Ruy
Bacelar, reúnem-se as Coi:niss6es de Educação e de Assuntos
Económicos com a presellça dos Senhores Senadores (Jaribaldi Alves Filho, João Calmon, Aluízio Bezerra, CéSar Dias,
Ronan Tito, Josaphat Marinho, Meira Filho, Mário Covas,
José Richa, Louremberg Nunes Rocha, Levy Di~s, José
Eduardo, Lavoisier Maia, Nelson Wedekin,_Maurício Corrêa,
Amazonino Mendes, Esperidião Amin, Eduardo SUplicy e
Élcio Álvares. Deixam de comparecer por motivo justificado
os Senhores Senadores Alfredo Campos, Amir Lando, Coutinho Jorge, Flaviano Melo, José Fogaça, Mansueto de Lavor,
Nabor Júnior, João Rocha, Nugo Napoleão, Júlio Campos,
Marco Maciel, Guilherme Palmeira, Rairriundo Li!a, Henrique Almeida, Dario Pereira, Almir Gabriel, Teotónio Vilela
Filho, Fernando Henrique Cardoso, B~ni Veras, Jonas Pinheiro, Valmir Campelo, Darcy Ribeiro, Aureo Mello, Júnia Marise, Albano Franco e Moisés Abrão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente e o Senador Louremberg Nunes
Rocha, Presidente da Comissão de Educação, declaram abertos os trabalhos da reunião conjunta destinada a apreciação-do relatório do Senador José Eduardo sobre o Projeto de
Lei da Câmara ri.9 47/91, que "dispõe sobre a capacitação··
e competitividade do Setor de Informática e Ati:toniaçáO, e
dá outras providênciasn. Assim sendo, concedem a palavra
ao Senador José Eduardo, para proferir os seus P3:r~ceres
da Comissão de Educação e da ComisSãO de Assuntos Económicos. Os Senadores Elcio Álvares e Maurício Corrêa levantam questões de ordem sobre o fato do ReJator ser o mesmo
nas duas Comissões e do procedimento para a votação -da
matéria, que são respondidas pela presidência. O Senhor Relator prossegue a leitura. Terminda esta, são levantadas outras
questões de ordem sobre a realização da reunião conjunta,
que o Presidente esclarece que com a leitura do art. 113 e
seu parágrafo único do Regimento Interno desta-Casa. Fazem
uso _da palavra nessa fase preliminar de discussão os Senhores.
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Senadores:_ Mário Covas, -Maurício Corrêa; José Richa, Élcio
Álvares e Ronan Tito que destacam a prioridade do Substitutivo; José Eduard<;> que propõe, para facilitar a discussão,
retiie-se o relÍ:ttório da Comissão de Educação, já que o relatório da- Comissão de _.Assuntos Económicos. contempla tOdas
as emendas colocações feitas -nessa Comissão nO Substitutivo
que oferece; Esperidião Amiri que solicita á Presidência colocação em votação e Josaphat Marinho que sugere, prevaleça
somente o Relatório da Comissão ·cte Assuntos EconómiCOs.
A- Presidência coloca em votação essa última sugestão junto
aos membros da Comissão de Educação, a qual é aprov-ada
cofu voto contrario dos. Senadores Eduardo Suplicy, Nel$On
Wedekin e Mário Covas. Iniciada a fase âe díscUssão,- f3.zemuso da palavra os Senhores Senadores: Eduardo Suplicy, José
Eduardo, Mário Covas -que solicita ao Relator faça uma leitura
do ~_ubstitutivo apresentado pela Comissão de Assuntos Econón:licos fazendo uma comparação com o projeto proveniente
da Câmara; Amazonino Mendes, Nelson Wedekin, Esperidião Amin~ Ronan Tito e Josaphat Marinho. Terminada a
discussão, tendo em vista a ausência de quorum, a pi:"esidência,
às vinte horas e quarenta minutos, encerra a reunião, lavrando
eu, Maria Olimpia Jiménez-de Almeida, Secretária da Comissão de Educação, a presente ata, que lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente e levada à publicação juntamente com as notas taquigráftcas, conforme determinação
da presidência. -Senador Ruy Bacelar, Pr~sidente em Exercício.
-

e

ANEXÓA ATA DA I• REUNIÃO CONJUNTA
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO COM A COM!SSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 1991; QUE SE PUBL!CA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS.
. ..
.
.
- COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
Presidente: Ruy Bacelar.
Convidados: Senador José Eduardo - Senador Élcio Álvares - Senador Maurício Corréa ---Senador Mário Covas
- Senador Ronan Tito- Senador Nelson Wedekin - Se:nadÔr
José Ricba - Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Havendo número Iegimental eu e ~--eminente Senador Louremberg ~unes
Rocha, Presiàente da Comissão de Educação, declaramos
aberta esta reunião conjunta destinada a apreciação do relatório do Senador José Eduardo, sobre o PLC, Projeto de Lei
oriundo da Câmara n~ 47/91, que d~sp6e sobre a capacitação
e competitividade do setor de informática e automação e dá
outras providências.-Sendo assim, concedemos a palavra ao ilustre e nobre
Senador José Eduardo para proferir õs seus pareceres ou apresentar os seus relatóriOs, já que S~ Ex~ vai apresentar,_ em
primeiro lugar, o relatório que diz respeito à Comíssão deEducàção e logo de imediato à Comissão de Assuntos Económicos.
Tem a palavra S. Ex~ o nobre Senador José Eduardo.
O SR. RELATOR (José Eduardo)--'
(Leitura de parecer)
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, no âmbito da
educação.
O SR. ÉLCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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Tem a palavra

Dando prosseguimento à reunião, gostaria de colocar em
discussão, agora, os dois relatórios.

O SR. ÉLCIO ÁLVARES - Sr. Presidente, o nobre
Senador José Eduardo acuniula a condição-de Relator da
Comissão de Educação com-a-de Assunto~ EconônilCos? O SR. PRESIDENTE (Rlly Bacelar) -As Presidências
das Comissões de Educação e de Assuntos Econômicõs concedem a palavra ao- Sr. Senador José Eduardo para proferir
o voto, no que· diz respeito à Comissão de AsSUntos Económicos, já que S. Ex~, por pertencer às duas Comissões, foi
designado tanto para a área de Educação como para a área
de Assuntos Económicos. _
Tem a palavra V. Ex~ para proferir o seu parecer ou
apresentar o seu relatório.
O SR. RELATOR (José Eduardo)- Voto do Relator
com respeito à CorilJSSãó de Economia.
O SR. MAURÍCIO CORRI>A.::.. Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, pela ordem.

sR. JOSE EDUARDO- Sr. Presidenté, peço.a pala·
vra
pela ordem.
----O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a palavra ao eminente Senador.

O SR. PRESIDENTE (Roy Bacelar) V. Ex•, pela ordem.

O SR. MAURÍCIO CORRi>A-_ Estamos-reunidos
aqui, pelo que vejo, a COmissão de EducaçãO- e-a <:OmiSsão
de Assuntos EconómiCos~ SOine dei conta disso, porque estiava
examinando as eme-ndas para fazer um dado comparativo,
quando percebi que o Senador José Eduardo é o Relator
~ - ~- de ambas as Comissões.
Não sei se, regim-entalmente, é possíVbl. Gostaria que
V. Er esclarecesse._
---- -__ _
Em segundo lugar -eis os objetivos da questão de ordem
- , é saber como será feita a apuração do voto aqui. O voto
vai ser misto, todos vamos votai; o-~oU.tro Vóto será tomado
primeiro de uma Comissão e depois da outra? É isto?

- o·

O SR. JOSÉ EDUARDO - Acho qu'é está ha~endo
um pouco de confusão pelo fato de a reunião ser conjunta
e a questão do prazo. Hoje, é o prazo-fatal para a discussão.
Porjsso que a reunião está send.o conjunta de duas comissões.
O SR. MÁRIO COVAS - S. EX' tem razão. O fato
provocou esta confusão.
O SR. PRESIDENTE (Roy Bacelar)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Mário Covas. Logo em seguida, darei
a. palavra a V. Ex~, e!Ilinente Senador Élcio Álvares.
O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, realmente
não há nenhum impedimento de natureza regimental no senM
tido de que o mesmo Senador seja Relator em duas comissões
as quais S. Ex• pertence, a não ser a tradição, que aponta
em outra direção. Por mais que me mereça o Senador que
foi Relator, a lógica da passagem por várí3s comissões é exata~
mente um certo grau de independência na discussão e na
definição sobre o parecer. O Relatei até parece ter percebido
isso·, tanto que fez dois relatórios diferentes para- as duascomis~
sões.

O SR.' PRESIDBNTE_(Ruy Bacelar) - Querodei~ar
claro que o Relator não teve a menor intenção, porque foi uma indicação.
_
_
O SR. MÁRIO COVAS -·Sem dúvida. Não está em
jogo isso. Isso é absolutamente propositado. Sequer faço a
ressalva, porque não tem sentido. Não tem significado nenhum
fazer _urna ressalva desse aspecto. A posição de V. Ex~ é absolu~
O SR. ÉLCIO ÁLVARES -Permita-me apenas uma tamente incontestável.
intervenção? (Assentimento -do__orador.)- O quorum para
Mas V. Ex~ fez dois relatórios exatamente porque está
efeito de apuração vai ser acumulado?
tirando para direçóes diferentes, demandas difereiltes. PortanO SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelai) -Quero declarar to, um aponta para -a aprovação do projeto com emendas;
-ao eminente Senador MauríciO Corrêa que é perrriitido a ses~ o oütro aponta para o substitutivo.
Veja V. Ex• que o problema da nossa reunião não é
são em conjunto, de acordo com o art. 113 do Regimento
apertãs o de que, no instante de votar, devamos votar separa~
Interno e seu parágrafo.
O nobre Senador José Eduardo pertence às duas Comis~ do, nas Comiss_ões de Assuntos Económicos e Educação. Até
sões. O Presidente da Comissão de Educação o designou como - para discutir vamos ter que discutir separados. O que ocorre?
Relator naquela área. Coube também oo Presidente da Cernis~ No instante, discute~se o parecer da Comissão de Assuntos
são de Assuntos Económicos fazer a mesrita coisa. Logo não Económicos oli da Comissão de Educaçã'o? A úriica -coisa
há nada que impeça que S. Ex• apresente o seu relatório que é Comum é a leitura dos pareceres, que, aliás; itão PreciSa-·varh nem ser comum porque eles são distintos. Eles são separade uma Comissão e de outra.
Quanto à segunda parte, quero dizer a V. Ex~ que a dos. Por economia process_ual, juntou~se numa mesma fala
votação será em separado. Primeiro, votarão os nlemfifos duas comissões. Mas a tramitação do projeto tem que ser
de uma Comissão e,, posteiiormente, os niembros da :Outra independente nas duas comissões. __ Não há como. A única
Comissão. Será, por certo, aprovado se contar com a maioria comodidade que isso pode oferecer é o· fato de que num único
simples dos membros de cada uma das Comissões. Quer dizer, instante vivemos duas coisas diversas: uma dirigida para uma
para funcionar, para haver essa sessão cOnJunta, será neces~ comissão; outra dirigida pãra outra. Existe até lógica na·posi~
sária a presença da maioria absoluta dos membros de cada ção do Senador. Só não há lógica, no meu modo de entender,
é que os pareceres não tenham sido na sua decisão absolutauma das Comissões.
mente iguais, porque. aí, sim, ganhariam espaço. Mas, no
O SR. MAURÍCIO CORRI>A- Temos a presença de caso específico, houve duas "decisões uma -de cada comissão.
todas essas comissões?
Ora, daqui para a frente, após terminada a leitura, não há
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Temos slm. Mais nada mais que se possa fazer em conjunto. Daqui para a
de 14 membros na Comissão de Educação e mais de 14 mem~ frente, reúne-se a Comissão de Educação para11n:alisar o único
bros presentes na Comissão de Assuntos EconómicoS. Acre- parecer que ele conhece, porque ele é preliminar ao outro,
dito que a questão de ordem esteja respondida.
ele é discutido, votado, esgota-se a Comissão ,e, em seguida,
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reúne-se a outra ComiSSão com seu Quorum _próprio, com
a sua discussão própria, que não vai se ater ao parecer anterior,
e sim ao novo parecer, ao parecer destiilado à Comissão de

Assuntos Econômicos.
- Sr. Presidente, acho que uma vez ultrapassado o instante
em que a leitura do par~c~r foi feita, e que sópor cO-modidade
foi ouvida em comum, daqui para frente- tudo é separado.

Tendo começado e esgotado todo o processo na Cõiriissão
de Educação se inicia O processO pelã Comissão de Assuntos

Económicos. Volto a insistir, porque·õçdois temas tratados
pelas duas Comissões, ou seja, o parecer dos respectivos rela-

tores, que no caso é o mesmo, ~liás brilhante, são absolutamente distintos, mas me parece que ã partir âesse instante
não há como atuar em conjunto; ·ainda haveria essa _hipótese,
Sr. Presidente, se o parecer fosse um só, estaríarilos disCutindo
nas Comissões de Economia e de Educação a mesma coisa.
Mas temos que fazer uma reunião na CoiniSsão de EducaçãO;
ela tem que opinar sobre o parecer. votá-lo e ultrapassado
esse processo entra na Comissão de Assuntos Económicos
e I1fOSSegue da mesma maneira.O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Com a palavra
o Senador Élcio Álvares.
O SR. ÉLCIO ÁLVARES- Ouvi atentamente a ponderação do nobre Senador Mário CoVas. Pode haver a reunião
conjunta. Lógico_. Está-aqui nO Regimeii:tiá, e 3té nãO impci!-ta
que tenham sido dois pareceres, já que eles se
fundem num parecer comum. Está claro no Re_gime:nto._Mas,
acho importante observar as seguintes np~as _na-~ reriniõeis
conjuntas: cada Comissão deverá estar pres-eiüe- peia maioria
absoluta dos seus membros. É aí que acho que está o grande
problema da questão, que é o de votar sendo apenas um
Relator comum ·a ·duas Comissões. Tudo muito bem.
Quero questionar a letra-as 1' I, do
113. Cada Comissão deverá- estar presente pelã maioria abSOlUta dos seus niembros, e aí temos que verifiCar se isso está_ cicOrreridO com
a Comissão de Assuntos EcOnõrDicos. NãO-há Õ que questionar. Vamos estudar a matéria _e __na hora d;i votaç3o, cada
Comissão vota em separado; não há problema de que o relator
sejã. um só. A sessão conjunta é Cabível, é prevista pelo art.
113 do Regimento Interno. É apenas esse o questionamento
que acho deva existir, se cada ComisSão tem a maioria~ a6soTUta
de seus membros, caso concreto podemos votar e estudar
a matéria.
O SR. PRESIDENTE (R.uy Bacelar) __: Senador, uma
das condições de termos aberto a presente sessão é porque
está presente a maioria absoluta.
O SR. MAURÍCIO CORRêA- Sr. Presidente-, peço
a palavra. Apenas uma ponderação a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Antes concedo
a palavra ao eminente Senador Ronan Tito que a pediu antes
de V. Ex•
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidenie;Srs. Senadores,
a tradição neste País e o direito consuetudinário nãO têm
sido respeitados. Vemos que os ing_leses, principalmente cultoM
res desse direito, têm uma certa razão agora, neste momento
em que estamos invadindo essa área. Tem respaldo do nosso
Regimento? Tem. Tem a ·maioria? Tem. Agora, Vamos v·er
'a prática. Como é que vai ftincionãr na 1-eafidade, porque
freqüento esta Casa há doze anos e me"io çom uma certa
assiduidade, não só nos Plenários, mas também nas Comissões

art.
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e nunca assisti a uma reunião das duas ComiSsõe·s. E, hoje,
estou sentindo uma certa dificuldade. Apenas para historiar,
Sr. Presidente. Estou com- a palavra. Esto_u_discutindo um
--Cieterminado item do substitutivo do relatório. Nós tenlos um
relatório e temos o substitutivo, e estou discutindo uma emenda. E, de repente, o Senador Nelson Wedekin me pede um
aparte_. E eu lhe pergunto: V. Ex• é de que Comissão? Ele
diz que é da Comissão de Economia. Mas digo que essa emenda é da Comissão de Educação. Então veja, sei que é viável.
Mas o que estou mostrando neste mome_:ç..to_ é que guando
se criam diversas Comissões para que o assunto seja ·âebatid_o
em diversas condições isso tem uma razão de ser. É para
que, em cada Comissão, o-assunto seja discutido e debatido
à exaustão, à ótica daquela Comissão, sob o enfoque dã Comissão.
-

_O SR. JOSÉ EDUARDO -SenactorRonan Tito, permita-me um aparte, só para registrar. também, o meu protesto
com relação a esses prazos fatais que nos trOuXeram a esta
situação. Já ouvi V. Ex~ protestar em plenário.- Se nã-o dis~u
tirmos isto hoje, já estando pressionados pelo prazo, perderemos esta condição de discutir a nível das Comissões, criando,
então, outros tipos de problemas e até falta de oportunidade
de se discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Continua com
a palavra o eminente Senador Ronan Títo: ·
O SR. RONAN TITO .:.... Então:vejam a importância
de termos cada Comissão. Por que temos casa revisora? Temos
um projeto que se apresenta na Câinara ou que se ãpresenta
no Senado: é justamente para- e veja, eu daria depoimento
pessoal, depoimentos meus de que, por exemplo, projetas
que apresentei foram discutidos no Senado, foram para a
Câit_tara e foram melhorados; depois, quando voltam ao Senado, verifica-se que teve alguma ajuda. Aqui vamos criar tumul.t9~ Eu, inclusive,_questiono essa reunião das duas Comissões,
c;om o medo até que isso crie precedência na Casa-, e não
é um bom precedente. Sr. _Presidente e Srs. Senadores, freqüento esta Casa há doze anos e meio com uma certá assiduidade no plenário e nas Comissões. Nunca participei de uma
reunião dupla. Agora estou sentindo, inicialmente, uma série
_de dificuldades para esse dabate.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Acredito que
a Presidência já pode responder a algumas das questões· de
oidenl levantadas, sobretudo no que diz respeito à questão
levantada pelos Senadores Mário Covas, Élcio Álvares e RonãifTito:·· ·
·
Essa reunião Conjunta está _centrada no art. 113 do Regimento: qu-e, no seu caput, diz o seguinte:
"Art. 113. O estudo de qualquer matéria poderá
ser feito em reunião conjunta de duas ou 111ais comissões, por iniciativa de qu3lquer uma deias, ãceita pelas
demais, sob a direção do Presidente mais idoso. __
Parágrafo único. Nas reuniões conjuntas obse_ryarse.,ão as seguintes normas: a) cada comissão deverá
estar presente pela maioria absoluta dos seus membros;"
Isso responde ao Senador Élcio Álvares e, no caput, responde ao Senador Ronan Tito.
"b) o estudo da matéria será em conjunto, mas
a votação fir-se-á separadamente, na ordem constante
do despacho da Mesa;
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c) cada comissão- poderá ter o seu relator, se não
preferir relator único;
d) o parecer das comissões poderá ser em conjunto,

desde que consigne a manifestação-de cada uma de!as,
ou em separado, se essa for a--orientação preferiâa,
mencionando, em qualquer caso, os votos vencidos,
os em separado, os pelas conclusões e os com restrições."
A Presidência também quer esclarecer que as emendas
são- úniCas, e foram todas elas oferecidas junto à Comissão
de Educação. Daí fíca-r dúvida quanto a isso. Assim, pediria
a ajuda de todos os Senadores aqui presentes quanto ao item
b, para responder e para a Presidência decidir _él _q~_~tão 4e

ordem do Senador Mário Covas.
O item b, diz o seguinte:
"O eStudo da matéria será em confullfõ~- mas a
votação far-se-á separadamente, na ordem Constante
do despacho da Mesa;"
Isso, no meu entender, não impede, a melhor juízo e
a depender da deliberação de V. Ex•S, que o estudo, que,
a meu ver, é subjetivo·ou a discussão poderá ser em conjunto,
de acordo com o item b, art. 113, do parágráfo únicõ.
Com a palavra o Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CO:ifR!A- Não há dúvida nenhuma que o encontro das duas comissões é perfeitãinente regi-mental. O Senador Ronan Tito fez alguinas· co!ocações e me·
parece que têm procedência absoluta, porque esse regime~o
foi redigido, mas, na verdade, a primeira viVência que· estamos
tendo é essa de hoje. Ainda não tínhamos feito nenhuma
reunião conjunta.
- =~- ~0 senador Mário Covas alertou-para a qUestão da votaç~o
no fim ·cta discussão. Eu tenho dúvida a respeito, se seria
regimental a discussão sem bloco. Mas, vamos superar, admi-:
tindo que quando se fala nessa parte do estudo se inclua
a discussão; embora não seja explícito, mas, vamos-admitir,
só que as votações, V. Ex• explicitou bem, têm que ser em
separado. O Senador José Eduardo fez primeiro o relatório
da Co':inissão de Assuntos Económicos, eu sou da Comissão
de Assuntos Económicos, e estava preparado para~-incluSiVe,
fazer algumas observações nessa parte relativã à Comissão
de Assuntos Econômicos. Não pertenço à Comissão de Educação, só que na medida em que formos discutindo aq-ui, realmente fica um pouco tumultuado. Aí vai, Sr. Presidente, apenas uma sugestão, porque não iniciarmos primeiro a discussão
numa Comissão, depois discute-se na outra Comissão, separadamente. Primeiro a COmissão de Assuntos Económicos, de-·
pois a Comissão de Educação. Mesmo porque os--membros
da Comissão têm pre&dênda-sobre oS que· não são-da Comissão, por imperativõ regimental. To~_OS_<?~ g_u~ ~ão integraJ!tes
da Comissão de Educação têm primaZia para fazer indagações;
os Senadores que náo fazem parte podem fazer perguntas,
mas serão perguntas que se sucederão a todas as outras.
Quero dizer, Sr. Presidente, que vaí tumultuar. Mas,
pediria a V. Ex~, por economi'a processual, que f!zeSseâ verificação do quorum da ConiissãO âe Educação e depois da Comissão de Assuntd's Econômicos para saber se temos condições
de votar isso.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) ::_ Quero dizer ao
eminente Senador Maurício Corrêa que o quorum é a maioria
simples. Maioria absoluta foi para instalar a reimiáo,_maioria
simples é qualquer número.

O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, posso obter
um esclarecimento de V.

Ex~?

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Pois não. Tem
a palavra V. Ex~
O SR. MÁRIO COVAS - Estou entendendo que na
interpretação do dispositivo de V. Ex• trata-se de uma sessão
conjunta, e há aí uma preliminar que é o fato de que a Mesa,
quer me parecer, só designou a ComisSã~ de E~ucação para
vir e a Comissão de ASSuntos Económicos requereu a vinda,
daí por que não foí apresentada emenda na Coinissão de
Assuntos Económicos. Mas, para mim, isso nãO altera. A
rigor, o meu problema é processual.
V. Ex• está entendendo o seguinte: primeiro·, a reunião
é çonj~~ta_; segundo, se 4iscu,te conjuntamente; terceiro, se
vota separadamente. Ora, o pressuposto que está implícito
nesta regra -é que o ielatório, sobretud9 s=endo um único,
o Sen-ador que dá o parecer, Tzttr Unico· Relator, nas duas
comissões, que o relatório fosse o mesmo para as duas comissões. Daí sim, se coinPlementa a idéia de sessão conjunta.
Mas quando o Relator faz dois pareCeres, um destinado à
Comissão de Educação e outro destinado à Comissão de Assuntos Económicos, pergunto a V. Ex' simplesmente para
saber-como _é que_ eu vou agir: a votação regimentalmente
é_separada. O que se vota normalmente é o parecer do Relator,
a favor ou contra. Quando chegar a hora de_votar a Comissão
de EdUcação, se ela- fQr a primeira, V. Ex• põe em votação
o parecer do Relator, qual'? O da Comissão de Educação.
Teremos possibilidade de votar o parecer que o Relator deu
para a Comissão de Assuntos Económicos? lnversam_ente,
quando chegar a hora de votar a Comissão de Assuntos Econô!))lcõs, vamos votar tamb_ém o mesmo parecer que ele der
para a· Comissão de Educação'? Se rião vamos, são realmente
duas coisas distintas. E aí parece muito mais lógico que permanecendo todoS ná sala se discuta e se vote primeiro o parecer
da Comissão de Educação, e que se discuta e _se vote depois
o parecer da Comissão de Assuntos Económicos.
_-: ..
Ora, eu supostamente, sendo membro da Comissão de
Educação, na hora de votar não conheço o parecer dado pela
Comissão de Assuntos Económicos. Ele é diferente. Um aceitao projeto OC'om emendas; outro fiii: um substitutivO-; que,
aliás, regíin-ental~ente tem p:tjqridade. Então pergunto a V.
Ex~: como é que vamos fazer na hora de votar, que pelo
Regimento, pelo dispositivo que V. Ex~ invoca tem que ser
feito separadamente'? Lógico que podemos fazer isso dizendo:
estamos, no fundo, estabelecendo meramente o mecanismo
de comodidade processual. A sessão conjunta significa meramente o fato de juntar no _mesmo ambiente duas comissões
que vão ganhar tempo discutindo tudo ao mesmo tempo. Poderá haver um ou dois relatores, não há nada que diga que
não possa ser um só, pelo contrário. Pressupõe-se que a discusw
são se torna mais fácil, é quando há urii Sõ parecer. Na medida
em que haja dois pareceres, um especificamente destinado
a Educação, e outro a Assuntos Económicos, ganho um problema na hora de votar. Porque n·a-hora de votar a Comissão
de Educação, ela só pode tratar de um parecer: é o parecer
dado para a Comissão de Educação. Não pode tratar do parecer dirigido à Comissão de Assuntos ~()ciais. Esse aspecto
não" é objeto de consideração. Quando chegar na Comissão
de Assuntos Sociais, ela não pode votar o parecer que nã"o
pertence àquela ComiSsão.
O SR. PRESiDENTE (Ruy Bacelar) - Senador Mário
Covas, estou interPretando o Regimento ·na sua letra b, que
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diz: •· ... _o estudo será em conjunto··. Quando fala que o
estudo na matéria será em conjunto. ácho que poderia também

ser a discussão em conjunto. Entretanto. não vejo por que
separarmos. Acho que não vai prejudicar em nada. já que
a votação será em separado;_ terfarnos discutido. AchQ, se
V. Ex~"!' esfíverem de acordo. a Presidência não se opõe a
isso.
O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, não estou
discutindo mais. V. Ex• já decidiu que vai ser feita a discussão
em conjunto. Levantei...
O SR. PRESIQENTE (Ruy Bacelar)- Não. Não decidi.
V. Ex~ pe_rmita. não decidi! Li o Regimento. Li o art. 113.
o seu parágrafo e todas_as suas letras. li para que a Comissão
tomasse conhecimento e decidisse da melhor ma!leira ....
O SR. MÁRIO. COVAS -_Tudo bem.Mas eu ...
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Mas quero dizer
a V. Exa que acho que todos_concordam que não irá prejudicar
em nada o andamento dos trabalhos se discuti_rmos em primeiro lugar o relatório no que diz respeito à área de educação.
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente. peço a palavra
para urna questão ·cte ordem.
O SR. MÁRIO COVAS -O esclarecimento que pedi
a V. Ex• não é esse.
O SR. RONAN TITO- O Senador Mário Covas conti·
nua com a palavra? Ele está com a palavra. -
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sobre o relatório. e o aprovarmos. estaremos cancelando a
reunião da Educ~ção.
O SR. JOSÉ EDUARDO- Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a pala-vra ao Senador José Eduardo.
O SR. JOSÉ EDUARDO -O relatório da Comissão
d(! ~CO!JOmia con!ef!Íp!a tOdas ~s emendaS e cO!ocaçõeS feitas
na Comissão de Educação. Então. se a existêncía dos_dois
relatórios pode criar esse conflito·e e-ssa-COri.fUsáõ, eu-sugeriria
que eu retire o relatório da Com1ssãO- de Educação e o relatório
da Comissão de Economia valha para as duas Comissões.
Quer dizer. um relatório s_ó _que conCemple todo o projeto
com o substitutivo que contempla tudo. E vamos discutir então
um _ú_nit,:;o relatório. Ess~ sei-ia a minha proposta: de eu retirar
o relatório. que pela inexperiência - e como já foi dito aqui
na primeira reunião conjunta- entendi que facilitaria a pro·
posição de dois relatórios. Mas s_e ele não facilita, ao contrário,
dificulta. vamos retirar um e deixar ·só um que _contempla
todo o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Com _a palavra
, o se-na:àor Maurício Corrêa.
7

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sr. Presidente, não
q'Uero criar dificuldade_s para que nós possamos decidir. Mas
fiz a indagação e V. Ex~ havia me informado que a votação
é que exige a presença da maioria absoluta.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Eu não disse
isso a V. Ex A in_s_talação. _

O SR. MÁRIO COVAS ,--O e>clarecimento que pedi
a V. Ex• não foi esse. Eu até (!._ceita que V. EX• -âigà. está
O SR. MAURÍCIO CORRÊ.A- Mas já estamos discu·
escrito no Regimento. ·•pode discuti i' em Conjunto". Tud9
bem! Mas se admitirmos que é assim. Como é que valnos tiftdo. Estamos na preliminar.
Só queria alertar V. Ex• Vamos dizer que estejamos em
agir na hora de votar? Na hora de votar. o Regirrieilfo -determina que se vote separado_,_ Normalmente numa comissão preliminares. Mas gostaria de adverti-lo sobre o teor do paráo que se vota é o pã.rece"i·.- Tem uni pàre·cet dado para a grafo único do art. 113, que é o que trata da reunião conjunta.
Diz ele:
Comissão de EducaÇâo. Tem outro parecer dado para a Comissão de Assuntos Económicos. Na hora de .votar, que é
"Parágrafo único. Nas reuniõe_s conjuntas obserem separado, mesmo que a discussão seja conjuilta~ ·na hipó·
var-se·ão as seguintes normas:.:
tese de prevalecer ...
-a) cada Comissão deveiá es:tar presente pela maiO·
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- O Regimento.
pa absoluta 9e seus membro_s;"
O SR. MÁRIO COVAS - ... o Regimento. Não sei.
Então. para iniciar a reunião tem de ter a maioria absoluta
V. Ex• acabou de me dizer que era discutíVel, -aceito--ã sua de dois terços. Por isto pedi a: V. Ex~ que verificasSe. V.
--Ex• dis~r que realmente ...
opinião.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Sim.
O SR. PRESIDENTE (RuyBacelar)- Maioria absoluta
OSR" MÁRIO COVAS- Mas. enfim, V. Ex• vai ter não é doiS terços. Maioria absoluta é a metade mais um.
que interpretar de alguma maneira. Supondo_ que interprete
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Isso que estou dizendo,
a discussão em comum. como fica na hora de vQtar'l Isto metade absoluta _mais ~m. Pedi a verific3çaõ pai'a -saber se
que eu queria saber agora. antes de chegarmos lá no problema. poderíamos votar para iniciar nem para votar. Para estarmos
Corno é que-fica? Vamos votar na Comissão de Educação aqui, em reunião conjunta. tem de haver a maioria absOluta.
e nesse instante vamos votar os dois pareceres'? Vamos votar
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Mas quero dizer
apenas o-parecer da Comissão de Educação?
a V. Exa que só iniciamos a pfesente reunião porque tinha
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço a palavra maioria absoluta.
pela ordem.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Mas aqui está dizendo
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -_Concedo apala· que é para abrir, quer dizer, tem de estar presente.
vra ao Senador Ronan Tito.
O ·sR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - E nós abrimos
O SR. RONAN TITO - Vejam o imbróglio em que assim. Abrimos porque tinha presençã. Abrimos porque tinha
nos metemos! Regimentalmente, também, o substitutivo tem metade mais um dos membros. Havia 14, o míninl.O pOSSível.
preferência sObre o relatório. Então, se discutirmos primeiro Agora, qUanto à Vóta_ção -é neceS:sârià' a· presenç·á- da maiOria
o substitutívo. por(jiie ele regimentalmente tem preferência absoluta. Entretanto, os votos são maioria simples.
3
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O SR. MAURÍCIO CORllA -

Discordo, Sr. Presi·

dente. É para a reunião conjunta que tét'Jfâe ter a presença

de metade mais um.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Acho que estamos falando o mesmo linguajar, Senador, a mesma coisa.
O SR. MAURÍCIO CORRIÔ:A- Só quero pedir licença
a V. Ex~ para me retirar. Não é nenhum protesto, tenho
um compromisso agora. como nãO pi"edso estar Preserite,
preciso só para votar, n-a hora da votação retornarei.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -

Eu acho que

é necessária a presença -da maioria.

Caril a palavra o Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (fora do microfone)- Sr:
Presidente, ... quando realizar, em função da premência de
tempo, foi convocada para às 16 horas e 30 minutos. São
exatamente 18 horas e 38-minutos. Nós fomos convocados,
na sessão ordinária, -para estarmos presentes-no plenário do
Senado para votarmos matéria que exige voto nOrilirial, aprovação de autoridade. Lamentavelmente, em várias circunstâncias, chegamos a duas horas e nove minutOs, momento~
em que a reunião deveria ter tido seu início, sem abordarmos
o mérito da questão. Por isso, visando a uma economia processual, melhor do que votarmos o parecer no plenário, que
é o que vai acOnte-cer, se não houver essa reunião, todos
os nossos pruridos_justos, justos pruridos regimentaiS irâo
para o saco de sempre, se não discutirnlos ·o -hférito aqui.
Eu quero dizer que o mérito da questão, sob a minha
ótica, já está esgotado, porque apresentei quatro emendas,
três foram acolhidas e uma até compreendo por que não tenha
sido.
Por isso, pedi verificação de quorum, que é um procedimento regular, vou fazer um pedido diferente. Eu peço, V.
Ex~ verifica se alguém tem alguma coisa pã:ra diScutir e peço
que seja" votado o parecer, que foi" chamado de um, que é
o da educação. Se alguém quiSer votai cOiúra, -quiser discutir,
tem todo o direito, o passo seguinte seria paSsar para õ parecer
da Comissão de Assuntos Económicos, já que os dois foram
apresentados, porque ele engloba todos os assuntos da matéria. Se alguém quiser discutir, diScutiremos, porque· é melhor
do que recebermos parecer do plenário, ·que é ó que V3i noS
restar daqui a poucos minufo-s.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, remanescem
dúvidas, c eu preciso da palavra para uma questão de ordem
ainda.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO- Falar que este assunto é impor·
tante e polémico é Chover no molhado, pois todos estamos
cansados de saber que é. Por que temos ,duas Comissões?
Temos duas Comissões porque- um assunto é eminentémente
de educação e o outro é eminentemente da economia. Discute-se bem um assunto e depois o outro.
Devo dizer a V. E~. com toda a sinceridade, qUe, neste
momento, não me sinto apto para discutir nem o relatório
nem as emendas.
Por outro lado, talvez premidos pelo tempo ___;.V. -Ex~
já explicou- não tínhamos outra atitude a tomar. Mas, salvo
melhor juízo, caso não consigamos a votação aqui, o relatório
- e no meu entendimento é o relatório- valerá como substitutivo de plenário, e poderemos votar no plenário. Nesse"
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instante, salvo melhor juízo - e submeto isto à decisão do
plenário da comissão- será para nós muito melhor, já que
estamos de posse do substitutivo, levá-lo para casa, eStudá-lo
e aí, sim, votar com plena consciência no pleriário. -Assim,
cumprimos a. questão regimental e vamos para o plenário
votar.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Eu insisto em requerer
à-Mesa a votação do Parecer n" 1. Eu fiz um requerimento
e· gostaria que V. Ex• se manifestasse. O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -A Presidência,
primeiro, colocará na pauta as prelimliüü.-es, colocando a matéria" em-discussão e, posteriormente, em votação.
O SR. ÉLClO ÁLVARES -Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.

a

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo pala·
vra ao_nobre Senador Élcio Álvares.
O_SR. ÉLCIO ÁLVARES- Nem tanto ao mar, nem
tanto à terra. A verdade dos fatos é a seguinte: nós estainos
vj_ye_ndo a guante de toda a tr_amjtação. Nós temos um prazo
f3tal vencendo, e acho que é urna questão até de amor próprio
da Comissão não permitir que um p·ro]eto dêssa magnitude
vá para o plenário serii o Çiarecer-da C6n1iSSão. Nós estamos
vivendo idêntico problema agora na Comissão de ConstituiçãO~ Justiça e Cidadania com a Lei de Inquilinato.
À primeira vista, parece-me que já estamos suficientemente esclarecidos, todos aqui estão de opinião formada, a
maioria esmagadora dos que estão presentes quer a votação
imediata. Já qué ouvimos o parecer do Relator, vamos dar
priO-ridade ao substitutivo de acordo com o Regimento. Vamos
votar imediatamente e encerrar o assunto. Se alguém tiver
algum ponto importan.te, pode reabrir a discussão em plenário,
mas fíca réssalvado que a Comissão de Educaç-ão e a ComiSsãO
de Assuntos Económicos cumpriram o prazo reginientál, Ofereceram parecer, discutiram-no e o api"oVatarn.
- Sr. PreSidente, de-ntro da linha de raciocínio do Senador
Esperidião Arnin, solicito a colocação da matéria em votação,
fazendo um apelo aos nobres Colegas, principalmente ao Senador Ronan Tito, tão ciOso dos s_eus deveres, que não levante
a questãO do quorum-. Evidentemente, já tivemos a oportunidade de verificar que, se for levantada a questão do quorum,
vai mais um projeto para plenário sem parecer de ComiSSão:
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, o
riObre R~lator na ComisSão de Assu_ntos EconómiCos·, coincidentemente também Relator na Comissão de Educação, sugeriu que ele retirasse o parecet da Comissão de Educação,
yisto que, no parecer da ComissãO de Assuntos Económicos,
toda a matéria estava tratada, inclusive as emendas oferecidas
perante a Comissã-o de Educação.
Eu apenas queria, para facilitar o encaminhamento e resguardar a regularidade da nossa-decisão, sugerir que não fosse
retirado o parecer dele por ato pessoal, mas que fosse uma
decisão da própria Comissão de Educação, consentindo em
que o parecer oferecido na Comíssão de Assuntos Económicos, de que resultou o substitutivo, alterasse também como
parecer da Comissão de Educação.. Um parecer único, exatamente como pede a-letra c, do Regímento. Cada Coriilssão
poderá ter o seu relator, se não preferir relator único.
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O SR. RONAN TITO- Senador, V. Ex• tem toda a
razão, porque, inclusive, se é uma reunião c-o-njun-fa

em-que

temos que apreciar os assuntos -de maneira conjunta, o
tutivo tem prevalência sobre o relatório.

substi~

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Aí nós superaremos
a dificuldade.

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Sim, Senador
Josaphat Marinho, acho que não precisa uma definição; uma
decisãç da ComiSSáo de Educação, já que o item "d" do
parágrafo único dQ arf. 113 diz que o parecer das comissões
poderá ser em conjunto. Se o emiriente-Relator, membro
da Comissão_de Educação, membro da Comissão de Assuntos
Econômicos, acha, por bem, apresentar um só Relatório, não
vejo por que a Co_missão de Educação se manifestar, já qUe
o item "d" do Parágrafo único do art. 103 lhe dá poderes
para apresentar um só relatório.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sem querer contraditar a Presidência. o problema é que já há dois pareceres.
A Comissão de Educação declara que se oferecerá parecer
único. por Um só Relator. Estou de acordo_com esSa decisão.
O~ SR. PRESIDENTE~ (Ruy Bacelar) Os membros
da Comissão de Educação que estejam de acordo com o suge~
rido pelo eminente Senador_Josaphat Marinho, no sentido
de que prevaleça somente o Relatório da Comissão Qe Assuntos EconôrriicOs, abrangendo a sugestão do Relator, Senador
José Eduardo, permaneçam como estão. (Pausa._)_
Prevalecerá só o Parecer da COmissão_de Assuntos Econômicos como Relatório único.
Aprovado, com voto contrário do, ..
Será um parecer único.
O SR. MÁRIO COVAS- Um momento, não é o relatório único. É o parecer único. E mais do que isso: é o Substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Aprovado, com
votos_ contra dos Senadores Eduardo Suplicy. Nelson Wedekin
e Mário Covas.O SR. EDUARDO SU!'LICY- Presidente, pedi a palavra desde quando V. Ex~ ouvia a sugestão do Senador Josaphat
Marinho, porque eu gostaria de ...
O~ SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - É ~sobre esse
assunto? É vencido.
_
O SR. EDUARDO SUPLICY deu a palavra nem para ... --

Mas V. Ex• não me

0 SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Estou ouvindo
somente agora que V. Ex• deseja a palavra. Desculpe-me.
Não houve intenção._
_,
_
.
. __ _
O SR. EDUARDO SUPLICY- Era apenas para explicar dois pontos relativamente ao Parecer da Comissão de
Educação; cujo Relator é o Senador José Eduardo.
As observações que fãrei sefão válidas para a discussão
relativamente à questão da ComisSão _de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Permha-me, Senador Eduardo Suplicy, eu concedo -a V. E~ a Palavra quando
a Presidência colocar em discuSsão ó RelatóriO do Senador
José Eduardo.
Em discussão-o Relatórío.
Com a palavra o Senador EduardO Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY -

Eu gostaria de fazer

as-seguintes obse-rvaÇões: a primeira é relativamente à Emenda

n" 14 do Parecer da Comissão de Educação, que teve parecer
favoravel. Essa Errienda n" 14 altera o texto original, substituindo "empresa brasileira de capital nacional" por "empresa
produtora de bens. c serviços de informática". Eu gostaria
- de Salientar que esta alteração, relativa à Emenda n" 14, coloca
em igualdade de_ çondições, para a operação e obtenção de
incentivos, as empré~as nacion-aiS e estrangeiras.
-- -Vou, agora. me referfr ·ao Substitutivo. Acompanhando
o SUbstitutiVO, eu- gOStada de fã.zer ·as seguintes Observações:
o § 2~ do art. 1~ foi alterado de forma prejudicai ao texto
original, pois retira critérios avaliados pelo COri:in p:a.-ra-assegurar o funcionamento de joint-ventures. Isso acaba deixando
ao me-rcado -a soluÇão que melhor atenda aos interesses de--empresas estrangeiras.
Vale lembrar que, só após terem uma indústria -suficientemente desenvolvida, países como os Estados Unidos, o Japão e outros acabaram dando as condições de mercado para
definir ·esses requiSitos. Portanto, a Proposição que faço é
de rejeição desse item.
O art: 2~ do Substitutivo foi ffiOdifiCado, prejUdicando
o texto original. que foi, aliás, resultado de um acordo entre
os diversos partidos na Câmara dos Deputados.
Mais uma vez há, aqui, uma preferência às empresas
estrangeiras. Retira-se -a obrigatorie_dade de estabelecer-se
convênios de pesquisa e desenvolvimento com institutos de
pesquisa e entidades brasileiras. Retiia--Se, -pOrtãllto, a obrigatorídade da efetiva capaeitação do corpo técriíCO -da e~pres_a.
Estou comentando os artigos do Substitutivo.
-.. F_Qj retirado o_ artigo 5~. 4P projeto original, que dava
âs etriJ:>resas brasileiúis_ de cã-pital nacionar prioridã.de_ nos financiamentos das instituições financeiras. Aqui, nossa opinião
é pelo re-tor-no ão texto o"riginal.
_ Foi retirado o art. 7~, do Projeto original, que previa
inceittivo fiscal para capitalização das empresas brasileiras de
capital nacional, o que proporciona, novamente, o enfraquecimento destas em benefício das estrangeiras. Nossa proposta
é pela reintegraçãO do artigo o~iginar. _ _
_
___
O novo art. 11 do substitutivo modifica o art. 13 do projeto- original, alterando a composição do Conin - Conselho
Nacional de Informática e Automãção~ Reduz o número de
representantes e não nomeia as entidade_s_ não~governarnen
tais, o que ãcaba dando margem a indicações não C(ua]ifiC3das,
e, ~m espedal, retira a representação das centrais siitdicaís.
Havia no Conin dois representantes das centrais sindicais.
Somos, neste caso, pela rejCição--e- o_retorno à propoSta Original.
O art. 12 do projeto original- no substitutivo, é o arf
10 - foi alterado_. Ele proibia a conceituação de Atividade
de P_es(iuisa e Desenvolvimentopara -~tuação ~e Beiis_e Servi-__
ços de Informática, isto por qUe a IBM e COngéneres têm
se valido desse expediente. não só pãra beneficiar-se de incentivos, como também, principalmente, fazer propaganda de
seus eq"Ui:PameritOS, como de mainframe e grande porte. Nossa
proposição é pela manutenção do art. 12 do projeto origínal.
---Finalmente, foram rejeitados no substitutiVo do Relator
os arts. 15 e 16 do projeto original. Acreditamos que devam
ser mantidos. O ah. 15 dá poderes à Presfdência da Repúb1ica
pata adotar restrições às importações de_bens e serviços, pro~
duzidos por empresas do País qui prafiqiieiTi -dumping e o
arC16 é o que trãta das comissões paritárias de empregados
e empregado-res~- TivenioS ·a Oportunidade de dialogar com
0
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o Senador José Eduardo sobre o art. 16. A proposta que
fizemOs foi pelo enteódimento de que este artigo, especialmente se excluída a parte que diz que ainda será r~gulada
por lei, em verdade, ela constituiria uma forma de já se estar
regulamentando o que está previsto no art. 7o, incisos XI
e XXVII da Constituição. O Inciso Xffala sobre a participação
dos trabalhadores na gestão da empresa, conforme definido
em lei; e XXVII, que fala ~a proteção em face da automação,
na forma da lei. O .Senador José Eduardo nos diz que, em
sua avaliação, iSso deveria ser objeto de negociação -coletiva.
Avaliamos que hoje i experiência de diversos países é no
sentido de terem os trabalhadores acesso e voz na discussão
sobre o processo de automação. E como isso, inclusive_, foi
objeto de acordo na Câffiara dos Deputados, peloS diversõs
partidos, inclusive com os representantes de governo, é que
propomos o art. 16 com a emenda que suprime a segunda
parte que fala que ainda será regulamentado cm lei. J?o:r quê?
Porque avaliamos que, no_ que diz respeito à indústria de
infoimática, é uma fOrma· de regulamentar 9 lei._ o que está
previsto na Constituição é uma lei_que regulamenta o que
está previSto nela.
Sr. Presidente, eram essas as nossas observações.
O SR. PRESIDENTE (_Ruy Bacelar) - Continua em
discussão o relatório do Senador José Eduardo.
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conhecido o projeto original, possa discutir as mudanças ou
ter conhe_cimento delas. Ou então, daqui a pouco, esgotamos
a nossa possibilidade de discutir, aí vamos ter que voüi-Io
rigorosamente, sem saber o_que é que estamos votando. Bem,
af não ficit muito diferente fazer isso na Comissão ou fazer
isso·em· plenário. Eu acho que isso é um tema relevante e
seria conveniente a gente esgotãr a discussão e teniãr- votãr,
sabendo o que está votando. Não vejo outra maneira, ·senão
a ajuda do Relator que c·onhece o projeto original e que
conhece o substitutivo. Lógico que o substitutivo começa por
um relatório, onde essas coisas deveriam estar ou estão salientadas. E pela adoção ou não de emendas, que foram ditas
corno incorporadas, mas a tentativa de conciliação desses fatores todos é muito complicado. Eu queria ver se seria possível,
se a Presidência concordaria e se as Comissões concordariam,
que o Relator nos fizesse uma exposiÇão. revendo o substitutivo e cada dispositiVo nos informasse: esse mudou, mudou
nessa direção etc ... Desta maneira, poderíamos com isso ter,
pelomenos,uma mera aproximação de quais foram as inodificaçõcs sugeridas no substitutivo. Lembro-me que a aprovação
de um substitutivo gera conseqüências de natureza processual.
Quando ele for a plenáriO,_ ele tenl pre-ferência na hora da
votãção e. portanto, tem uma certa implicação a aprovação
na COmissão de um substitutivo. Lógico que se_ chegar sem
parecer em plenário, tem a densidade e o peso do parecer
O SR. RELATOR (Jo-sé Eduardo)- Sr~ Presidc~te, dado por um relatorilustre. Mas ainda assim, não tem o
peço a palavra.
· peso do fato de ter sido aprovado numa ComissãO. Não é
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)..:..__ Com a palavra essa a rrlinha intenção, Sr. Presidente. Jogo essas coisas muito
o Seriado r· José Eduardo.
claro. Minha intenção é poder votar isso aqui com conhecíO SR. JOSÉ EOUAR.b() :..._::Para eSCla-recer" as coloca- menta de causa. Eu acho o tema muito importante. Eu presido
hoje uma Comissão, que o Senado criou, a de Ciência e Tecnoções -do Senador Eduardo Suplicy, com relação às-empresas logia, que tem me alertado para uma Série de vertentes nesse
estrangeiras, mantivemOs uma reStrição. EfãS SãO "obri.gadas problema, e, portanto, parece-me que se a gente pudesse
a ter uma quota de exportação, definida pela Secretaria de- ir a fundo na questão, conhecer a questão, eu me proponho
Ciência e Tecnologia. Então n~o fofam abolida_s tOdas as se- a ficar aqui enquanto for necessário para votar esse projeto
ções, elas não têm igualdade. Há uma obrigatoriedade para ao final da discussão. Eu não gostaria de verificar o que eu
que elas tenham uma quota de exportação, para que· possam vi ainçl~ há pouco, a proposta: de que se vote imediatamente.
··- A prop-Osta que se vote iníeçH_atã.mente é ã proposta que não
fazer jus aos benefícios.
O SR. PRESIDENTE -(Ruy Bacelar) ---::Com a palaVra se discuta. Isso me parece pouco lógico. E como o relator
para discutir, o Senadof Mário Covas.
fez disso um estudo significativo, que lhe permitiu-lnClusíVe,
caminhar sobre duas vertentes, uma para a Comissão de EduO SR.- MÁRIO COVAS__:: Eu não sei se i'i>ossfveí: cação, outra para Comissão de Assuntos Económico-s, restrinSr. Presfdente-, mas por mais _g_ue eu tenha me esforçado, gindo-se na de Educação apenas aquilo que lhe parecia das
eu nãO conSegui, aínda~ eSiã.belecer comparação entre o substiemendas, temas relativos à educação, eu tenho absoluta. contutivo e o projeto, que veíó da Câmara. Entendo que somos
vicção que ele pode fazer isso com rapidez, com competência
submetidos a prazos. E, às vezes, nem precisa que o Executivo para que se possa apropriar do problema _de forma mais clara.
o faça, nós prOprios o faze-mos. 'Reclamamos muito das pres- E o pedido que eu teria a formular, nesse instante, antes
sões que recebemos, mas acabamos e:stabelecendo pressões_ mesmo de emitir a minha opinião a respeito.
que são maioreS dO que aqUelas.
·O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)-- Senador Mário
Eu acho isso um tema tao relevante_ que eu não _quero
que não se discuta. Nem quúo que ele chegue ao plenário Covas, a Presidência não se opõe à sugestão de V. Ex~ InClusem o parecer da Comiss30. Mas ele não pode chegar no sive, solicita ao eminente Relator, Senador José Eduardo,
plen-ário com um parecer da Comissão, de uma coisa que para esclarecer o máximo que puder, fazendo essa comparaçao
não fOi -discutida, porque af fica no mesrllo_ problema,_ Nós e essa distinção "entre o substitutivo e o projeto- não original
temos· tempo aqui. A partir do instante da votação, do início - o original é o do Executivo. Acredito que o_ projeto que
da votação, a sessão rtáo esg_ota enquanto não terminar a V. Ex'! se refere é oriundo da Câmara.
Com a palavra então o Senador José Eduardo.
votação. Se o novo prazo termina hoje, temos, no mínimo,
até me"iél-noite para inidãr ·a Votação. Eu confesso que ainda
O SR. JOSÊ EDUARDO (ReJatorf- Pois não. Tentarei
não consegui nem comparar o substitutivO c,Om o pr?jeto. ser breye e. abordar todos os pontos que foram modificados.
Algumas coisas eu já identifiquei MaS, quem Sabe o Relator Então, no art. 1\_ll\antivemos o artigo que veio da Cãrnara,
pudesse fazer isso para gente_. Se ele pode ri? estabelecer, que é 51%~ .. definir Õ controle de empresa nacional das ações
o que no substitutivo representa ~udança_ o~ il).pvaçã.o ~m ordinárias e não da maioria do controle, porque entendemos
relação ao projeto original. De maneira que a gente, tendo __ que isso--dificultaria a formação de joint·ventures. O que o
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nós estabelecemos que todas as empresas, para usufruírem
dos benefícios- físc_ais, se comprorrietem-a --efaborar projetas
a serem aprovados pela Secretaria de Ciência e Tc~nologia.
Nós entendemos necessária essa_ amarração, para-que não
o capital votante nessa direção do que veio da Câmara_. _Não
se cometam abusos e desvios na aplicação desses incentivos·.
houve alteração, havia emenda proposta para alterar, que
Então, obrigatoriamente, ilá nossõ substitutivo, todos os in·
nós rejeitamoS...
centivos
serão permitidos desde que haja um projeto de desenO SR. MÁRIO COVAS- Sr. Relator. eu pergunto
volvimento
tecnológico.
se nesse instante a gente pode ir discutindo, ouvindo e esclare- .
No projf:tó que veio da Câmara não havia essa obrigatOcend_o~ V. Ex~ diz que os 51% que constavam como titularidade
riedade. Então, a empresa estrangeira, ao apresentar o projeto
obrigatória para a empresa ser considerada de capital nacional
de investimento e desenvolvimento de_ tecnologia, também
foi excluído do projeto?
apresentará o seu desenvolvimento de tecnologia, também
O SR. RELATOR (José Eduardo)- Não, não, foi manapresetará o seu programa de exportações, e o Conin vai
tido. Não houve alteração. Nós excluímos a definição.
avaliar se é compatível esse volume de exportações com o
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Senador, vamos volume de benefícios que a empresa está pretendendo usu·
em frente.
- fruir.
_art. 4~ fºi mantido, como houve também alguma alteraO SR. RELATOR (José Eduardo) -No art. 1• nós
ção na proposta de subsídio. lá na frente, que beneficia as
excluímos o § 2? e os incisos a, b, c, d, e, f, g, h, que definiam
empresas,_pr9pusemos uma redução qo prazo. aqui, de 7 para
os critérios para a formação de joint-ventures e acrescentamos- 5 anos, para compensar algumas mudanças que tiveram que
no art. 1o que a definiçãO desses critériõs corripete ao Conin ser introduzidas nos 5% do IPI.
para tornar flexíveis. Os critérios sãO Ocasionais. Eles podem
Art. 5"' Excluímos o art. 5~ ...
mudar a cada dois anos, a -cada três anos, e se colocarmos
O SR. AMAZONINO MENDES-Senador José Eduara definição desses critérios em lei, fica engessado, dificUltando,
amanhã, uma adaptação, uma modificação, de acordo com do, só um esclarecimento, também, dentro da mesma linha
proposta justamente pelo ilustre Senador Mário Covas - S.
as conveniências do País.
Ex~ está aqui - para que possam"os- votar isto de fofina mais
O SR. MÁRIO COVAS~ Mas é af que se exclui, inclu- lúcida.
sive, o item b, que é a ampliação dos 5%_, nãO é-isso?
O SR. RELATOR (José EduardQ) ~Pois não.
O SR. RELATOR (José Eduardo)- Não, 5% é outra
coisa.
O SR. AMAZONlNO MENDES- No que diz respeito,
esse tempo, esse prazo de concessão, no sentido em que isso
O SR. MÁRIO COVAS -Não, não.
está colocado faço a s~guinte indagação: a mensagem origiO SR, RELATOR (Jos<l Eduardo) -Não, o item b, nária do Executivo tratava dessa matérüi :especiffcamente?
nós vamos discutir adiante.
O SR. RELATOR (José Eduardo) -Na proposta do
O SR. MÁRIO COVAS- Tudo bem! Daqui foi retira- Executivo; a partir de 1992, não haveria mais incentivo nedo ...
nhum. O substitutivo da Câmara ...
O SR. AMAZONINO. MENDES - Quer dizer que o
O. SR. RELATOR (José Eduardo)- Foi retirado para
projeto, originário do Executivo, não explicava nem incentivos
se discutir adiante_.
Do art.
justamente também referido pelo Senador e muito menos prazos?
Suplicy, nós mantiVemos o inciso 3? que é programas de exporO SR: RELATOR (José Eduardo) - Não. Qu.anto a
tação crescentes de bens e serviços de informática; quer dizer, prazos, tem a Lei n"' 8.191 que estabelece esse prazo até outua empresa estrangeira, para gozar dos benefícios, e se nós bro de 1992, para os benefícios do IPI, e o substitutivo _da
temos interesse de formar um parque de produção de equipa- Câmara dos Deputados estende esse prazo poi mais 7 anos
mentos eletrônicos no País, e temos interesse que as- empresas e nós então, propusemos a redução para 5.
venham se instalar no País, nós nãO- podemos criar uma disc-riO art. 59 que é o motivo de preocupação de alguns, que
minação acentuada, porque, obviamente, não viria ninguém _é_ a prioridade de financiamento de bancos estatais- do BNpara o Brasil. Então, nós mantivéino_s_ uma discriminaçãO~ DES, principãlmente nós o excluímos porque já é uma priorique_ entendemos suportável pelas empresas estrangeiras, man- dade daquele estabelecimento bancário. Qu-er diZer, o BNtendo a cota de exportação a que elas se obrigam a realizar DES ria- sua política de promover o desenvolvimento nacional
para fazer jus aos inceritivos.
dele, por orientação dos organismos governamentais; já eStaArt. 39 : mantivemos, que é a preferência a ser dada pelos belece as suas prioridades. E ninguém melhor do que a direórgãos de governo, alltarquias, estatais para cOmpra de equi- toria do próprio BNDES para comparar um prOjeto e outro
pamentos nacionais e-m igualdade de condições: _qualidade
e definir a quem destinar os recursos, em termos- de interesse
e preço. Foi mantido.
nacional. Por isso entendemos de bom alvitre deixar essa decisão a nível de diretoria do BNDES que, obviamente. já cumO SR. EDUARDO SUPLICY- Permite; Senador José
pre a orientação dos Ministérios, do Presidente da República,
Eduardo, apenas um esclarecimento? O que V. Ex~ entenderia
sobre .quais as prioridades que deverão aplicar os recursos
por programas de exportação ·crescentes de bens e serviços do BNDES.
.
.
de informática? Seria o Conin que iria estabelecer os critérios?
Art. 6'...
.
_
.
O SR. RELATOR (José Eduardo)- O Cortirt é que
O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Relator, será que eu
vai estabelecer de acordo, porque as empresas_.. mais adiante
poderia ter um esclarecimento, ainda sobre o art. 4°?

Brasil busca com esta nova legislação é justamente propiciar
a vinda do capital estrangeiro para o Brasil e a formação
tecnológica ·nacional. Então, a manutenção dos 51% sobre

:·O
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O SR. RELATOR (José Eduardo). Continuando a leitura do substitutivo, comparando com o projeto de lei da Câma-

ra, o art. 4'1 está esclarecido.
O SR~ MÁRIO COVAS- Sr. Presidente. o_meuente_ll::'_
-d"ime-nto é o- de que a rectação que V. Ex• deu acaba criando
o que, no tempo da Con_sjituinte, chamamos aqui de ''buraco
negro"·
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Não. Nós só
reduzimos de sete para cinco anos.
O SR. MÁRIO CbV AS _:_Realmente, a intenção era
essa. Essa discussão foi feita quando o prOjeto passou na
Câmara dos Deputados. O parecer na Câmara dizia 6 segui_nte:
"Os benefícios serão- estendidos pelo prazo de sete anos. a
pãrtir de 29 de outubrO de 92".

0 SR. MÁRIO CdVAS -A art. 4" faJava, no projeto
que veio da Câmara, que:
-"Somente para os bens cté infOrinátíc-a e-alifOQlação fabricados no Pafs, o·nfvel de valor agreg<ido local
compatível com as caracterfstícas de cada prOduto, benefícío de que trata a Lei n" 8.191, de 11 de junho
de 1991, serão estendidos pelo prazo de 7 anos, a partir
de 29 de outubro de 1992·"
Essa rcdação foi um pouco altérada. A Lei n~ 8.191 Concede o benefício para o Ót!m produzido _no País ~ paia o bem
importado.
_ ---~------Ora, ela termina, teoricaitl.Cnte, em jUnho de 1991, ou
melhor, em março de 1993.

O SR. RELATOR (José Eduardo) _:__A Lei n" 8.191,
em março de !993.
O SR. MÁRIO COVAS- Muito bem, ela terminando,
como é que fica? Os importados não terão o mesmo benefício,
até o período de 1997?
O SR. RELATOR (José Eduardo)- Não, os importados, não.
O SR. MÁRIO COVAS~"Somente para os bens de informática e automação· fabricados no País nos níveis de valor agregado
local, compatíveis com as características de cada produto, os_ benefícios de que trata a lei serão estendidos
até o ano de !992."

O SR. RELATOR (José Eduardo)- Isto aqui se justifica, Seriador, riã-medida em que a carga tributária brasileira
em cima áa mão-de-obra c das matérias:prfritãs é iri.ã'ís-eievada
do que a carga tributáiiã. dos países desenvolvidos.
Na reforma tributária, qwfs8iádísCUtida proximadamente. seria uma grande oportunidade para compatibilizarmos
e no bojo da reforma tributária, introduzitmos alguma m_pdança nesse artigo. Quer dizer, no estágio em que vive a
economia nacional, hoje, e com oônus tributário que ela
sofre em cima de matéria-prima e mão-de-obra, entendemos,
oportuno, com a devida redução do prazo, manter esse benefício.
O SR. PRESIDENTE (Rtiy Bacelar) L Srs-.- Senadores,
dando prosseg~imento_ à reunião,_ continua _çom a palavra o
Seriador José Eduardo.
o

O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, eu- não faria
isso se fosse V. Ex~ V. Ex~ suspendeu a·rcuni<:'!:o por 15 mJntitos.
Daqui a poUco, alguéni q-u_e nãO ~stay_a presente vem ~qui
e diz que foi inlpedido de assistir ao que estava assistindo,
que a reunião foi reaberta um pOuco antes. O melhor é esperar
os 10 minutos para recomeçarmos pelo menos com as pessoas
que estavam aqui presentes.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Til•ta-sede ses~
são extraordinária. Não é obrigatória a suspensão,da reunião,
a não ser que ela seja ordiuária. O que é mãís ~imi:iortimte?
Estar lá ou aqui? Depende do assunto a ser discutido.
Dando prosseguimento à reunião, tem a palavra o Sena~
dor José Eduardo.

~

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Senador Mário
CoVaS, acho que agora vamos ter de susp~nder m-esmo a reunião._-Há votação nominal no Congresso. Vamos procurar
saber o que está ocorrendo pelo telefone.
. Continua com a palavra V. Ex'
O SR. MÁRIO COVAS -A redação da Câmara fala
que "serão estendidos pelo prazo de sete anos a partir de
oulubro de 92."
Por que a partir de outubro de 92?
O SR. JOSÉ EDUARDO -Porque hã o benefício da
Lei n" 8.191, que vai até 29 de outubro de 92.
O SR. MÁRIO COVAS- Tudo bem! Ela vai um pouco
adfante. Ela vai a março de 93. Então, há um período de
supetposição em que a importação vai es.tir permitida e, neste
instante, V. Ex' está estendendo o benefício da redução do
imposto ao" produto importado. Ê apenas esse período que
não_ fica coberto.
A redação da Câmara foi criteriosa, cuidadosa. Ela disse
exatamente isso: "De 11 de junho de 91, serão estendidos
pelo prazo de sete anos''. Mas não é pelo prazo de quaisquer
sete anos. Ê a partir de 29 de outubro de 92. Ao não fazer
reunião a 29 de outubro de 92. V. Ex~ criou, quero -crer até
que involuntariamente, um período - que pode ser de seis
meses, oito meses, etc. - dentro do qual a lei fica estendida
ao produto importado.
O SR. JOSÉ EDUARDO- Tudo bem! Modificamos
a redação.
O SR. MÁRIO COVAS- Também V. Ex• diminuiu
o prazo de sete para cinco anos. Isso foi deliberado?
O SR. JOSÉ EDUARDO- Foi deliberado.::__ eoxpliquei
anteriormente - porque para compatibilizar a concessão dos
5%, propostos pela Câmara, de incentivos do IPI para pesquisa, tivemos que modificar esse artigo. Vamos ver lá na frente.
Ele amplia o incentivo dado pela Câmara e as razões eu explico
lá na frente. Como se ampliam os incentivos em-~· reduzirmos o prazo aqUi.
O SR. MÁRIO COVAS -Então V. Ex• admjtiria discu-_
tir issq mais adiante?
O SR. JOSE EDUARDO- Perfeito. O art. s•, BNDES,
pi=eferência dos bancos estatais para o projeto da informática,
nós excluímos, porque o BNDES já tem as prioridades estabelecidas, inclusive, obeqe_cendo diret_rizes governamentais. ExCluímOs, por que ninguém melhor do que a diretoria do BN-
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DES para definii' qual a prioridade, qual o projeto prioritário,
sendQ que ele segue, obrigatoriamente, as diretriZes gOVerriãmentais para a concessão dos cré-ditos. As prioridades_ são
obedecidas a nível de governo, e priorizando em lei a informá-

tica, estaríamos correndo o risco_ de, daqui a três, quatro
anos, isso deixar de ser uma prioridade c por não ser uma
obrigação legal influir nas decisões _do BNDES.
Assim, achamos de bom _alvitre que opção pelo projeto
seja definida pela diretoria do BNDES.

O SR. MÁRIO COVAS -O artigo dizia:
"As empresas brasileiras de capítill nacional produtoras de bens e serviços_ de informática e a_ulQmaÇãó

terão prioridade nos financiamentos diretos concedidos
por instituições fiilanceifas Tederais, ou nos indiretos. ''
O SR. JOSÉ EDUARDO- Exalo.
O SR. MÁRIO COVAS - Mas aí a prioridade não
é apenas para o setor; também é para a empresa.
O SR. JOSÉ EDUARDO- Mas elas têm sempre prio·
ridade.

O SR. MÁRIO COVAS - Aqui se faz referência à
empresa brasileira de capital nacional produtora de bens e
serviços de informátiCa. Essas terãQ prioridade. Mas não é
apenas a informática que terá priOridade: também, dentro
dela, a empresa de capital nacional.
O SR. ÍOSÉ EDÚARDO -

A prioridade do BNDES

obedece a um critério bastante rigoroso c seletivo _de prioridades de investirriento- do maior interesse naciorial._ E acho
que tirar esta prerrogativa decisória das mãos _d_o BNDES
estaria ...
O SR. MÁRIO COVAS- Não, contrario senso, pôr nas
mãos do BNDES é tirar da mão do Senado.

O SR. JOSÉ EDUARDO-Masa decisão e do BNDES.

Se a DiretOria descumprir a oiiCrita-Çãó-da política governamental sobre o que é prioridade e o que não é ...

fitO

O SR. MÁRIO COVAS- Não estamos definindo num
OOfmiii~--eStaffiõS

-defiiii-i-ldO -uma POiítlcã:-

o SR. JOSÉ EDUARDO- Que será boa por quanto>
anos, Senador Mário Covas? Por alguns anos. E não pelo
resto da vida.

O SR. MÁRIO COVAS -Quando for diferente, nós
mudamos.

O SR. JOSÉ EDU ARDO~ Não sei se é tão fácil mudar.
O SR. MÁRIO COVAS - Quando for diferente, nós
mudamos.

O SR. JOSÉ EDUARDO- Os planos plurianuais que
estabelecem as prioridades são obedecidos pelo BNDES. É
outro forum._ Não _prejudica em nada, se mantiver o artigo.

O SR. MÁRIO COVAS- A sua retirada não faz diferença.O Senador disse claramente: acha que esta é uma prerrogativa que deve ficar na mão do BNDES, não deve ser objeto
de lei, a lei não deve tratar do assunto_como prioridade.

O SR. JOSÉ EDUARDO- Se constar na lei fortalece
até o pr6prio BNDES.
O SR. MÁRIO.COVAS·- Obriga o BNDES.
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Se a lei determinar que isso é_ prioridade, é prioridade
com a ·vontade ou sem a vontade do BNDES
O SR.

JOSÉ EDUARDO -Se a intenção do BNDES é dar esse
privilégio às empresas naciOn-3.15, é Iiatu-ral que vá ao encontro
das aspirações dos dirigentes.
Mas daqui a dois anos as prioridades são outras. Vamos
d_ízer que sejarilos felizes com_ este projeto, que realmente
ele cumpra com seus objetivos, e em cinco anos tenhamos
uma informática fortalecida no País, então deixa de ser prioridade.
O BNDES tem que ter flexibilidade~ É_ esta a nossa colocação.

. O SR. NELSON WEDEKIN- Senador José Eduardo.
e o soo--capaz de compreender que V. Ex• deseja uma maiOT
flexibilidade na decisão do BNDES, mas creio que devemos
ter u_m pouco de base naquilo que foi discutido na Câmara
dos Deputados.
É claro que ternos a função de ser urna Câmara revisora,
e temos todo o direito de produzir alterações no texto que
vejo da Câmara dos Deputados. Mas é preciso.:..._ e Jã deveria
ter falado a esse respeito antes - que o projeto que veio
da Câmara dos Deputados é um projeto que é- o reSultado
de uma ampla e demorada discussão entre os Parlamentares,
entre_ os setores de governo, e os setores interessados, os
setores envolvidos, portanto, os produtores de bens da informática. E quero admitir que os Deputados, quando assim
delíberaram, tinham exatamente em conta a sua função legislativa. Quer dizer, trata-se de colocar na própria lei. A intenção
do legislador, do Deputado, nesse caso, é de colocar na lei,
assegurar na lei, obrigar as instituições financeiras a produzírem os efeitos que decorrem desse artigo. Quando V. Ex•
abre mãos do BNDS; de algum modo nós abrimos mão desse
artigo, entrega nas mão-do_n_osso poder de legislar, da nossa
visão e do nosso direito de fazer uma política de informática.
-De modo que queria apenas, um pouco na linha do que
foi colocado pelo Senador Mário Covas - trata-se de uma
discussão. Podemos afirmar e obrigar que os financiamentos
sejam concedidos_ por aí, ou podemos abrir m~o daquilo que
parece ser ·um direito nosso. C que_ seria, a -me·u- jUízO, de
bom alvitre que definíssemos. Po_rque nós é que estamos formulando! Por que abrir mão daquilo que é o nosso dever,
daquele que é o nosso poder, daquela que é a nossa prerroga~iva?_Pant._entregar para qu_e_m?
_
Tenho tod< respeito pelo BNDES, pelos seus técnicos,
pelos seus Diretores, mas creio que é nossa função, nosso
dever, _ e a nossa -pniri"ogã:tiva de deixar isso absolutamente
craro. ESsa deve-ser,-a -meu jufzo, a intenção do legislador.

OSR.JOSEEDUARDO-Discordo de V. Ex•, porque,
obviamente, temos a função de corrigir exageros em_ programas de desenvolvimentos sociais, ou seja lá que programa
for de iniciativa do Governo. Mas chegarmos ao ponto de
ingerir em determinadas ações que podem, eventualmente,
até serem nluito boas no primeiro momento, mas trazerem
conseqüências contra producentes para o País num segundo
m~mento; penso que deveríamos evitar correr esse risco.
_Manten_hQ a minha colocação.
Dando continuidade, então, à explanação, o art. 6'·' é
mantido integralmente e passa a ser o art. 5<:> do substitutivo.
O art. 7o é outro que suprimimos. tendo em vista a experiência
passada de incentivos desse tipo no País, que foram totalmente
contraproducentes. Quer dizer, todos os incentivos desse tipo
no País, que foram totalmente contraproducentes. Quer dizer,
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todos os incentivos concedidos nessa finh3

cte

CãpitaliZação

de empresa não ·atingiram, os -seus objetivós. Toda a experiência do País nesse tipo de incentivo se rnontrou ineficiente,
por isso nós propusemos ã- Suptessãodo art. 79
_
O art. s~ passa a ser o -6<.>~
6?-pãSSõii.- a ser o

e-oarr.-

Então, por princípio, em função dessa realidade, sou contra
qualquer renúncia de re_c~ita, por princípio, salvo uma demonStração que seja a avaliação de custo-benefício, -como
quer a Constituição. Uma avaliação de custo-benefício, ritas
ao inverso, ou seja, qUalquer incentivo fiscal ou subsídio,
na minha opinião, só deveria ser mantido se anualmente o
Congresso o revalidasse. E não pela lei da inércia, como tem
acontecido sistematicamente em termos de subsídios. incentivo fiscal e outras renúncias de receita. que penalizam há
trinta anos, em alguns casos.
Por essa razão, entendo que esse dispositivo que permite,
que faculta a aplicação de I% nesse Iundo. Isso é um Fundo
157 da informática, virtualmente._Quer dizer, pode ser comparado. O que é o Fundo !57?
-

art, 59 do substitutivo. O art. ~-foi mantido e passou a_ ser
o 7? O 7~ é o incentivo piua-capifaliz3çãô-da empresã nacioflal,
que eu retirei. Estou voltando porque o Senador José Richa
questionou. Já foi concedido esse tipo de incentivo no passado,
para capitali'zação de empresas, sem que o objetivo fosse alcançado. A concessão desse tipo de benefício deu margem
a abusos e o exemplo que usaram tentando me convencer
da validade desses incentivos_ apenas evidenciou o acerto da
minha convicção de excluíRlo, que foi a Embraer. Disseram
que a Embraer se fortaleceu com e~se incentivo, e a: Erribraer
O SR. MÃRIO COVAS -Não, não. São coisas muito
é o exemplo de urna empresa totalmente descapitalizada, que
distintas. Originalmente, quando se criaram os_ ince_nti'(OS fisR
usou dispersivamente, ainda- que tCnha tido resultado noseu
cais, acho que o primeiro caso fOi na Sudene ...
objetivo, que era construir avião, mas a custo extraordinaR
O SR. NELSON WEDEKIN- O Fundo 157.
riamente elevado_. A própria Embraer, que é uma estatal que
recebeu esse benefício, não conseguiu atingir seu objetivo, O SR. MÁRIO COVAS - Não, o Fundo 157 é muito
até pelo contrário, houve um desperdício brutal, como é do
posterior. Mas o que acontecia? Você aplicava na empresa,
conhecimento público,- tendo havido necessidade de maior_es
eScolhia a empresa e, portanto, aí sim, o sistema de venda
inVersões por parte do Tesouro pã_ra ~alvar _essa estatal. E
acabou por criar uma tremenda confusão. A partir daí, transesse incentivo concedido -às empresas prívadas-propiciou abu- formouRse isso em fundo, já não se fazia o incentivo na empresos de toda ordem. Esta é a minha posição.
sa, passou~se a fazer incentivo no fundo~~ cabia ao Governo
O SR. NELSON WEDEKIN -Senador, apenas em ou órgão regional reinvestir. Aí, piorou.
Muito bem. O que se propõe aqui não é existência de
relação a esse art. 79 O arL 7~ do projeto da Câmara--coloca
nenhum fundo. O que se propõe aqui é - e aí é um proble~a
bastante claramente que esta é uma possibilidade: as pessOJLS
do Governo- saber se. ele quer incentivar um setor e,,portanR
jurídicas poderão deduzir até 1%. Fico imagüiar que as
pessoas jurídicas devem ter esse direito, porque ninguém está to", Us-ar-recursos seus para fazer isso, ou_se ele deixa à atividade
privada a tarefa de escolher esse montante de recursos e para
compelindo ninguém a aplkar 1% do Imposto de Renda na
onde dirigi-lo.
. __
produção de bens de informática. Acho que aí se trata exataR
O setor de infornlática não é como o setor de óleos vegemente do que se costuma chamar de liberdade de iniciativa.
O livre mercado deve funciOnar assim. Ao invés de pagar -tais, hão é como OSetor de reflorestamento, ou empresas
Imposto de Renda, as pessoas jurídicas têm todo o direito que apareceram e desapareceram ao sabor das circunstâncias,
ao longo desse período. O setor de informática é um setor
de escolher se querem pagar, por exemplo, 1% para esse
especializado, no qual a empresa existente vai correr atrás
fundo, que é um fundo de incentivos. É um incentivo, maS
não é obrigatório. Por que não permitir ás empresas que assim desse dinheiro, entre outras coisas, o investidor terá opç_ão.
o façam? Se as emptesas-,~pessoãS ju~rídícas,- entenderem de, Ele não entrega o dinheiro ao Governo, para este decidir
onde ele vai aplicar. Isto é o pior. Então é melhor entregar
em vez de pagar 1% ao Imposto de Re~da, :aplicar isso neste
o dinheiro ao Governo e este o redistribuir como quiser, sob
tipo de iricentivo. Por qUe não permitir isso?
Não se trata de fundo, não é fundo não, Porque é uma sua responsabilidade.
Mas o que se faz hoje, ou o que _se fazia, era aplicar
possibilidade. É facultativo. (Discussão fora do microfone.)
num fundo e o fundo era redirecionado por decisão do GoverO SR. JOSÉ EDUARDO- Também sou cotitra e aChO
no. ~~!P· nessa hipótese, é melhor pagar os impostos, o que
que um dia vamos evoluir ao ponto de criar incentiVo para
é a mesma coisa: paga o imposto e o GOverno, com seus
o consumidor.
~
fundos de coisas. decide a quem quer incentivar. Aqui, não.
Aqui o que se pressupõe é ·a aplicação de 1% do IinPosto
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) __:_E -o caso -das
de Renda em empresas de informática. É evidente que, aí,
fundações, que são um problema sério neste País.
-a opção é do investidor, e ele vai procurar em quem aplicar.
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN- Gostaria de me habilitar Pode ser até que urna única ""empresa receba todo ess.e monR
tante de recursos, na medida em que ela queira aumentar
para fazer uma pequena colocação a reSpeito disso quando
o montante do seu capital nessa dimensão. Não há como
for a minha vez.
comparar issO ao Fundo 157. São coisas bem distintaS.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Pois não.
Acho que aqui- e nem com-o qu-e aconteceu em fundoS
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Queria fazerúmaj)Onde- como a Sudam, Sudene, reflorestamento - a aplicação que
ração-, principalmente ao nobre Senador Nelson Wedeckin
eu conheço que tem algum paralelismo com isso é a Embraer.
e também aos demais Senadores, até por uma questão de Realmente, aqui se direcionou para Lima empresa; aqui não
coerência com uma proposição-q-ue- fiz D.o-primeiró Seniestre.
se direciona para uma empresa, direciona-se para um setor
O Estado brasileiro está numa situa_ção,- do ponto de
de atividade, que é o setor de produçãc de bens de informática.
vista econômicoMfinanceirO, que nós conhecemos. Atualmenl
te, as suas renúncias de receita montam a mais Ou menos
O SR. ESPERIDIAO AMIN- Eu até aceito a ponde20% do orçamento fiscal, ou do que seria o orçamento fiSCal.
ração do Senador Mário Covas, muito embora ache que há
~
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uma analogia. até porque" aci-híSforiar- beffi lembrou, inicialmente, que o empresáriO escolhia a empresa; depois o Go-

verno passou a escolher, mas não quero polemiZAr e. por
princípio, sou contra a renúncia de receita na situação em
que o Estado brasileiro se encontra. Acho que a Lei de Informática já é uma demonstração de prioridade. Agora, o Estado
abrir mão da receita para facilitar a capitalização,"entendo
que um setor ... Então, sou contra este princípio.
· O SR. MÁRIO COVAS- Eu quando ouvi falar em
nÕva Lei de Informática. ouvia sempre-os-que a· defendiam
sustentarem o seguinte: não se pode estabelecer mecariismos
que valham apenas para o setor; não se pode prevalece-r mecanismos de privilégio tal, que em vez de se proteger a atividade,
protege-se um determinado tipo de empresa. Mas, incentivar
o setor, isto tem que ser feiro, o mecanism~ __é C{u~ ~e~-- que
ser dite-rente. Precisamos criar competitividade na empresa
nacional através, inclusive, da permissão para ·a ·entrada do
produto-estrangeiro. Este é o·argurriefif6-Cfue eu vi sustentado,
mas estou vendo que o Relator retirou exatamente os dois
artigos, que estabeleciam alguma forma de incentivo; retirou
o artigo que diz: o ~NDES dá preferência _Eara empfesa que
a tua na área. Retira O 3rt. que -di:i -q-Ue a PessOa jurídica
- não·a--pessoa ffsica, houve :inCentivo na pessóii;físlca,_este··
é ila pessoa jurídica - pode diredonã.-f 1% do se"u fmpOsto
de Renda para investir em ...

O ~SR. NELSON WEDEKIN- Em empresas que vão
estar correndo atrás deste incentiVo e que, para ca-ptá-lo, vão
oferecer cada vez mais vantagens nem sempre de uma maneira
adequada ...
O SR. MÁRIO COVAS- Mas. afinal, os bancos também operam desta maneira. Quando eles correm atrás da
minha conta privada, eles oferecem vantagens e e parte do
mecanismo do sistema ... Agora, o problema é saber se nós
temos ou não o intuito de estabelecer mecanismos de estímulo.
Mas não temos, eu acho que não.
O SR. JOSÉ EDUARDO,_ O Senador cÕloca numa
forma muito apropriada a questão. Justamente, o que nós
objetivainos com esta lei? Fortalecer determinadas empresas
de uma maneira genérica, ou conseguir 3 transferência da
tecnologia do mundo desenvolvido e desenvolver a tecnologia
própria'? Então. o que nós pretendemos, na minha ótica, ou
deveríamos pretender é desenvolver tecnologias e- forinação
de mão-de-obra naciOnal seja através de transferênCia de tecnologia e da formação de pessoal- e é isto que vai fortalecera nossa empresa. Nós vamos chegar a um resultado, pelo
investimento na Educação. E lá na frénte nOs cOnú:mplariios
isto.

OSR.MÁRIOCOVAS-Éporissoqueestamosfazen-~

do as reuniões conJ·untas.

o

-

_

O SR. NELSON WEDEKIN- Senador José Eduardo,
o informe que tenho é que este incentivo de-1% para as
empresas de informática-e o mesmO que já-eXístepara Elnbraer. Significa dizer. em outras palavras; que o _Estado já
renunciou a este 1%. Eu apenas quero fazer uma proposição
a V. EX', porque eu não tenho segurança deste informe que
estou lhe passando: s·e for real que o Estado já renunciou
a este 1%. porque ele vai todo para a Embraer, por que
não permitir que as empresas de)nforlnática concorra-~ coin
a Embraer no mesmo 1 %? Quer dizer. nós não vamos discutir
7
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aqui a questão da falência do EstadÕ; para a Embraer é uma
lei específica e isto aqui seria cumulativo, seria mais um.
Senador José Eduardo, estou sendo bastante claro: não
tenho segurança no enfoque, mas se for o mesmo 1%, acho
que não haveria problema nenhum, porque daí todas_ as alegações que foram aqui_ colocadas por V. Ex\ pelo Senador Amin
e pelo Senador Richa -não têrri valor. Se o Estado já- niiiUriciou,
se é o_ mesmo 1% da Embraer, se verificarmos, acho que
poderemos deixar o artigo. É estatal, é diferente. Não estamos
discutindo revogar o I% da Embraer, estamos discutindo a
possibilidade de manter o 1% para as empresas ... ou não
acumular. se for 1 % ...
O SR. MÁRIO COVAS- Não acho que seja isso, concordar em renúncia, nad3! Concordar em renúncia seria se
diminuísse a alíquota, estou permitindo que para esse im-POsto
haja duas alternativas, não estou fazendo renúncia nenhuma,
renúncia faría se diminuísse o impostO. O problema é saber
se o Governo entende que esse se to r merece ou não ser ince-ntivado, precisa ou não ser incentivado. Se precisa, você tem
aqui "n" métodos, esse pode ser um deles.
Só que esse é o segundo que estou vendo ser eliminado
no projeto.

O SR. NELSON WEDEKIN- E no Projeto do Governo
não tinha isso, foi incluído no_ Substitutivo da Câmara.
O SR. RONAN TITO -Se não tem na Mensagem do
Governo é inconstitucional, porque diminui despesa e aumenta receita. É inconstitucional, claro que é.
Uma coisa que precisa ficar· clara, estamos discutindo
incentivo a um setor que há 16 anos vem sendo incentiVado,
estamos discutindo é se vamos incentivar ad eternum~- mais
2, mais 5 anos; feitO"fepique de i)if~i)af.
~
O SR. NELSONWEDEKIN- Permita, Senador Ronan
TitO, não é exatamente isso, saímos de uma Lei de Informática
onde houve uma redução bastante sensível_dos incentivos aos
produtores de bens da informática. O que· o Projeto da Câlria--ra, para quem acompanhou pelo menos pela imprensa, foí
uma relação intermediária entre sair de uma situação onde
se dizia que a proteçãÕ-era exagerada coln a questãõ da reserva
de .mercado, para uma outra que é intermediária. O que estou
defendendo aqui é não dar um passo para sair de toda a
proteção, inclusive a reserva de mercado, para um que não
tem proteção nenhuma. E é essa que me parece-ser a discussão.
Q_ que o Projeto da Câinara fez foi -tentar em vez- de
__ um passo inteiro", um salto no escuro, deu um passo adiante
para eventualmente até mesmo rever. Por exemplo, 1% de
incentivo de Imposto de Renda para as empresas_ de informática já é da atual Lei de Informática, houve apenas uma mudança, houve apenas uma única mudança de redação, esse
incentivo já existe. Por que retirá-lo, se já se retirou a resei'va
de mercado? É evidente que essa é uma questão de fundo,
é Uma di~cussão de saber se queremos, se julgamos informática
importante ou não.
· O SR. RONAN TITO -Julgo a informática importante,~
continuo julgando como a coisa mais importante, neste momeiftiY;parao desenvolvimentq do País!_ mas o que_est;:1mos
disCutindo é se continuamos a ínce·ntiVáfa empresa naciOnal,
protegendo-a da concorrência Triteriiacional o-u não. Agora,
da importância dela não_se está-discutindo, acho que ninguém
discute isso.
O SR. MÁRIO COVAS -É isso mesmo:
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O SR. RONAN TITO - No meu entendimento, acho
que temos que incentivar pTíildpalmente o consumidor, dar
possibilidade para que as pessoas aqui tenham acesso ao computador e a um computador atualizado e a preços competitivos. Isso é que acho deveria ser a opção da lei.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -E o grande estímulo está aqui na frente, vamos -chegar nele ...

di:: forma Que se torne-competitiva". Bem, af vem o prOjeto
aqui. A Câmara o monta numa determinada direção. Duas
das coisas que foram retiradas- uma terceira o Relator acaba
de admitir que foi Um lapso e, na realidade, ela não era Pro~
priarilente um incentivo - mas as duas coisas ciue tratavam
de incentivos sejã na~àrea bancária, seja na-área de incentivos
tradicionais, elas são retiradas.

O SR. JOSÉ EDUARDO =.senador; no art, 11 tratamos
O SR. MÁRIO COVAs-.=-l'erdoem-me, mas o próprió- do assunto.
Presidente da República mandar um projeto -qtié disp-6e sobre
O SR. MÁRIO COVAS- De outro assunto.
a capacidade e competitividade do setor de informática e automação e toda sustentação de natureza verbal feita em Cínia
O SR. JOSÉ EDUARDO- Não, da maneira de incenda necessidade do Projeto era: a primeira reserVa de-mercado tivar a capacitação e desenvolvimento tecnológico-s.
que se fez no Brasil- já houve "n", algumas delas sequer
O SR. MÁRIO COVAS- Sim, a maneira de incentivar
foram tocadas até hoje, porque parece que esse-era.um caso
já está ptevista aqui. V. E~ vai tratar lá adiante dos 5%_~~
virgem- foi elaborada defendendo a empresa e não o·produo· sR. JOSÉ EDUARDO- Exatamente.
to, a diferença em relação às outras reservas de mercado
é que na indústria automobilística não se discriminou em relaO SR. MÁRIO COVAS- Não, os S% já estão tratados
ção ao produto, discrirriinou-se em relação à produção no aqui atrás.
País, ou seja, a produção do País, feita por quem fosse era
O SR. JOSÉ EDUARDO- Não-; modificamos, e V.
protegida tarifariamente e até foi prOtegida no infinito,_porque
em determinado instante era proibida pura _e simplesmen~e Ex~ verá qu_e é mais abrangente que simplesmente os 5%.
a importação, independente do que se pudesSe pagar do ponto Os--5% são um castigo e não -um benefíciO. Na foirna cOmo
de vista tarifário.
- - - - -- está, a aplicação dos 5_% são um castigo poi'que pietender
Aqui, em determinado instante - e os resultados disso que as empresas, para merecer o incentivo do Imposto de
existiram _::_ tanto que em determinado instante da História, Renda, apliquem 5% do seu faturamento em pesquisa e desen~
este País foi o que mais aumentou perceniualmente, ano a volvimento é querer que elas gastem mais em pesquisa e desenano, a produção e o consumo de equipamentos de informática. volvimento do que elas terão em lucro líquido em muitos
·
·
E o i:D.esmo raciocínio que vale para isso vale para empresa casas_.
ou qualquer outro produto no Brasil. Ouço falar que um
O SR. MÁRIO COVAS - O que há é que a pesquisa
automóvel estrangeiro custaria mais barato do que um aut9~
móvel produzido no Brasil. Bem, 0 problema era saber --:- e o~ desenvolvimento passarão a ser um investimento ...
e naquele instante o que se discutiu foi isso - se produzir
·O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Senador José
automóvel aqui era ou nãu um avanço parà o País.
·
Eduardo, vamos ordenar os trabalhos. Quando V. Ex~ cl].egar
Hoje, em face do significado da indústTiã. eletrqeietrónica · ~_no -~tt:- 11, t~ataremos desse assunto.
e da indústria de informática, -no País, já não se discute issO,
O SR. NELSON WEDEKIN- Senador José Eduardo,
já não se discute isso-no mundo. O que.se diz é 6 seguiilte:
qual é a melhor maneira de se capacitar do ponto de vista antes de V. Ex~ passar ao artigo adiante, quero refazer uma
de concorrência essa indústria e capacitá~la do ponto de vista proporção que me parece mais do que justa: uma vez ca~acte
tecnológico. Isso passa por uttur-série de fatores, mas passa rizado que 1% dos bens de informática é o mesmo que vai
por desenvolvimentO tecnológico; passa, eventualmente, por para·a-Embraer, é possível considerar a hipótese de manter
compra de tecnologia, -e passa por-- estabelecer mecanismos esse art. 7«? Insisto em falar da minha falta de segurança
de capacitação. Nem na informática nem -noutro setor da eco_~ para dizer-lhe que é o mesmo 1%, porque não iremos tirar
nomia brasileira, ou-·melhor, é possível até que isso Ocorra nãaa de ninguém. Se o Estado já reriunciou a 1%, ao invés
em alguns setores, mas exat3mente naqueles que estão fecha- de ir para a Embraer, os produtores de bens de informática
dos lá fora para nós. Ainda não conheço nenhum setor da vão concorrer.
indústria brasilefra que po_ssa-competir com a tarifa zero, ou
SR. JOSÉ EDUARDO- Vou reservar-me para um
seja, que o p-reço interno alnda possa ser, no nível de produtiparecer conclusivo ao final da discussão, ·por entender que
vidade que estamos, igual ao preço externo mais frete.
fu.tufós poderão levar os Senadores a mudar essa
Bem, mas aqui se disse: Vamos igualar os outros casos. argumentoS
OpiniãO.
-Daqui para frente, cOin Uiri fntervalo de ad'aptação, a impor~
tação, que era proibida, passa a ser adniitida. Mecanismos
0 SR. NELSON WEDEKIN- Mas V. Ex• contempla,
..dejoint ventures são estabelecidos e, ao invés de prote_germos no h_orizonte, a possibilidade _qi_sso.
desse jeito, vamos dar incentivos para a indúStria pal-a que
- O SR. JOSÉ EDUARDO -Temos que analisar cada
possa conrpetir. É por isso que a lei é uma lei voltada para incentivo_ de per si e, ao final, o conju~to deles, cuja avaliaçãp
competitividade, para capacitação e competitividade. Então, ainda não foi feita. Perfeito?
vou permitir que ela concorra não porque abro a- alfândega,
mas porque a capacito para isso, é porque instrurtfeirtalizo,
O SR. NELSON WEDEKIN- Prefeito.
do ponto de vista de tecnologia, geren~ament~ para· poder
O SR. PRESIDENTE (Rvy Bacelar) - V. Ex• já está
ser competitiva.'
=------no artigo 10. Então, ouço dizer o seguinte: "Essé mecanismO nãO)em
mais lógica ao impedir a importação, tem lógica aô-Oferécer
O SR. JOSÉ EDUARDO-- 0-8' 9• são mantidos.
- -para a empresa ·incentivos que lhe permitam percorrer atalhos (Em-discussão.)

o

e
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em

o art. 10 é mantído com aucraçOes de data, iunção
até da aprovação--do Planin que modificou ·a data dos incentivos.- O parágrafo úõíco do art. 10, do Projeto de Lei __ da
Câmara, alteração, pois havia uma cumulação de benefíciOs
que não podem ocorrer: (Discussão.)
O SR. AMAZONINO MENDES--,.- Senador, gostaria
de fazer uma ligeira colocação a propósito dessa- matéiia.
Compreendo perfeitamente a preocupação de V. Ex~ ao
elirriiilái" a parte final do § 1~ do art. 10, do projeto originário
da Câmara dos Deputados. Gostaria de chamar a atenção
para um detalhe. A parte flrtal desse parágrafo ressalva o
disposto no art. 40 das Disposições TransitóriaS-da Constituição.
Não estou aqui especificamente para tratar de uma questão regionalista. Ouvi atentamente as preoCupaçõêS- específicas dos ilustres Senadores Mário Covas e Nelson Wedekin
a propósito dessa matéria qUe se discutiu agora recentemente.
Mas gostaria de chamar cla!amente a__ atenção para o fato
de o País estar evidenciando, às claras, seu desejo, sua vontade
de quebrar, ou, pelo menos, reduzir o seu velho hábito de
reserva de mercado.
A Zona Franca de Manaus, em que pese ser uma área
incentivada, a rigor, foi estruturada, criada e voltada especificamente para reserva de mercado, porque os produtos lá industrializados tinham a obrigatoriedade de conter, no _cômputo final, um percentual elevadíssimo de bens intermediários
nacionais. Isso- obrigava necessariamente àquelas emPféSas
adquirirem os insumos dentro do Brasil, não se discutindo
aí, a questão ·de preços e- a -qúalidade desses insumos, que,
em últi'ma análise, atingiam e ainda atingem o.produto final.
Daí a_grande preocupação existente hoje. Um parque
que faturou, no ano passado, mais de 9 bilhões de dólares,
soma considerável hoje no País, tem os seus produtos cOlocados no mercado juntamente com os produtos que, gradativa-·
mente, vêm sofrendo redução de alíquota, importados de várias origens do exterior.
_
Isto significa nafurafmente que a Zona FranCa dê-Manaus
vai à derrocada, sem embargos do que dispõe o art. 40 das
DisJ-,-õSiÇõ€s-1rã.nSit6riaS, -Ou de qüaisquer leis que, porventura, po-ssamos votar aqui no Poder Legislativo. E o _Objetívo
do Governo é de tentar adotar uma região, sabidamente pobre, sem a menor vocação pãra quaisquer outras atiVid-ades.
Tanto o é que 99,2% da receita do Estado do Amazonas
hoje, decorrem exclusivamente da Zona Franca de Manau;
e toda a economia anterior baseada no extrativismo faleceu.
São 99,2%. NãO é possível que o Brasil conheça essas coisas
e muita gente as desconhece. Ocorre que a Informática praticada no Brasil excluiu anteriormente, por completo, a Zona
Franca de Manaus, o que era terminantemente proibido~
A Informática, no Brasil, excluía a Zona Franca de Manaus. A lei que veio da Câmara dos Deputados, em seu bojo,
em seu espíiito~ tinha a mesma prevenção. Mercê de uma
emenda havida na Câmara dos_ Deputados, corrigiu-se a intenção, pois é exatamente essa parte final do parágrafo do art.
7'
No exato momento-em-que-v. Ex~, com toda a boa vOntade, com a -~eriedade que lhe está assistirido, que eu sei estou consciente com a elaboração desse substitutivo - V.
Ex~ vai silenciar isso, vai prevalecer o parágrafo único do
art. 40 das Disposições Transitórias. Significa condenar e repetir o que acontecia. Vamos condenar a Zona Franca de Manaus
a participar, também, do direito de ter indústria de infor'rriá. . P.ca, que, de resto, será incentivada nO Páis-.
-

- Não vejo qual a razão, qual o moti;o, qual a explicação.
En passant, diria a V. Ex~ e mesmo numa ·demonstração
clara._A minha preocupação não é regional. Fiquei extreriiament~ impressionado com os argument9s expendidos pelos
Senadores Mário Covas e Nelson Wedekin.
' Mais ainda: admitindo-se a existéncia dessa faculdade de
se liberar. de se aplicar 1% dos Impostos de Renda das pessoas
jurídicas para a Embraer, honestamente, Senador, a meu ver,
a questão estaria perfeitamente resolvida, porque sabemos,
embora a lei não defina que os bens informáticos-são-estratégicos para o nosso País, todos sabemos que se trata de uma
qUestão estratégica. E o nosso §forço para eSsa transição,
a_ de sairmos dessa reserva de mercado para essa abertura,
requer da nossa brasilidade alguma atenção com relação às
empresas nacionais. Faço essa ressalva final na minha coloca9ão -como uma espécie de apelo dramático para uma região
JáS extremarnentç_ sofrida- diria- com a dureza do tempo,
vilipendiada. A Zona Franca de Manaus tem sido vilipendiada
ao longo dos anos. Portarias, instruções nc;>mÜttivas. decretos
etc., inf:rnizando a vida do _investidoT. Daí por que fiquei
at~ este mst~nte, ne:sta re:un~fio, exa~~mente.com essa citação
específica. Perdoe-me se falei demais.
Aliás, com a sua permissão, pot falar muito esqueço das
coisas básicas. Perdoe-me.
A meu ver, V. Ex• se preocupou com-a· chamada cumulatividade dos incentivos. Isso seria, no caso, estou elaborando
em hipótese, uma impropriedade, porque é iinpossível. A
pessoa isenta-se duas _vezes do imposto. Se você tem um Imposto de Renda para pagar, paga-se somente aquele Imposto.
Não adianta ter duas isenções do Imposto de Renda. É a
mesma. Não se pode louvar-se nisso. E algo impossível, não
pode ocorrer.
O SR. JOSÉ EDUARDO ao parágrafo único?

V. Ex' está referindo-se
- -

O SR. AMAZONINO MENDES ,
final do parágrafo único.

Refiro-me à parte
- -_ -

O SR. JOSÉ EDUARDO- Veja bem. Nenhum outro
benefício fiscal relativo a atividades de informática e automação poderá ser usufruído curriulativamente. Logo, na Zona
Franca ~e. _Manaus. n~o exi~te net:~hum incentivo específico
para a atlvtdade de mformát1ca e automação·. (Em discussão.)
O SR. AMAZONINO MENDES - A intenção de V.
Ertfoi a melhor possível.
____
__ __
. O SR. JOSÉ EDUARDO.:..._ Masalgumsen_tido es~ecí
fico lá para a informática e automação, ·a1 sim, no caso caberia
a ressalva.
O SR. AMAZONINO MENDES - A lei em -artigo
antenor, e no pr6pno caput do artigo verifica-se lendo com
clareza, que ...
O SR. JOSÉ EDUARDO -Eu, de minha parte, não
tenho nenhuma restrição em manter, porque acho que é totalme_nte inócuo .. ~
, Ü.SR. AMAZ.ONINO MENDES - !sso -aqui é uma
t?SP.~~ificidade. Só poderá_ ter inc~ntivo fiscal 1 com relação
à informática, o que estã.lei abrãllier, fora da sua abrangência,
não poderá haver.
Entã9, o incentivo ~_scal genético que-consta existir hoje
na Zona Franca de Manaus desapareceria-... _
_ _ __
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O SR. JOSÉ EOUA~Do- Não. Vamos aqui ao parágrafo. Não so_u c_onstitu_cionalista mas, no m_eu entendimento,

acho que não.
O SR. AMAZONINO MENDES '--- Vamos dar uma
lida rápida no parágrafo único do art, 40.
Diz o seguinte:
"Parágrafo único --Somente por lei federal podem ser modificados os critérioS que disciplinaram ou
venham a disciplinar a aprovaçãb dos projetes na Zona
Franca de Manaus."
Muito bem, _como· esta lei é específica eia-rerá-Cftie fazer
menção específíccl ã- iessalva, se não ignOrar. Não há dúvida
alguma.

O SR. JOSÉ EDUARDO- Está tudo bem! Da minha
parte está tudo bem.
O SR. AMAZONINO MENDES - ÓtimoL~ Eiitão,
acho que a referência, a manutenção das faculdades _contidas
no art. 40. deveria constar na lei, salvo se quiséssemos de
fato excluir a Zona Franca de Manaus de qualquer atividade.
O SR.. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -V. Ex' então
se opõe em manter o parágrafo na íntegra?
O SR. JOSÉ EDUARDO- Vamos ouvir o proponente
da emenda que é o Senador Esperidião Arnin.
Cf SR. ESPERIDIÃO AMIN - A leitura que faço é
diametralmente oposta à preocupação que V. Ex~ tem.
Primeiro, a CoriSHtuição estabeleceu para a-ZOna Franca
de Ma naus uma jurisdição especial, prevista, criada pela ConstitUição e fiá um termo, 2.013, eu não tenho a CoristituiÇão
aqui à mão, pelos meus cálculos é 5 de outubro do ano 2.013.O texto como estava escrito, que veiO cta- Câmara dos
Deputados, fazía exatamente acumu-lar ·as isenções próprias
e transitórias da Zona Franca, estabelecidas pela Constituição,
com aquelas específicas desta lei.
Por essa razão, porque tecnicamente, eu nie vali de uma
---referência técnica para propor -isso...

0 SR. AMAZONINO MENDES_:_ Parece-me, ilustre
Senad_of, o seguinte: que V. Ex~ observou o excesso_...
O SR: ESPERJDIÃO AMIN- Não, uma acumulação,
urna repetitividade. Assim como se evita uma bitributação,
evita-se a biísençã"ó.
O SR. AMAZONINO MENDES- Semidiir data venla,
assim não vejo a questão -e vou expender ~m pouco o racio~
cín-iõ. Por quê?
-Porque todos nós aqui, serri eXceção, estamos habituados
a ver como se aplicam leis e como são feitas as preStaçõeS
legislativas neste País.
Ainda há pouco citei que aquele organismo tem sido
aviltado ao longo do tempo por portarias, instruções normativas, revogando decretos ou simplesmente deixando os decretos e as leis inócuos. ·
Saio daqui muito contente porque vejo o motivo que
levou à supressão e-vuu-suge-rir para que haja pacem in Terris,
que se deixe na lei esta referência: porque não há nada que
obste em termos concretos e objetivos, tão-somente haveria
com relação a esse pleonasmo. E como V. Ex~ é o autor
da emenda e já colocou a razão Pela qual o por quê, o móvel
da ação da atitude, fico muito feliz em saber que V. EX'
não quis objetivar a exclusão da Zona Franca.
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O SR. ESPERJDIÃO AMIN- Eu gostaria de redargüir
o que V. Ex• está colocando_, Senador Amazonino Mendes,
primeiro, em proveito do que eu Próprio considero, segundo,
em respeito ao meu amigo e _ao legítimo defensor de uma
região, que me deixou até assustado com essa cifra de 92.2,
porque essa eu n·ão conhecia. Mas eu gostaria apenas de repetir
aqu-i a justificativa da minha e-menda:
Evitar a acumulação de benefícios instituídos pela
lei com aqueles de incentivos fiscais, como FINOR,
FINAM e outros, bem como outros: privilégios fiscais
outorgados aos contribuinte_s, sediados na Zona Franca
de Manaus.

Ou seja, não estou pretendendo retirar nenhum dos bene~
fícios existentes. Acho que a acu-ffiulação pode- ensejãr e é
por isso que mantenho a minha emenda, e vou mantê-la em
plenário também, a acumulação, porque acumulação, neste
-· ~aís, já existiu, não só ísenÇão.Ou imunidade para: querri exporta, mas crédito para quem exportava já houve. lsS:o já existiu.
Não só se pagava o ICM, como se creditava do ICM que
pagaria para abater do imposto que se pagava no Estado.
De forma que acumulação já existiu, assim como se-a bítribu~
tação, deve-se evitar a biisertção, porque ela significa não
-só não pagar, como vender crédito fiscal para ou ti-os, e isso
eu quero evitar.
O SR. AMAZONINO MENDES- Compreendo p"erfei:
tamente, é extremamente lógico. é totalmente defensável a
preocupação.
O SR. ESPERIOIÃO AMJN - Para não nos prolongannos, acho então que até cabe deixar essa questão em suspenso e esclarecer se tecnicamente a redação que propus fere
_o atual status da Suframa, se feiir, eu o ietiro."-Estou convencido de que não fere, então, por que correr o risco de escrever
mal, por quê? Somos legisladores, se tivermos dúvidas, nós
nos informarmos. Estou convencido de que há biisenção.
O SR. AMAZONINO MENDES- Fico extremamente
satisfeito, Senador, com a colocação de V. EX', que não poderia ser outra, sei que V. Ex• Prima --e tem demonstrado-,
ao longo do nosso convívio,_ nesta Casa -sobretudo pela
correção, e é fundamental que as leis sejam claras, para evitar
dubiedade interpretativa. A chamada dubiedade interpretativa sempre prejudica alguém.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Se não soubermos interpretar, quem é que vai fazê-lo?
· O SR .. AMAZONINO MENDES -Nós, do Norte, chegamos num momento desse com uma carga muito alta de
complexo,_ porque temos, ao.longo do anos, verificado que
essa interpretação negativa sempre nos assiste, sempre nos
inquina, sempre nos atinge. Daí eu ficar feliz.em saber que
amanhã ou às vésperas da votação em plenário, com a aquiescência do ilustre Relator, poderíamos elucidar a matéria, já
que, em comum, queremos a mesma coisa.
O SR. ESPERJDJÃO AMIN - O ·importante é que
o Amazonas não vai _ser prejudicado.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Concedo a palavra ao Senador José Eduardo.
O SR. JOSÉ EDUARDO -Vamos- ao art. 9', que é,
acho, o mais polêmico.
"Para fazer jus aos benefícios previSfos neStã feí. ..
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O SR. MÁiUOCOV.AS- Portànto,V. Ex• fez isso,
eStabelecendo incentivo-ao produtor.
O SR. JOSÉ EDUARDO (Relator) - · Estàbelecend_o
O SR. JOSÉ EDUARDO - É o art. 9° da nova lei
e art. 11 do substitutivo da Câmara.
incentivo, que é o que vai rriütivãr a peSquisa e desenvol_O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- V, E~mantém vimento.
ou suprime?
O SR. MÁRIO COVAS ....:. Esse tipode incentivo que
O SR. JOSÉ ED.UARDO ...:.. Modificamos. Vou ler o ·· V. El(l' escolheu, não é uma forma de renúricia fiscal? Adespesa vai ser computada em dobro, ela passa- a ser computada
modificado para que os Senadores tenham melhor entendiem dobro.
mento.
O SR. JCTSÉ'EDUARDO (Relator) __::É alternativa às
Para fazer jus aos benefíci6·s previstOs nesta lei,
denúncias anteriores para viabilizar a dedução das despesas
as empresas que tenham C()mo fiJ?~lida~h~, único ou
de pesquisa e desenvolvimento em 50% do Impos~?- d~ R:enda.
principaL a prodUção d-e-bens e serviços de informática
deverão aplicar anualmente, no mínimo, cinco por C~l] Aqui não é propriamente uma réilúnciá -fiSCal, S-enador, t~ata- _
se de não penalizar a quem destinar os 5% da pesquisa e
to do seu faturamento bruto no mercado interno, decordesenvolvimento.
rente da comercialização de bens e serviços de informáO SR. MÁRIO COVAS- Não senhor. O sénhoi está
tica, deduzidos os tributos correspondentes a tais venpermitíildo que, na medida em que eu tiro essa despesat pridas em atividades de pesquisa e ·ctesenvolvimento a
méíio concede despesa, que é razoável, não é um investiserem realizadas no País, confo_rme o projeto aprovado
pela Secretária de Ciência e Tecnologia da Presidência mento, e uma: despesa. Portanto essa despesa ... _
da República, ob_edecidos os- cri~fJ:ríos _Qefirijdos pelo
CONIN.
O SR. JOSÉ EDUARDO (Relator) -Pode ser maior
do
que
o lucro, e nenhuma empresa pode ter como despesa
§ 1" No mínimo 2% do faturamento brutorp.encionado no catJut, deste artigo, devefãP ·ser aplicados de pesquisa em desenvolvimento uma verba IJ!aior do_ que
em convênios com centros ou instítlltos de pesquisa o seu lucro._ Em 5% de muitos casos vai maior do que o
e entidades brasile"iras de ensino oficiais ou reconhe- lucro da empresa.
cidas.
· O SR. MÁRIO COVAS - Isso não tem nada haver
§ 29 Os -gastos Correspondentes a: 2% do fatoracom
o lucro. O que V. Ex• está permitindo aqUi é qUe oS
menta bruto, mencionados no caput deste artigo, poderão ser deduzidos até o dobro, para efeito de apuração gastos correspondentes a 2% poderão ser deduzidos até o
dobro. Em outras palavras, como é que_ se faz o cál~ulo do
do lucro tributável pelo imposto sobre a renda de pro- resultado final de umã empresa? É rece-ita" menos despesa.
dutos de qualquer natureza.
É a partir daí que se calcula o Imposto de Renda. O que
V. Ex~ está propondo é que até 2% do gastQ a despesa seja
Então, a mudança aqui é gran<;Ie e nos levou a p~opor computada em dobro. Ora, se a despesa for computada em
esta alteração, considerando que os 5% obrig3tóriôS pa"ra a dobro, supondo que o Imposto de Renda seja de 30%, sobre
pesquisa e desenvqlV~mc!_lto, condição para se usufruír dos os 50% da despesa c~stou ganhando 30%. Então, estQu ganhan50%-de deduÇão do Imposto de Renda, é maior do q':'_~ o -do 15% no Imposto de Renda sobre o inve:Still).entQ feito.
benefíciõ.- coricedido. -Então, os 5% da maneira. como veio S~ estou ganhando no Imposto de Renda, o que V. Ex• estabe~
no· substitutívo da Câmara não gozaraffi: _de: ne$_um benefíci9 teceu foi um mecanismo de renúncia fiscal. Não estou em
fiscal. Era urita obrigação de tirar das_ vendas _e não .9o lucro; desacordo com ele, só estou dizendo que isto tem pouca idi::iltiquer dizer, uma empresa que tem ~O milhões de Iuc~'?· vende . dade, porque foi diséutido agora há pouco.
100 milhões de cruzeiros, tiraria ciDCo milhões para o desenvolvimento de pesquisa, para gozar de um ben_e:fíciO de cinco
O SR. J.OSÉ EDUARDO (Relaior)- O me,u raciocÍnio
milhões de abatimento no Imposto de Renda. No meu modo é um pouco diferente. São coisas diferentes. Talvez ~steja
de entender esse estímulo está se tornando inócuo. Tem, tam- até cometendo uma_confusão rilental, mas_ quando o·projeto
bém, como novidade, a obrigatoriedade de destinar-a apl~ca da Câmara determina que se destine 5% do seu faturamento
ção em conVênio com-OS centrOs_ de pesquisas, as universi- para pe~quiSã em- desenvolvimento, quer-dizer, isto é despesa.
dades, etc., que é umacontribuição para formação de uma Ela vai gastar de pesquisa em desenvolvimento 5% do_ seu
mão-de-obra de uma maneira mais abrangente, e incentiv~_r futuramente. Vamos dizer, uma empresa que tenha um faturaa integração empresa-e-scola, que é tirria cOiSa que estamos mento de 100 milhões de cruzeiros, vai destinar cinCo milhões
carentes no Brasil.
de cruzeiros para pesquisa em desenyolvimento, que náo goza
benefício fiscal, não tem nenhum estímulo, apenas abate como
O SR. MÁRIO COVAs C:... Sr. Relator, não que éú esteja despesa para gozar um benefíciO de 5_0% de outras despesas
contra o dispositivo, maS no caso correspon·dente a 2% do- que ela teve que fazer, comprovadas até SQ_% :do Imposto
faturamento bruto, mencionado no caput desse artigo, pode- de Renda. Uma empresa que fatura 100 milhões de cruzeiros,
rão ser deduzidos até o dobro para efeito da apuração do acho que se ela tiver de lucro líqUido dez a doze milhões,
lucro tributário, não é uma renúncia de natureza fisCal?
ela é rentável, porque o patrimóriio dela, Senador, é dez,
O SR. JOSÉ EDUAliDO'(_Relator)- Senador, da ma- . doze, quinze milhões, Quer dizer, ela f~~ura dez vezes,-o seu
património.
neira anterior· o emp!êsátio eStavà~sendo-penalizado, porque
destinaria 5% do seu faturamento para investimento em peso SR. MÁRIO· COVÃS ...:.. -Patrlnió11io ·e rà!uramento
.quisa e desenvolvimento, que poderia ser em convênio.
de lucro não tém relação obrigatória. ·
O-SR. ESPERIDlÃO AMIN -Qual é o artigo, Sena-

dor?
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O SR. JOSÉ EDUARDO (Relator)__: Exatarriente. Então, uma empresa extremamente rentável, que tenha dez milhões de cruzeiros de lucro, ou seja, 10% de vendas líquidas,
porque esta deduzido dos impostos, é um lucro satisfatório.
A empresa para ter um benefício de cinco milhões de cruzeiros
teria que gastar os outros ci_ncO em pe~q"_uiSas erri- desenvol-

vimento. Então, ela iria gasrar··os dez milhões d~ cruzeiros
de lucro em pesquisa de desenvolvi~ento. Açho que nenhuma
empresa fará isso. Não tem condições de fazer isso. Não é
que não queira~ mas ela precisa de uma parcela do lucro
para outros investimentos, pãni outras operações.
O ·sR. EDUARDO SUPLICY _:_ Peimite
Ex• um
esclarecimento? (Asse-ntamento do Oiador.) Tenho uma dúvida. Não acredito necessariamente na forma como V. Ex~ está
fazendo, salvo um engano. V. Ex• mencionou que uttra·emptesa, por exemplo, estivesse faturando 100 milhões de cruzeiros
por ano e tivesse um lucro de dez milhões de cruzeiros: estes
dez milhões de cruzeiros de lucro, obviamente, devem, no
seu balanço, resultar de diversas-receitas-menos despesa. Dentre ·as despesas deverão estar já, digamos, os 5 milhões de
despesas com pesquisa eni tecnologia.
Se a empresa teve dez-milhões de lucro, teve um montante
de receita menos a despesa_ qúe deu dez mil~ões. Poderia
ter, digamos, 70 de receita e 60 de despesa. Nestes 60 de
despesas estão incluídos, obviamente, os cinco Itlilhões de
despesas em pesquisa em tecnologia. Ela não precisa gastar
mais cinco, como há pouco estava sendo eJepres_so no seu
raciocínio. Então, V. Ex~ está dizendo ciue-ela precisaria necessariamen,te gastar mais 5, então iri3 eXt_inguif metade do seu
lucro de dez.
O SR. JOSÉ EDUARDO (Relator) -Mas, para gozar
do benefício de abater 50% do Imposto de Renda, ou seja,
cinco milhões desse Iucro hipotético, ela precisa gastar mais
cinco em pesquisa e desenvolvímento. Ê o_ que diz o projeto
da Câmara.
·

v:

O SR: EDUARDO SUPLICY - Não. 0 projeto diz
que precisa gastar 5%.d_o faturamento. Se.o fátut3ii'iento foi
100 milhões ... Se o lucro foi dez milhões, e-ntão, a despesa
foi de 90 milhões._ 100 de faturamento e 90 de despesa, -tem
dez de lucro. Nos 90 de despesa inclui-se cinco com pesquisa
e tecnçlogia. Não precisa gastar mais cinéO,.
O SR. JOSÉ EDUARDO·- Senador, permita:me. ''As
empresas que tenham como finalidade, única· oo -p-rincipal,
a produção de bens e serviços da informática no País,'deduzi:rão, até_o limite de 50% do imposto sobre'à fenda e prOve-ritos
de qualquer natureza _devidos, o valor devidamente comprovado elas despesas realiz~das no País em atividades de pesquisa
e desenvolvimento diretamente ou em .convênio corit outras
empresas, centros ou institutos cte pesquiSa". Quer dizer, o
,
que se pretende aqui? Vamos entender.
O i:J:~e se pretende é qUe a empresa--'tenha projetas próprioS de desenvolvimento e pesquisa e que tambéD;l tenha
convênios com entidades, institutos de pesquisa, etc. Pretende-se destinar um estímulo para o convênio; e·- a:S"-ernpresas
podem abater 50% do gasto em pesquisa e desenvolvimento,
no Imposto de Renda, não mais. Está claro aqui.
S6_ posso abater do Imposto de Renda 50% do que eu
gastar em pesquisa e desenvolvimento: Se eu gàSt.ai- mais,não tenho o incentivo.
O-SR. ESPERIDIÃO AMIN (Fora do microfone) ... tem
4 desses 90 que ele gastou. Ele vai pagar 8 de Imposto de
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Renda, ele pode usar os 4 comprovadamente gastos nessa
finalidade para abater 50% do que deve pagar de Imposto

de Renda.
O SR. EDUARDO SUPLICY:_Senador José Eduardo,
só para eu compreender melhor. No seu exemplo: 100 milhões

de faturamento. Deu lO milhões de lucro, ou seja, a despesa
total foi de 90 milhões. Certo?
O s·R. ESPERIDIÃO .AMIN- Dos quais quanto ·aplicou?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Se. deu 10 milhões
de lucrO, a empresa vai pagar Iinposto de Renda. Quanto?
Trinta por cento, não é? Vai pa-gar só 3 milhões de Imposto
de Renda; se puder gastar 5, se puder abater do imposto
de renda até ... Para ele abater um mil~ão e meio~ tem que
gastar, pelo menos, 5 milhões.
O SR. JOSÉ EDUARDO- Para ele abater um e meio,
ele tem que gastar outros 5 milhões.
OSR.EDUARDO SUPUCY -E qual é o-problema?.
O SR, PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Aí os 7 milhões
de lucro que ele tinha, viram 2 milhões, porque ele teve que
gastar mais 7 mHhões.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Não. Absolutamente!
Ele também não precisa, nec_essariamente ... Alguma coisa
de Imposto de Renda ele não vai pagar? Aí, não paga mais
·
nada. (Em discussão.)
O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas o que não estou
entendendo, é por que pode abater ainda em duas vezes.
Ele quer abater duas vezes os 5? Não e:,tou entendendo.
O SR. MÃRIO COVAS - Não entendi como é que
a sua sugestão altera o.. que está escrito. São três fatOreS dife·
rentes...
.. O SR. JOS$.EDUJ\RDd -São. :rêm várias implicações
issq .aqui: primeiro, que para gozar do benefício, há uma
série de despesas co-m pesqUisa- e desenvolvimento que abato
notn~ralmente. __ Paraab~ter até 50% do que eu gastar, sou
Obrigado- e aí não é uma coisa espontânea·, ·é uma obrig~ção
de ordem le_gal - a gastar, ~% do fat_uram~nto _em pesquisa
e dc;:senvolvimento, diretamente ou em convênio. A lei está me obrigando a gastar 5% _do faturamento.
O SR. MÁRIO COVAS -Para gozar de um benefÍcio?

. O SR. JOSÉ EDUARDO- Para gozar de um benefício
eventualmente, é menor do_que os 5%.
O SR. MÁRIO COVAS-'- isso é outro benefício.
O SR. JOSÉ EDUARDO -·Não. Mas me obriga a
·gaStar 5% para ter úm benefício "de 1,5%.
O SR. MÃRIO COVAS - E daí?
O SR. JOSÉ EDUARDO- Para gozar de um benefício
de 1,5%, vou gastar 5%
q~e,

O SR. MÃRIO COVAS -Não. O Sr. não vai gastar
5%>

O SR. JOSÉ EDUARDO_:_ Claro, que voÜgasiar. Então, não gasto os 5% Pago o imposto e fico com 5%. Tenho
uma vantagem de 3 milh-ões e meio, nobie Senador.
O SR. MÃRIO COVAS. _:_.Em que isso foi alterado
na sua proposta?
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di!ixando de pagar imposto sobre o aumento desSa despesa.
Se V. Ex~ admitir que são 30%, .esses. 2% geram 0,6% de
economia no imposto.
Tenho 0,6% de economia no imposto. Porque, seriam
2% que coloco como despesa em dobro.
O SR. MÁRIO COVAS -Nã_o.-0 senlwr não éobrigado _
·. O que mais eu ganho?
a gastar 5%.
O SR. JOSÉ EDUARDO -O Sr. não ganha; deixou
O SR. JOSÉ EDUARDO _::-Não sou obrigado. Claro.
O SR. JOSÉ EDUARDO- O que foi alieràdo na minha

proposta- porque, vejaii(uma Coisa;Srs. Senadores: strJcto
sensu eu estaria sendo penalizado em 3 milhões e meio. Porque
fui obrigado a gastar 5% porque ...

~e._gastar.

O SR. MÁRIO COVAS -

precisa-ter um incentivo.-

Paia gastar 5%, o senhor
---

----

O SR. JOSÉ EDUARDO..::. Claro. Mas qual é o espírít-,

da lei? É o de que se g~~_te os5'f"e-par~ pi'o_r:nover Qmapesquisa/
investinieilto. É um íiici"enü~nto! Cria motivação para que
se gaste e não para o-que não-se gaste.
-

O SR. MÁRIO COVAS- Tudo bem! Até agora não
foi; mas, tudo bem!

O SR. JOSÉ EDUARDO c.:.., É p'~ra gasiar.Agora, então,
o quê que estou inovando?_~ que aquela penalidade__ de 3
e meio que eu ia ter, entáO, nãO terei mais, porque vOU 3b3tér
2% em dobro, do Imposto de Renda, e obriga as empresas
a destinarem às universidades esses 2% para motivar o ensüi.o.
O SR. MÁRIO COVAS - Por que te~ que p~gar em
·- · ·
dobro isso'? Não há razão lógica para isso.
O SR. JOSÉ EDUARDO -'Pára anular, para.tomar
inócuo, Sêtião", o emprCSárlo-eS:iár"á-s~-n4o penalizado . Na tl).i.:nha ótica, jamais iria gastar 5~para gánfiãi I ,5%-'- ainda mais
· ·· ·-- - ·que eu ia perder 3,5%.

O SR. MÁRIO COVAS ~Não: Eu não ganho o meu ·
incentivo no Imposto de Renda. Antes eu podia usar. O problema básico está no fato de que lucro, faturamento _e imposto
a pagar não tem relação. obrigatória uma coísa corri· a Outra.
Têffi-iéléÇão, mas não. tem relação uniforme; não é linear
isso. Então, no seu caso·, V. Ex~ propõe: 5% do faturamento
tem que set aplicado em Ciência e TecnolOgia; 2% tem que
ser dado para faculdade, para escola, para o instituto de pesquisa; 3% pode ser aplicado direto ou mais. Se eu áplicar
esse mínimo, qual é o resultado que tenho? O resultado é
que diminuo o corresPondente a 0,6% do meu faturamento
que posso deduzir no "imposto. Isso pode ser m~i~<? e_ pof)e
ser pouco! Não sei! Aqueles 2% áe· que V. Ex~ fala é sobre
·
o taturar:nento bruto. Ora, se eu....
O SR. JOSÉ EDUARDO- MaÚí estou mudando.

O SR. MÁRIO COVAS- Não, não. A únlca coisa
que V. Ex• está fazendo é fazer com que e.sses 2% sejam
calculados como despesa em dobro.
~O SR. JOSÉ EDUARDÓ ~Em dobro para não onerar
a empresa.
O S,R. MÁRIO COVAS- O seu sulistíiu"tivo em relação
ao projeto original, não inova com relação a fonte d.e fixaçijo
O SR MÁRIO COVAS - Mu}to. bem! Então, 5e eles
dos5%. É ofaturarilento bruto: O que dizíit OproJetO Origirial? são calcUlados com despesa em dobro, o que ganho é"impOsto
correspondente a esse dobro. Ora, um imposto sob!_e 2%
"As empresas que fizeram uma ·aplicação de 5%
em dobro, como ele é de 30%, o resultado é 0,6%~ Ganho
têm direito a uma dedução de até 55% sobre õ lUcro."
é 0,6% de incentivO sobre o fatuiamento bruto.. Isso pode
O que não teni--riada a ver com faturamento;. só teqt
ser mais ou pode ser menos do que está no projeto da Câmara,
para efeito de cálculo; mas não há uma relação .Qireta entre. porque o projeto da Câmara dá um incentivo de 50% sobre
faturamento e lucro. O lucro pode ser· muito grande. com o lucro.
um faturamento menor ·e pode ser muito pequeno coin um
· O SR. JOSÉ EDUARDO -Mas veja uma coisa, eslou
faturarnento muito maior. · · ·
' '
· ·.
''
A fonte de fíx3ção dos 5% ser~ IgUa_l à f9nte· Qo Projeto partindo de um raciocínio que é o ·segúinle_: Que a proposta
entã_o me obriga a gastar 5% do fatufamentq para obedecer
original. ·
·ao
benefício e rião me· dá nenhuma isenção nos 5%. Então,
0 lucro também é a mesma. coisa. Só há uma diferença
no projeto de V. Ex~: é .que para efeito de 2%, se pode não me dá nenhuma isenção, obviamente que metade dos
colocar c_omo despesa o dobro ao invés da metade .. Como 5% é lucro que eu ierla se não aplicasse, porque a metade
despesa. Mas não pago imposto_sobr~ a despe~a._y. Ex~ conti- . dos 5% eu iria pag~r- de Imposto de Renda. Então, vamos
nua, pelo seu projeto, a pagar 5% sobre o lucro. Não mudo.u dizer, 30% ...
O SR. MÁRIO COVAS - Setenia por cento mais a
nada. Agora, vamos ver . Aí, V. Ex~ ç:hz:: .
prestaçãn-o
senhor· estaria atrasando a sua empresa, porque
"No mínimo ;2%. do faturamento· .biuto deverão
não faria tecnologia ..
ser aplicados em convênio com os Centros de" ·Estudos
de Pesquisas."
----··--·.
O SR. JOSÉ EDUARDO- Não sei!
c Ó SR. MÁRIO COVAS Mas se nós -temos dúvidas
Então, obrigatoriamente, não tenho escolha. Criou-s·e
uma obrigação adicional dentrO do. ÍIJcen_t!Y9~ É oJ:>rigação
a respeito disso, não adianta fazer o projeto! O projeto está
de quê? Se eu quiser apliCar os ·s% do faturamento bruto se~do feito exa~~mente para que a empresa desenvolva tecnona empresa não posso; poSSo, hêr"hiãximb,L apliCaf 3% par3
logfa e se capacite.
ficar-nmn limite mínimo:·2% tenho que aplicar via empresa.
O SR. JOSÉ EDUARDO --Senador, se com: o incentivo
Diz V. Ex•:
menõi-. eu tenho _tecn_Ologia desenvolVida...
.
•'Esses 2%'\•Ia ínSHtuiçOes edúcaciOiiais, O-que-pOsO SR. MÁIÜO COVAS- A~inha discussão é que
so fazer com eles, é calcular em dobro, na despesa.''
nada me diz, nem me garante que ·p que V. Ex~ colocou
Sobre a diferença despesa: receita, menos despesã~ pagã~ . é maior incentivo do que está no projeto original. Pode ser
se imposto de 30%. Se a despesa aumenta em dobro, estou
e pode não ser.
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tirando lá atrás. Eu falei: t~::moS '(JUe ir lá n:i frente para entender St conjunto, porque, aqui, realmente, em c_ertas·e_nl.presas
o incentivo vai-ser nlaior e-e-m outras vai ser-menor, depen·
dendo da situação económica dela e de rentabilidade, do resultado dela. Mas, se não fizer isso, cometemos uma-injustiÇa.

O SR. MÁRIO COVAS -Eu não sei! A injustiça V.
não comete, porque, quando V. Ex• fala em 50% sobre
o lucro, já está fazerido essa diferenciação. 01Jem é bom tem
muito lucro; quem é mau tem pouco lucro! Já está fazendo
essa diferenciação. Q_nde eu não encontro é a razão para
a afirrilativa de V. Ex.~ de_ que, na sua proposta, se dá mais
do que na proposta da Câmara. Não há nada que possa garantir
isso_._
O SR. JOSÉ EDUARDO-Senador, todas as empresas
que tiverem um lucro pequeno, não farão esse investimento.
Quer dizer, o projeto da Câmara supõe ou pressupõe que
as empresas vão fazer esse investilnento.
O SR. MÁRIO COVAS- V. Ex; está enganado! Isso
só é válido se o incentivo -que V. Ex~ deu for inalo r 'do" que
o da Câmara. Mas acho que em certos casos é menor. Vamos
ver bem qual é o incentivo. A Câmata di:i o segúf:rlté: aplico
5% em Ciência e Tecnologia. Isso é despesa, lógico! Igual
o de V. Ex•!
Ex~

O SR. JOSÉ EDUARDO- Só é dedutível do Imposto
de Renda 50%. Então, eu: tive" üm prejuízo da mietade.
O SR .. MÁRIO COVAS- Qual é o lucro? Ó lucro
é 50% deduzido do Imposto de Renda. No seu caso: aplico
a mesma coisa, os mesmos 5% sobre o faturamento. Qual
é o resultado? É a diferença obtida pelo fato de que 2%
do aplicado é con-siderado por despesa em dobro, ou seja,
se 2% do aplicado em desenvolvimento tecnológico, que representa 0,6 do imposto devido for maior do que 50% do
imposto devido está certo; se não for, está errado! No caso
tem vantagem; no outro-caso, tem desvantagem!
O SR. JOSÉ EDUARDO- V. Ex• está contra a dedução
em dobro.
O SR..MÂRIO COY.ÀS- Não estou contra! Por enquanto _estou querendo saber como é que é-. V. Ex~ ine diz:
eu fiz aSsim, porque era rhelhor para a empresa. EstoU querendo entender como é que V. Ex~ garante isso.
O SR. JQSÉ EDUARDO .:_Procurando entender o
estimular ou forçar o empresário
a investir na pesquisa e desenvolvill!ento e a trar:tsferi.r parte
desses investimentos atraVés de convênios com univetsidades
e institUtos, achei que.~-aquele dispositiVo não ateildia· esse
-- •
objetivo:
- objeti~o_ da proposição_. que é

e

O SR. MÁRIO COVAS ~Transferir atende não atende, pdrque aí fiCa a opção do cidadão da empresa.
O SR. JOSÉ EDUARDO - Somenfe as empresas' de
resultado excepcional é que fariam a aplicação dos-3% das
vendas, principalmente as empresas de lucro muito bom. As
empresas de lucro médio, de lucro nor~?l çm __de lucro pequeno, nenhuma faria, porcJtie seriam penalizadas. Agora_, vamos
dizer, estou procura!l~O compatibilizar. 'Até acho que, para
o País, se passar o dispositivo como está na Câm~ra, vai ser
muito menos incentivo. Mas -o objetivo
i'nvestir êm pes___ _
quisa náo_vai ser...

ae Se
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O SR. MÁRIO COVAS - Só estou querendo saber,
por enquanto, se o que estou entendendo está correto: projeto
da Câmara permite que eu aplique no mínimo 5% em Ciência·
e Tetriõlogia e posso deduzir no Imposto de Renda SD% do
devido. Esse é o incentivoda Câmara. O incentivo de V.
Ex•: faço os mesmos 5% sobre o faturamento bruto e eu
posso, obrigatoriamente aplicar 2% indiretamente, via centro
de pesquisa ou u·niversidade, e esses 2% eu ganho como incentivo, isto é, ele é dedutível em dobro como despesa. Se eu
pego 2% do que investi, do faturamento bruto, e ele aumenta
em dobro na despesa, eu diminuo esse valor da diferença
entre receita e despesa. Portanto, ganho 30% sobre essa diferença; 30% sobre 2% é 0,6. Num caso eu ganho 0,6% deincentivo sobre o faturamento bruto, no outro cãso ianho até 50% do Imposto_ de Renda devido. Essas duas quantidades
não podem ser defi~idas, a priori, -qual é a maior.
O SR. JOSÉ EDUARDO -Elas não são iguai;. E o
prOjeto da Câmara condiciona qUe para gõza{ dos 50% do
Imposto de Renda_. para gozar da isenção d<? IPI n_a produçã~
na venda dos eqUipamentos, ela tem que mvest1r os 5%. t
condicionante.
O SR. MÁRIO COVAS - 0 de V. Ex• também!
. O SR. JOSÉ EDUARDO- Eu mantenho!
0- SR. MÁRIO COVAS - V. Éx' não hiovi; mantém
a obrigatoriedade, até porque isso aqui criou estímulos, mas
criou uma contrapartida, que é a obrigatoriedade de investir.
0 SR. JOSÉ EDUARDO-- O que entendo é que, da
maneira como veio da Câmara, contudo, tenho objetivo de
estimular o investimento, de forçar o investimento de pesquisa
e desenvolvimento e esse objetivo não vai ser atendido na
sua plenitude, porque, em muitos casos, ele vai ter uma penalizaçáo para as empresas, e não estíiriulo.
O SR. MÁRIO COVAS -V. Ex• terminou aí a avaliação? É isso só que mudou ou tem mais alguma coisa que
mudou?
O SR. JOSÉ EDUARDO- Oposição do Conin.
O SR. MÁRIO COVAS -O que foi tirado do Conin?
O SR.JOSÉ EDUARDO- Reduzido de 24 para 16.
O SR. MÁRIO COVAS- Algumas das representações?
O .SR. JOSÉ EDUARDO ~ Foi mantido o Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, Infra-Estrutura, Educação, Relações Exteriores, Estado-Maior das Forças Armadas, Secretaria de Ciêricia- e TecnOlogia-, "Desenvolvimento
Regional e Administração Federai. 'São 8 do Governo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex• concorda com
aS-ponderações do Senador Márío Covas? O textO da Câmara
é mais conveniente?
· ·
-· ---- ------ - ·
O- SR. JOSÉ
EDUARDO- Ele não disse isso.- - ----

Ó SR. MÁRIÓ COVAS - Não! Estou racioci~ando
em cima da afirmativa do Senador. Acho que o texto dele
enfoca o problema de uma maneira; o da Câmara, de outra
maneira. Não dá é para dizer que o texto dele obriga mais
ou garante maís a empresa. Não üá pã.ra dizer isso em face
do da Câmara. São dois canrinhos diferentes que não levam
obrigatoriamente a -um me!ho_r incentivo no_substitutivo ou
no projeto da Câifi<ira. Isso depende de três variáveis que
se chamam Faturamento Bruto, Lucro e Imposto de Renda.
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O SR. JOSAPHA T MARINHO '- -Nénfiiim dos dois ---Mas do entc!ndimento-geral é de que deveria haver uma redutextos é suficientemente claro, no seu entender.
ção-Havia propostas até para reduzir para 12. Mas, _aí, obvia:
OSR. MÁRIO COVAS- Não, eles são absolutamente
claros. Claro eles são. O que não se pode dizer é que não
dá mais vantagem do que o outro. São pontos- de viSta dite~
rentes.
O SR. JOSÉ EDUARDO- Senador, eu pedi a_o Ministério da Economia uma avaliação nesse sentido e nãO Obtive
resposta até agora.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Está com a palavra o nobre Senador José Eduardo.
O SR. JOS~ EDUARDO -- Sobre as implicações da
minha proposição, eu pedi uma avaliação" ao Ministério da
Economia e não obtive resposta. Então eu, também, -hOnestamente, eu entendo que o meu raciocíniO que está mais correto
conceitualmente. Não é? Por isso, eu estou propondo. Mas
não tenho dados para dizer qual a implicação diss_o. O Conin~
então, na nossa proposta, reduz para 16 membros, sendo 8
do Governo ...
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)-.., V. Ex• está em
que parágrafo ou em que artigo?
O SR. ELCIO ÁLVARES- É boni balisar pelo substitutivo, que diz em um de seus artigos: O SR. JOSÉ EDUARDO__:
"O Conselho Nacional de Informática e Automação é constituído por 16 membros nomeados pelo PresF·
dente da República e terá a seguinte composiÇão: um
representante governamental de cada um dos seguintes
órgãos: Ministério do Estado da Economia; da Fazenda
e Planejamento, da Infra-Estrutura, da Educação-, das
Relações ExterioreS, -Estado-M3ior das FOrças Armadas e Secretarias de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Regional e Administração Federal; 8 representantes de entidades não governamentais, compreendendo representantes da indústria dos usuários· de bens
de serviços da informátíca, dos produtores de programas de computadores, dos profissionais e tiabalhadores
do setor, da comunidade cientifica e teCnológica e da
área jurídica.
O Regimento Interno do Conin será definido pelo
Poder Executivo por proposta do Conin, aprovado pela
maioria dos seus membros.
O mandatO dõs membros náo governamentais, em
qualquer hipótese, extinguir-se-á com o fim do mandato do Presidente da República que os tenha nomeado.
Ressalvado o disposto ·no parágrafo anterior, a
duração- do mandato dos membros não governamentais
será de 3 anos.
O SR. NELSON WEDEKIN - Só queria saber por
que, Senador José Eduardo, V. Ex~ em vez de mencionar
e relacionar as entidades como esta·va no projeto da Câm'à.ra,
apenas mencionou 8 representantes. E quem nomeia eSses
representantes?
O SR. JOSÉ EDUARDO - Fo Presidente da República. Todos os que falaram conosco pleitearam a redução.
Inclusive o próprio Deputado Luiz Henrique, na sua proposição, defendia que fossem 20, mas que, então, por negociações na Câmara acabou ficando em 24 e fixando_ em 16 ...

mente_, muitas entidades ficariam fora. Então, eu optei pOr
propor a fixação a fixação em 16. Agora, realmente, 16 ou,
18, o importante é que seja paritário e nominar os represéntantes as entidade~ que se farão representar, eventualmente,
VamOs .dizer, as que não forem nominadas vão achar muito
ruim. sendo atribuição do Presidente d3.-República e, o momçnto da nomeação, obviamente. ele vai_analísar as entidades
que são mais representativas e nomear.
O SR. NELSON WEDEKIN- Senador José Eduardo,
na verdade o Governo tem uma representação de metade
em qualquer uma das hipóteses. Mas no Projeto de Lei da
Câmara me parece muito mais razoável que seja um legislador
a fixar e que sejam as própriãs -erltídades a dizer quem são
os seus representanteS. Porque, do contrátió, nós ·tereinos
metade, que são representantes do Governo-, e a outra metade
nomeada pelo Presidente da República. Ou seja, a--voz dàs
entidades civis, das instituições representativas, ela será mais
um reforço da posição do Executivo. Quer dizer, eu estou
apenas propondo a V. Ex~ que restaure_ como está, porque,
de algum modo nós é que_ vamos dizer. Nós estamos vendo
aqui a Sociedade Brasileir<!_para o Progre5:so_da Ciência, a
Soéiedade Brasileira da Computação, nós estamos dizendo
quem é. Se nós deixamos como está, quem vai dizer é o
Presidente da República. Ele pode escolher entre essas representações aqui pessoas que sejam da sua confiança. Portanto:
nós vamos ter uma visão" do Executivo, e não como é' a ptõposta, que me parece muito mais razoável: uma parte é o
Executivo, é o Governo, a outra parte é a sociedade, más
definida previamente em lei.
O SR. JOSÉ EDUARDO- Senador, eu entendo, ap·e:
nas vamos dizer, o Conselho, enquanto um Conselho de muita
amplitude, obviamente tem maiores· dificuldades eni discutir
determinados assuntos, principalmente quando é um Conselho de um órgão executivo. Agora, eu não tenho maiore_s
objeções se for do entendimento, não é?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- (Fora do microfone.)
_ O SR. JOSÉ EDUARDO -Eu não tenho maioresob}e-ÇOes.
.. O SR. ESPERIDIÁO AMIN :.::_(Fora do microfone.)
(Travam~se debates sem microfone.)
· O SR. MÁRIO COVAS - Acbo que a redação dada
por V. Ex~ leva ao seguinte problema: eu não sei; não cons-egui encontrar aqui, quem preside o Conselho.
O SR. JOSÉ EDUARDO- É o-Secretário.
O- SR. MÁRIO COVAS - Est~va no da Câmara o
substitutivO ãinda naõ veio.
-- - - -'
O SR. JOSÉ EDUARDO- A Lei n• 8.028 regula.
O SR. MÁRIO COVAS :..:: Nós estamos mudando os
membros da cÔisa e estamos deixamos a Jei regular o PreSidente anterior.
· ·- O SR. JOSÉ EDUARDO- Pode ser incluída.
O SR. MÁRIO COVAS.:_ Acho que é melhor incluir
isso-aí, tal qual foi no substitutivo. SegundO: esse é o Conin.
É um termo importante. Eu deixaria aos miiii~trOs_, e não
representantes do ministério.
-
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O SR. JOSÉ EDUARDO- (Sem microfone.)O SR. MÁRIO COVAS .::_··rudo bem! vocêfaz noRegimento Interno e diz que, -na falta do Ministro, ~le rna_nda
alguém no seu lugar. Mas a figura titular é a fi8;url! do Ministro.
Terceiro: não dá para dizer oito representantes de entida~
des não governamentãis, compreendendo representante da
indústria, dos usuários, dos produtores de programas, dos
profissionais trabalhadores. Porque, nesta hipótese, o Presidente é que vai escolher. Se não nomJna qual é a entidade,
se deixa para setores, fica até a flexibilidade para ele escolher
todos de um setor só. Aí, a indicação é feita pela entidade.
O SR. JOSÉ EDUARDO~ É Õ Relator quen<Jltii~~?
O SR. MÁRIO COVAS -Mas é lógico! Eu acho que
pode pegar um pouco do que está no da Câmara.
O .SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Vamos manter
o que veio da Câmara. Eu acho mais importante. (Em discussão.)
.
Então, o Senador José Eduardo não se opõe a manter
__
o artigo original?
O SR. JOSÉ EDÚÁRDO :_:_Acho que deveria ir a votação, porque é muito polêmic<Y.-Tenho recebido ponderaçõe-s ...
O SR. l>RESiDÉN-TE (RÚy Bacelar):_:_ Mas quase todos
os membros da comissão não ...
O SR. JOSÉ EDUARDO -Bom se a maioria ênt~;;de, ·
tudo beml
O SR. RELATOR (José Eduardo) -:.A competência
da Secretária de CiênCia e Tecnologia só acrescentamos o
item 79, que é: apreciar projetas de pesquisas e desenvolvimento para fins de concessão de benefícíos._Q resto permanece.
- Foram excluídos_ do projeto original os arts. 15-e-16.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Continua em
discussão o relatório do Senador José Eduardo.
O SR. NELSON WEDEKIN- Continuo .pe~gunta~do
ao Senador José Eduardo - é claro que S. Ex~ se debruçou
mais sobre o seu projeto, chegou a elaborar o substitutivo
porque é isso_que estéem. discussão nesse momento inceritivo,
que é que so.brou realmente de incentivo? Porque o projeto
de lei da Câmara fala num por exemplo, aos projetes de
produção de bens de serviço de informática junto ao BNDES.
Quer dizer, V. Ex• chama isso de engessar o BNDES nessa
ligação. A outra~ 1% do Imposto de Renda.
O SR. JOSÉ EDUARDO -Sobrou tudo, menos 1%,
porque o outro não _era um incentivo, e~a uma "I?!ioridade
que já existe, ou o-utros iDcentiVõs permaneceram todos, até
acho eu ampliados pela questão dos 2%, dos 5%. Em termos
de incentivo ele foi ãmpliado, sem dúvida nenhuma.
O SR. MÁRIO COVAS- Acho que não·. Vou votar
contra o substitutivo, porque a rigo~ ele retir_ou ~odos_aqueles
incentivos que existiam no proJetO d_? C~mara. Ele r~tirou
a determinação ao BNDES.
_ - .... _.
O projeto foi feitO para capacitar a indústi"íà brasileira
de capital nacional --é isso que está dito nele - a poder
concorrer e ter acesso à tecnologia.
O projeto tal qual veio da Câmara, criava algumas coisas
que foram elimin3dãs,,Cmtras for3:_m diminuídas_e uma terceira
que foi alterada. Grava -o incentivo constante do art. 49 • O
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incentivo constante do art. 49 previa uma extensão por sete
anos de determinada isenção de natureza fiscal. V~ Ex~ diminuiu para 5%. Posteriormente, no art. 59 se.determinada às
instituições financeiras que deveriam financiar, çom prioridade e com preferência ativo fixo para esSa área. V. Ex~ eliminou esse dispositivo.
Posteriormente havia um incentivo de aplicação de 1%
do imposto nas pessoas jurídicas, para que elas aplicassem ...
O SR. JOSE EDUARDO- De ativo fixo não eliminou
nada.
O SR. MÁRIO COVAS'- Financiamento de ativo fixo.
Estou dizendo investimento em atívO fixo. O art. 59 determinava às instituições de créditos que dessem prioridade ao finan~
ciamento 11~s_ aquisições para ~uste_io de investimento e ativo
flxó, ampliação e modernização industrial.
V. Ex~ eliminoü o arf. 7" que permita a dedução de 1%
à pessoa jurídica para capitalização dessas empresas.
No final, em termos_ de incentivo, V. Ex~ çl_eixou apenas
um, que é diferente dO da Câmara. Em relação ao cjt..iãl pode
ser até que V. Ex~ esteja dando mais, mas nem V. Ex~ nem
eu podemos afirmar que isso ocorre,=acho que nem o Governo.
V .. Ex• não está dando 2%, está dando 0,6%. O que
- V. Ex~ está permítifldo é que os 2% seja contado em dobro
para efeito de despesa. Portanto, sobre este aumefl!o de despe~
sa, no qual incidiria 30% de imposto; 30% -de Imposto de
Renda sobre 2% dá 0,6%. Então, V. Ex• esta dando um
incentivo de 0,6% sobre faturamento bruto, para que aplique
100% do faturamento bruto em Ciência e Tecnologia.
=-o~- O da Câmara dava até 50% do Imposto de Renda devido,
nãõ--há como dizer se uma coisa é maior do que a outra.
V._Ex~ acabou de concordar, em certos casos será maior,
em outros casos será menor. Até não discuto isso. ACho até
aceitável a Inetodologia de V. Ex•, de ,repente até melhor.
Matematicamente não há como dizer que seja. Certamente
seria melhor para algumas empresas e será pfór para Outras,
Mas de qualquer maneira foi a que reduziu V. Ex\ no
fim, traduziu incentivo dado a empresa brasileira de capital
nacional que aplicar _5% em Ciência- e Tecnologia, que 2%
dos_ 5% desde que seja entregue para o Governo ou para _
instituições de educação, ou para instituições de Ciência e
Tecnologia podem representar despesas em dobro.
O SR. JOSÉ EDJ.JARDQ ,.-Ou pro]etos próprios. conveniados com instituições, com aCesso às uniVàsidades, a esses
instituto~ para gue aprendam a tecnologia.

O s·R.:-MÁRIÔ COVAS -Acho que com a limitação
dos incentivos na realidade, esse projeto deixou de ser um
projetO de incentivos. O projeto podia se resumir dizendo
o seguinte: '"a empresa brasileira de capital internacional,
ou empresa brasileira de capital estrangeiro, que aplicar 5%
do ~aturamento bruto em ciência e_ teCnologia. 4/10, quarenta
por cento disso pode ser contado em dobro para efeito do
cálcul~ do _lucro pressumível". O projeto de V. Ex~ ficou
reduzido a isso, em termos de incentivo. bar incentivos" ao
IPI. para instituições Como o CNPq etc. na aquisição dos
seus bens, fora disso os demais incentivos que constavam do
proieto foram retiradOs.
O SR. JOSÉ EDUARDO ....:. O do financiamento n~o
é úm incentiv-o, Senâ.dor.
O SR. MÁRIO COVAS - Como não é um incentivá

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. JOSÉ EDUARDO- Não é. É inóqua aquela ...
O SR. MÁRIO COVAS- Como inóqua?
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era grande fornecedora, 80% das suas vendas eram feitaS
para o governo e o governo imediatamente deixou de comprar
da empresa, ela foi vendida a um grupo francês e imediataO SR. JOSÉ EDUARDO- O B.NDES não obriga ...
mente o governo deixou de comprar.
Veja que isso vai ao encontro do que está no American
O SR. MÁRIO COVAS - Não! Não obriga não. No
Bayat, que fala no produto produzido lá. O produto continua
instante em que coloco_ em uma lei que as empresas brasileiras
de capital nacional produtoras de serviços terão prioridades sendo produzido, o que mudou foi a propriedade da empresa,
então o Governo pára d~ comprar. Aqui a Constituição protenos financiamentos concedidos por instituições financeiras fe.:.
derais ou nos indiretos, através de repasse· de fundos adminis- geu, deu preferência a essas cOrripras, preferência no meu
modo de entender até pressupõe igualdade de condições;
trados por aquelas. instituições para custeio dos investimenlõs
preferência apenas em igualdade de condições. se as condições
em ati vos fixos, ampliação, modernização _industrial... Se isso
são piores não tem preferência. É um texto constitucional
não é um incentivO?!
Discrimino, digo: essa área vai ter preferência, pfíõrídade e portanto está traduzido no processo.
Acho que do ponto de vista de qualificação, no que se
no fornecimento do banco, estou dando um incentivo. Evirefere ao fornecimento de incentivos, prefiro o substitutivo
dente, estou priorizando a área, todo mundo quer o financiamento do BNDES. Se ele é prioritário para uma determinada da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Senador acho
área, essa área está sendo favorecida.
Acho, cm que pese o esforço que V. Ex~ fez e o trabalho que a matéria foi discutida, esclarecida e poderíamos entrar
que está aqui feito, volto a insistir com fefel"ênciã. à compâ: · na faSe de Votação. Como há quorum, essa Presidência vaí
ração entre os dois fncentivos, nem eu sei-âizer a V. Er dar a presente reunião como encerrada.
e nem V. Ex~ soube dizer-me qual dos dois oferece- melhor
O SR. MÁRIO COVAS-- Não havia quorum também
resultado, aliás, pelo que V. Ex~ contou nem o Ministério no ínicio da reunião.
da Fazenda soube; V. Ex" perguntou e não deram resposta.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Mas o RegiMas, de resto, eliminamos uma série de incentivos que mento é claro quando diz que precisa de maioria para votar.
existiam e que afinal eram o cerne do problema. O problema
O SR. MÁRIO COVAS -Tudo bem, mas isso só pode
era fazer com que a empresa nacional pudesse passar da fase
ser verificado através do_ voto.
_
de garantia; havia a:· impossibilidade de importar para a fase
O
SR.
PRESIDENTE
(Ruy
Bacelar)
-V.
Ex• quer
competitiva. Só consigo "iSso se capaCitar a enipresa brasileira
em termos de ciência e tecnologia, em termos de sustentação que vote?
O SR. MÁRIO COVAS - Não, vai ao plenário e o
financeira. Não é por outra razão que o disposrtivó -constitucional está contido no processo e esse V. Ex• deixou que relator dará o parecer lá. Só que em plenário- serão dois pareceres.
é a compra pelo Govefno.
Outro dia na ComiSsão alguém nos contava, o fatO saiu
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar):_ Está encerrada
inclusive nos jornais, que uma empresa am"ericã.na foi vendida, a reunião.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congrdso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
.Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 205, DE 1991

Aprova o texto da Convenção entre os Governos da República Federativa do Brasil
e a República da Coréia destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em
matéria de impostos sobre a firmada em Seul, a 7 de março de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
, Art. 1'' É aprovado o texto da Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da- República da Coréía destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal
em matéria de impostos sobre a renda, firmada em Seul, a 7 de março de 1989.

Parágrafo -único. Siíó sujeitos ã aprovação do ·congresso Nacional quaisquer atos que possamresultar em revisão da referida Convenção, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares.
-·- -- Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de outubro de 199L~Senador Mauro Benevides, Presid~-nte~

CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA DA CORÉIA DESTINADA A EVITAR
A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO
FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS
SOBRE A RENDA

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia,

Desejosos de concluir uma ConvençãO Destinéid:l a E-vrtar·
a Dupl<i Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Mãiéria

de Impostos Sobre a Renda.
Acordam o seguinte:

ARTIGO I
Pessoas VisadaS

A presente Convenção aplica-se às pessoas residentes
de um ou de ambos os Estados Contratantes.

ARTIGO II
lmpostos.Visados

1.

Os impostos aos quais se aplica a Convenção são:

a) no caso do Brasil:

-o imposto federal sobre a renda, com exclusão do imposto suplementar de renda e do imposto scrbre atividade
de m~nor importância (doravante referido como "imposto
brasileiro~');
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b) no caso-da Coréia:

(i) o inlpo-stc,-sobre a renda;

(ii) o imposto de sociedades e;
(iii) o imposto de_habitante_s, quando cobrado com base
no imposto sobre a renda ou no imposto de sociedades ( doravant_.e referidos como ''imposto coreano'').
2. A Convenção aplica-se também a quaisquer iMpostOsidênticos ou substancialmente semelhantes que forem introduzidos após a data da sua assinatura, seja em adição aos impostos acima mencionados, seja em sua substituição. As auto_ri-_
dades competentes dos Estados Contratantes notifiCar-se-ão
mutuamente de quaisquer modificações significativas que tenham ocorrido em suas respectivas legislações tributárias.
ARTIGO III
Definições Gerais
1. Na presente ConvençãO, a não ser que o· contextoimponha interpretação -diferente.
a) o termo "Brasil" designa o território da República
Federativa do Brasil, isto é, a terra firme continental e insular
e respectivo espaço aéreo, bem como o mar territorial e o
leito e subsolo_ desse mar, inclusive o espaço aéreo aci:ffia
.do mar territorial, dentro do qual, em Conformidade com
o DireitO Internacional e com as leis brasileiras, o Brasil pOssa
exercer seus direitos;
b} o termo "Coréia" designa o território da República
da Coréia:, inclusive qualquer área adjacente ao marterritOi"iãl
da República da Coreia qüe, de acordo com o Direito Internacional, foi ou_ poSsa futuramente ser designada, sob as leis
da República da Coréia; como uma área dentro da qual os
direitos soberanos da República da Coréia relativos ao leito
e subsolo do mar e seus recursos naturais possam ser exercidos;
c) o termo "nacionais" designa:
I - todas as pessoas· físicas que possuam a nacionalidade
de um Estado Contratante~--I I - todas as pessoas jurídicas, sociedades de pessoas
e associações constitUídas de acordo com a legislação em vigor
num Estado Contratante;
d} as expressões "um Estado Contratante" e "o outro
Estado Contratante" designam o Brasil ou a República da
Coréia, consoante o_c6n~texto;
e) o termo "pessoa" compreende uma pessoa física. uma
sociedade ou qualquer outro grupo de pessoas;

Tiragem 2.200 exemplares.

g) as expressões "empresa de ·um Estaao Contratante"
e ''empresa do outro Estado Contratante'' designam, respectivamente, uma empresa explorada por-um residente de um
_Estado Contratante_ e _uma empresa explorada por um residente do outro Estado Contratante;
h) a expressão "tráfego internadóllãl" designa qualquer
tran_sporte efetuado por um navio ou aeronave explorado por
uma empresa de um Estado Contratante, exceto quando o
navio ou a aeronave seja explorado apenas entre lugares situados_nQ outro Estado Contratante;
i) o termo '-'imposto" designa o imposto brasileiro ou
o imposto coreano, consoante o contexto;
j) a expressão "autoridade competente" designa:
I - no caso do Brasil: o Ministro da Fazenda, o Secretário
da Receita Federal ou seus representantes autorizados;
I I - no caso -da Coréia: o Ministro da Fazenda ou seu
representante autorizado.
2-. Para aplicação da Convenção por um Estado Contratante, qualquer expressão que não se encontre de outro modo
definida tem o sentido que lhe é atribuído pela legislação
desse Estãdo relativa aos impostos que são Objeto da Convenção, a não ser que o contexto imponha uma interpretação
diferente .
ARTIGO IV
Domicílio Fiscal

1. P3.ra os fins da- pre-Senfe Convenção, a expressão "domiciliado em um Estado COntratante" designa qualquer pessoa que, em virtude da legislação desse Estado, está aí sujeita
a imposto em razão do seu domicílio, residência, sede da
matriz ou do escritório principal, sede de direção ou qualquer
outro critério de natureza análoga.
2. Quando, por força do disposto no parágrafo 1, uma
pessoa física for domiciliada de arilbos os EStados Contratantes, a ~ituação será_resqlvidacq_mo se segue:
.
a) será considerada domiciliada no Estado em que disponha de domicílio permanente; se dispUser de domicílio permanente em ambos os Estados, se~;:á considerada .domiciliada
no Estado com o qual suas relações pessoais e econômicas
sejam mais estreitas \.;entro de inteí-esses vitais); .b) se o Estado em que tenha o centro de seus interesses
vitais não puder ser determinado, ou- se não dispuser de dornici1io permanente em nenhum dos Estados, será considerada
domiciliada no Estado em .que permanecer de forma habitual;
c) se permanecer de forma habitual ern.arnbos b~ Estados
f) o termo "sociedade" designa qualquer pessoa jurídica
ou qualquer entidade que, para fins tributários, seja cOnSide- ou se não permanecer de forma habitual em nenhum deles,
será conslderada domiciliada no Estado de que for nacional;
rada com_o pessoa jurídica;
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d) se for nacional de ambos os Estaçlos_ou !)e não for
nacional de nenhum deles, as autoridades competentes dos
Estados Contratantes resolverão a questão de comum acordo.
3. Quando, em virtude do disposto IJ_O parág-rãfo 1, uma
pessoa que não seja" uma pcssoa~"física f~~-~-?~~-~Iia~a__em
ambos os Estados Contratantes; seiá considerada domiciliada
no Estado em que estiver situada sua sede de direção efetiva.
Em caso de dúvida, as autoridades competentes .dos Estados
Contratantes res-olverãO a questão de comum acordo.

7. O fato de uma sociedade residente _de um Estado
Contratante controlar ou ser controlada por uma sociedade
residente do outro Estado Contratante, ou exercer sua atividade nesse outro Estado (quer seja por intermédio de um
estabelecimento permanente, que de outro modo), não é,
por si só, bastante para fazer, de qualquer dessas sociedades,
estabelecimento permanente da outra.

ARTIGO V
Estabelecimento Permanente

Rendimentos de Bens Imobiliários

ARTIGO VI

1. Para os fins da presente Convenção, a expressão "esM
tabelecimento permanente" ~esigria urna instã.lação_ f!gá -de
negóciOs em que a empresa-exerCe toda o-u parte da sua atividade.
2. A expressão "estabelecim-ento permanente" abrange

L Os rendimentos de bens imobiliários, incluídos os
rendimentos de explorações agrícolas ou florestais, são tributáveis no Estado Contratante em que esses bens estiverem situados.
·
2-.. a) com- ressalva do disposto nas alíneas b e c, a expressão "bens imobiliáriOs" é ddiiiída de acordo com a legisla-

especialmente:
a) uma sede de direção;

ção do Estado Contratante em que os bens em questão estiverem situados;

·

·

· '

b) uma sucursal;
b) a expressão compreende, em qualquer caso, os acess6c) um escritório;
rios da propriedade imobiliária, o gado e o equipamento utilid) uma fábrica;
zados nas explorações agrícolas e florestais, os direitos_ a que
e) uma oficina, e
~ -- -~--se-apliCam as disPostções do direito privado relativas ã proprie0 uma mina. um poço de petróleo ou de gás, uma ped:ei- dade territorial, o usufruto de bens imobiliários e os direitos
ra ou qualquer outro local de extração de recursos naturrus.
a pagamentos variáveis ou fixos pela exploração ou conceSSãO
3. Um canteiro de construção, instalação ou montagem- da exploração de jazidas minerais, fontes e outros recursos
constitui um estabelecimento permanente somente se sua du- naturais;
c) os navios e aeronaves não são considerados bens imoração exceder seis meses.
_
. 4. Não obstante as disposiçõeS precedentes deste artigo, biliáriOs.
a expressão "estabelecimento permanente" não compreende:
3. -O disposto no parágrafo 1 aplica-se aos rendimentos
a) a utilização de instalações unicamente para fins de provenientes da exploração direta, da locação ou do arrendaarmazenagem, exposição ou-entrega de bens ou mercad?rias mente, assim como de qualquer outra forma de exploração
de bens imobiliários.
pertencentes à empresa;
b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias
4. O disposto nos parágrafos 1 e 3 ap1ica·-se igualmente
pertencentes â empresa unicamente para fins de armazena-· aos rendimentos pfovenientes de bens imobiliários de uma
gem, exposição ou entrega;
empresa e aos rendimentos de bens imobiliários que sirvam
c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias para o exertlcio "de profisSões-independentes.
pertencentes à empresa unicamente para fins de transforma-· ----- ·
ção por outra empresa; ARTIGO VIl
d) a manutenção de uma instalação fixa de negócios uniLucros das Empresas
camente para fins de comprar bens ou mercadorias ou de
obter informações para a empre-sa;
e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios uni1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante
camente para fins de realizar para a empresa qualquer outra só são tributáveis nesse -Estado, a não ser que a empresa
atividade de caráter preparatório ou auxiliar.
exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio
5.- Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2. quando de um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa
uma pessoa-:- que não seja um agente independente ao qual exercer sua atividade na form~ indicada, seus lucros são tribuse aplique o patãgrafo 6 - atue por conta de uma empresa táveis no outro Estado, mas unicamente na medida em que
e tenha, e habitualmente exerça, num Estado Contratante forem atribuíveis a esse estabelecimento permanente.
poderes para concluir contratos em nome da empresa, esta
2.. Com ressalva do disposto no parágrafo 3, quando
empresa será considerada como tendo um estabelecimento uma empresa de um EStado Contratante exercer sua atívidade
permanente nesse Estado relativamente a qualquer atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento
que essa pessoa exerça para a empresa, a não ser que as permanente aí ~ituado, serão atribuídos, em cada Estado Conatividades de tal pessoa se limitem às mencionadas no pará- - tratante, a esse estabelecimento permanente, os lucros que
grafo 4, as quais, se exercidas através de uma instalação fixa obteria se fosse uma pessoa distinta e separada exercendo
de negócios, não fariam dessa instalação fixa um estabele- atividades idênticas ou similares em condições idênticas ou
cimento permanente, nos termos deste parágrafo.
similares e transacionando com absoluta independência com
6. Não se considera que urna empresa tem um estabele- a empresa de que é estabelecimento permanente.
cimento permanente num Estado Contratante pelo simples
3. Na determinação-dos lucros de um estabelecimento
fato de exercer a sua atividade nesse Estado por intermédio permanente, é permitido deduzir as despesas que tiverem sido
de um corretor. de um comissário gerai ou de qualquer outro feitas para a consecução dos objetivOs do estabelecimento
agente independente, desde que essas pessoas atuem no âmbi- permanente, incluindo as despesas de direção e os encargos
to normal de suas ativid~des.
gerais de administração assim realizados.
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4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento
permanente pelo fato da simples compra, por este estabelecimento permanente, de bens ou mercadorias para a empresa.
5. . Quando os lucros compreenderem rendimentos tratados separadamente em outros artigos da presente Convenção,
as respectivas disposições não serão afetadas pelas disposições
deste artigo.
- _.
._ ~ _ __
.
ARTIGO VIII
Navegação Marítima e Aérea
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ARTIGO IX
Empresas Associadas
Quando:
a) uma empresa de um Estado Contratante part1c1par,
direta ou indiretamente, da direção, do controle ou do capital
de uma empresa do outro Estado Contratante, _ou
b) as mesmas-pessoas participarem, direta ou indiretamente, da direção, do controle ou do capital de uma empresa
de um Estado Contratante e de uma empresa do outro Estado
Contratante,
e, em ambos os casos, as duas empresas estiverem ligadas,
nas suas relações comerciais_ o_u _financeiras, por condições
aceitas ou impostas que difiram -das que seriarh estabeleciQas
entre empresas independentes, os lucros que, sem essas condições, teriam sido obtidos por uma das empresas, mas não
o foram por causa dessas _condições, podem ser incluídos nos
lucros dessa empresa e tributados como tais.

1. Os lucros de: uma empresa de_ u_m Estado Contratante,
provenientes da exploração, no tráfego internacional, de navios ou aeronaves, só são tributáveis nesse Estado.
2. . O disposto no parágrafo 1 aplica-se também aos lucros_ provenientes da participação num consóCiO~ numa exploração em comum ou num organismo internaci-onal de exploração.
ARTIGO X
3. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2:
Dividendos
a) os juros provenientes de um Estaçio Contrat.ante e
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente
pagos ao Governo do_ outro Estado Contratante, inclusive
a uma sua subdivisão política ou autoridade local_, ao Banco de um Estado Contratante a um residente _do outro Estado
Central desse outro Estado Contratante ou a qualquer agência Contratante são tributáveis neste outro Estado.
(inclusive uma instituição finai1ce1fa) totalmente possuída, di2. Todavia, esses dividendos podem também ser tribureta ou indiretarnente, por ·esse Governo, Banco Central ou tados no Estado Contratante de que é residente a sociedade
ambos, são isentos de imposto no Estado primeiramente men- que os paga, e de acordo com a legislação desse E$tado;
cionado;
mas se a pessoa que os receber for o beneficiário efetivo
b) os juros de obrigações, tÍtulos ou debêntures emitidos dos divicleiidos, o imposto assim estabelecido não poderá excepelo Governo de um Estado Contratante_. Incll,!sive uma. sua der 15% do montante bruto _dos dbádendos.
subdivisão política ou autoridade local, pelo Banco Central
Este parágrafo não afeta a tributação da sociedade pelos
desse Estado Contratãnte ou--pOr cfualcjuei a]:êflCTa{inclusive lucros dos quais os dividendos são pagos.
uma instituíçãO- financeira) posSuída direta ou indireta,rnente
3. 9 termo "dividendos", usado_ne_s_te_argigo, designa
por esse Governo~ Banco Central ou ambos, só são tributáveis os rendimentos provenientes de ações, ações_ ou direitos de
nesse Estado.
fr_~ição, ações de empresas mine:radoras, partes de fundador
4. O termo "juros", usado neste artigo, désiina os ren- ou outros direitos de participação em lucros, com exceção
dimentos da dívida pública, de títulos ou debêntures, acompa- de créditos, bem como os rendimentos provenientes de outras
nhados ou não de garantía hipotecária ou de cláusula de parti- participações de capital assemlhados aos rendimentos de_ações
cipação nos lucros, e de créditos de qualquer natureza, bem pela legislação tributária do Estado de que é residente a sociecomo outros rendimentos que, peJa legislação tributária do dade que os distribui.
4. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica se
Estado Contratante de qUê provêm sejam assemelhados aos
-o beneficiário efetivo dos dividendos, residente de um _Estado
rendimentos de importâncias emprestadas.
5. O disposto nos parágrafos 1 e 2 nãO se aplica se Contratente, tiver, no outro Estado Contratante de_ que é
o beneficiário efetivo dos juros; residente de uril Est3.d6 Con- resid~nte a so_ciedade que paga os dividendos, um estabeletratante, tiver, no outro- Estado .Contratante de que prove- cimento permanente a que estiver efetivaínente ligada a partinham os juros, urh estabelecimento permanente ao qual se cipação geradora- dos dividendos. Ness_e caso, aplica-se o dis:.:
ligue efetivamente o crédito gerador dos juros. Neste_ caso, posto no Artigo VII.
aplica-se .o disposto no_ Artigo VII.
5. Quando um residente da Coréia tiver um estabele6. A limitação estabelecida no parágrafo 2 não_se_aplica cimento permanente no Brasil, este estabelecimento permaaos juros provenientes de um Estado Contratant~ e pagos nente poderá aí estar sujeitO a um impOsto retido na fonte
a um estabelecimento permanente de uma empresa do outro de acordo com a legislação brasileira. Todavia, esse imposto
. não poderá exceder 15% do montante bruto dos lucros desse
Estado Contratante situado em um terceiro Estado._
7. Os juros S_âO considerados provenientes de um EstaQo estabelecimento permanente, determinado após o pagamento
Contratante quando o devedor for esse próprio Estado, uma do imposto de sociedades referente a esses lucros.
6. Quando uma sociedade residente de um Estado Consua subdivisão política, urila autoridade local ou um residente
desse Estado. No entanto, quando o devedor dos juros, resi- tratante receber lucros ou rendimentos provenientes do outro
dente ou não de um Estado Contratante, tiver num Estado Estado Contratante, esse outro Estado não poderá cobrar
Contratante um estabelecimento permanente em relação com nenhum imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade,
o qual haja sido contraída a obrigação que dá origem aos exceto na_ medida em que esses dividendos forem pagos a
juros, e caiba a esse estabelecimento permanente o pagamento um residente desse outro Estªdo._o_u na_ medida em que a
desses juros. tais juros são considerados. provenientes do Esta- participação geradora dos dividendos estiver efetivamente li-._
do Contratante em que o estal;>elecimento permanente e-stiver gada a um estabelecimento permanente situado nesse outro
situado.
Estado, nem sujeitar os lucros não distribuídos da sociedade
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a um imposto sobre lucros não distribuídos, mesmo se os
dividendos pagos ou ps Iucros não distdbufdos consistirem,

total ou parcialmente, em lucros ou rendimentos provenientes
desse outro Estado.

ARTIGO XI
Juros
1. Os juros provenientes de úm Esta"dO Cõnúãiãnte e
pagos a um residente do outro Estado Contratante São tribUtáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses jUros pàâem--tãrilbém ser tiíbuf_~dos
no Estada Contratante de que provêm, e de acordo coin a
legislação desse Estado; mas se a pessoa que os ·receber for
o beneficiário efetivo dos juros, o imposto assim estabelecido
não poderá exceder:
__
_
_ ___
a) 10% do montantC brutO -dos juros, -s-e ·o beneficiário
for um banco e o empréstimO for concedido pÕr Um período
de, no mínimo, 7 anos, rdacioriado cOm a comp-ra-de equipamento industrial ou -com o estudo, a compra e a ínstalação
de unidades industriais ou científicas, assiln côino O fínânciamento de obras públicas;
b) 15% do montante bruto dos juros em iodos os demais
casos.

8. Quando, em conseqüência de relações especiãiS ·existentes entre o devedor e o beneficiihio efetiVO~ ou·e~ntre ã.mbos
e qualquer outra pessoa, o montante dos juros, tendo em
conta o crédito pelo qual são pagos, exceder aquele que seria
acordado entre o devedor e o beneficiário efetivo na ausência
de tais relações, o -disposto neste artigo aplica-se apenas a
este último montante mencionado. Neste caso, a parte excedente dos_ pagamentos será tributável de acordo com a legislação de cada Estado Contrã.tanté~l:endõ- erif'côrüa- as outras
disposições da presente Convenção~
_.
:.
--ARTIGO XII
Royalties
1. Os royalties provenientes de um Estado Contratante
e pagos a um residente de outro Estado Contratante são tribu_-táveis nesse outro estado.
- 2. Todavia, esses royalties podem ser tributados no-EStado Contratante de que proVém, e de acordo com a: le_gislagão
desse estado; mas se a pessoa que- 6S"te-ceber for o benefiCiário
efetívo dos royalties, o imposto assim estabefecido não poderá
exceder:·
--a) 25% dó--mOntante bruto dos royalties provenientes
do uso ou da concessão--do uso de marcas'de indústria oucomércio;
b) 15% do montanfe bruto dos royalties em todos os
demais casos.
3. O termO rOyalties, usado neste argigº!_ ~esigna as
remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela
concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra
literária, artística _ou científica (inclusive os filmes cinematográficos, filmes oU fitas- de- gravação de -programas_de televisão
ou radiodifusão), de uma patente, marca de indústria ou comércio, desenho ou modelo, plano, fórmula ou processos secretos, bem como pelo uso ou ·pela concessão do uso de um
equipamento industrial, comercial ou científico ou por informações correspondentes à experiéncia adquirida no setor industrial, comercial ou científicoL 4. Os royalties são considerados provenientes_ de uni
Estado Contratante quando o devedor for o p-róprio Estado,
-C---
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uma sua subdivisão política, uma-autoridade local ou um resi-_
dente desse estado. Todavia, quando o devedor dos royalties 1
seja ou não residente de u-m Estado Contratante, tiver num
Estado Contratante um estabelecimento permanente em relação com o qual haja sido contraída a obrigação de pagar
os royalties, e caiba a esse estabelecimento permanente o
pagamento desses roy_aJties, tais roya]ti_fs -são Considerados
prOVenieríteS-dO Estado Contratante em que o estabelecimento-peiinãnerife -estiver Situado.
5. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica se
o- beneficiário efetivç _dos royalties, residente de um Estado
· COn"''fiata'it~fe," tiver no outro Estado Contratante de que provém os royalties um estabelecimento permanente, ao qual
estão ligados efetivamente o_direito ou o bem que deu origem
aos_ r_Qy_!tlties. Ne:ste c~so, aplica-se o disposto no Artigo VIL
6: -Qua·ndo, em conseqüência de relações especiai~_existentes entre o devedor e o beneficiário efetivo, ou entre ambos
e qu-alquer outra pessoa, o montante dos royalties, tendo em
conta o uso, direito ou_ informação pelo qual sao -pagos, exceder aquele que seria acordado entre o devedor e o beneficíário
efetivo na ausêr\cia ·cte tais relações, o disposto neste artigo
aplica-se- ape-nas ã este Ultimo montante mencionado. Neste
caso, a parte excedente dos pagamentos será tributável de
acordo com a legislação de cada Estado Contratante, tendo
em_ conta-_as _outras disposições da presente Convenção.
ARTIGO XIII
Ganhos de Capital
1. Os ganhos provenientes da alienação de bens imóveis. definidos no parágrafo 2 do Artig<? VI, são tributáveis
qo_,_:r;:stª-d~ .Gontratan_te ~m que esses bens estiv~rem situados.
. .- 2. os·ganhos provenientes da alienação de-hens móveis
que façam parte do ativo de um es-tabelecimento permanente
que uma empresa- de um Estado Contratante t~nha no outro
Estado Contratante, inclui'ndo os ganhos provenientes da alienação desse estabelecimento permanente (isolado ou com o
conjunto da empresa), são tributáveis nesse outro estado.
No entanto, os ganhos provenientes_ da alienação de navios
ou aeronaves utiliz~dos rió tráfegó _-{nt~rn-acional, ou de bens
móveis pertinentes á <:!xpiorâção de tais navios ou aeronaves,
só são- tributáveis no Estado Contratante de que a empresa
for residente. - 3- Os ganhos provenientes da alienação de quaisquer
outros bens difefentes dos mencionados nos parágrafos 1 e
2 são tributáveis em ambos os Estados Contratantes.

ARTIGO XIV
Profissões Inde~endentes
1. Os rendimentos percebidos por uma pessoa física,
residente de um Estado Contratante, pelo exercício de urna
profissão liberal ou de outras atividades independentes de
caráter análogo só são tributáveis nesse Estado, a não ser
que o pagamentO desses serviços ou atividades caiba a um
estabelecimento permanente situado no outro Estado COntratante ou a uma sociedade aí residente. Neste caso, os rendimentos são tributáveis nesse outro Estado.
2. A expressão "profissão liberãl" abrange, em especial,
as atividades independentes de caráter científico, .técnico, literário, artístico; edUcativo ou pedagógico, bem como as atividades independentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas e contadores.
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ARTIGO XV

ARTIGO XVIII

Profissões Dependentes

Pensões e Anuidades

1. Com ressalva do disposto nos Artigos XVI, XVUI,
XIX, XX e XXI, os salários, o·rdenados e outras remunerações
similares, percebidos de um emprego por um residente de
um Estado Contratante, só são tributáveis ness-e Estado, a
não ser que o emprego seja exercido no outro Estado Contra-

I. Com ressalva do disposto nos parágrafos 2 e 3__ do_
Artigo XIX, as pensões e outras remunerações similares que
não excederem um montante equivalente a 3.000 dólares americanos em um ano calendário, e-ãs ãnuidades que não excede~
rem 3.00_0 dólares a_mericanos em um __ao-º-caknd.ário, pagas
a Um residente de um Estado Contratante, só s_ão tributáveis
nesse Estado.
O montante das pensões ou das anuidades que exceder
o limffe a:Cima mencionado são tributáveis em ambos os Esta-:
dos contratantes.
2.. No presente artigo:
.
a) a expressão "pensões e outras remunerações similares" designa pagamentos periódicos depois da aposentadora,
em conseqüênciã de emprego anterior, ou a título de compensação por danos sofridos em conseqüência de ·emprego anterio-r;
b) o termo "anuidade" designa uma quantia determinada, paga periodicamente, em prazos de_terrninados, durante
a vida 9U_durante_um.período de tempo determinado ou determinável, em decorrência de compromisso de efetuar os pagamentos como retribuição d.e um pleno e adequado con~ravalor
em dinheiro ou avaliável em_dinh.eiro (que não seja por serviços prEstados).

tante. Se o emprego for aí exerciâO, as remunerações correspondentes são tributáveis nC-SSc outro Estado.
2. Não ob~tante o dispo-sto no parágrafo 1, as remunerações, percebidas por um residente de um Estado Contratante, de um emprego exercido no outro Estado Contratante
só são tributáveis no primeiro Estado mencionado se:
a) o beneficiário permanecer no outro Estado Ourante
um período ou períodos que não excedam, no total, 183 dias
do ano fiscal considerado; e
b) as remunerações forem pagas por um- emp-regador ou
em nome de um empregador que não seja residente do outro
Estado; e
c) o encargo_ das remuneraçõ.es não couber a_um_ esta,bele_~
cimento permanente que o empregador tenha no ou-tro Eestado.
3. Não obstante as disposições precedentes deste artigo,
as remunerações percebidas por emprego exercido a bordo
de um navio ou de uma aeronave explorados no tráfego internacional por uma empresa de um Estado Contratante são
tributáveis nesse Estado.

-ARTIGO XIX
Pagamentos Governamentais

ARTIGO XV!
Remuneração de Direção

1. a) As remunerações, excluindo as pensões, pagas por
um :Estado Contratante, uma sua subdivisão política, uma
As remunerações de direção e remunerações sirÍlilares, sua autoridade local ou uma sua entidade criada por lei, a
percebidas por um residente de um Estado Contratante na uma pessoa física em razão de serviços prestados a esse Estado,
qualidade de membro da diretoria oU de qualquer conselho subdivisão, autoridade ou entidade só são tributáveis nesse
de uma sociedad_e ~;esidente do outro Estaçio _Contratante,._. Estado.
são tributáveis nesse outro Estado.
b) Todavia, essas remunerações só são tributáveis no outro Estado Contratante se os serviços_ forem prestados nesse
Estado, e se a pessoa física- for um- resideilte desse Estado
ARTIGO XV!f
que:
Artistas e Desportistas
i) seja um ·naciOnal desse Estado; ou (ii) não tenha se tornado um residente desse Estado uni~
1. Não obstante o disposto- nos-artigos XIV e XV, os
rendimentos percebidos por um residente de um Estado Con- camcnte com a fínâlidade de prestar os serviços.
2. ·a) As pensões pagaS por um Estado Contratante, uma
tratante, na qualidade de profisSional de espetáculos, tal como
artista de teatro, cinema, rádio ou televisão, ou músico, bem sua subdivisão política, uma sua autoridade local ou uma sua
como de desportista, provenientes de suas atividades pessoais, entidade criada por lei, quer diretamente, quer através de
fundos por eles constituídos, a uma pessoa física em razão
exercidas, nessa qualidade, no outro Estado Contratante, são
de serviços prestados a e~e_ Estado, subdivisão, autoridade
tributáveis nesse outro- EStado.
2. Quando os-rendimentos de atividades pessoais exer- ou entidade só são tributáveis nesse Estado.
b) Todavia, essas pensões só são tributáveis no outro
cidas pelo profissional de espetáculos ou desportista nessa
qualidade forem atribuídos a outra pessoa, esses rendimentos, Estado Contratante se a pessoa física fvr um residente e um
- não obstante o disposto nos Artigos VII, XIV e XV, são nacional desse Estado.
tributáveis no Estado Conti"atarite em q"ue são exercidas_ as
3. As pensões pagas ·com fundos provenientes da previatividades do profissional de espetáculos ou do desportista.
dência social de um Estado Contratante a um residente do
3. _ O disposto nos parágrafos I e 2 não se aplica
outro Estado Contratante só são tributáveis no_ EstaâO primeiremunerações ou lucros, aos salários, ordenados_ e remune- ramente mencionado.
rações similares percebidos por atividades desempenhadas
4. O disposto nos Artigos XV, XVI e XVIII aplica-se
num Estado Contratante pelos profissionaiS-de espetáculos às remunerações e pensões pagas em razão de servfços prestaou desportistas se sua visita a esse Estado for substancialmente dos no âmbito de uma atividade comercial ou industrial exercusteada pelo governo do outro Estado Contratante, uma cida por um Estado Contratante, uma sua subdivisão políüca,
sua subdivisão política, uma sua autoridade local ou uma sua uma si.J.a autoridade local ou uma sua entidade criada por
entidade criada por lei.
lei.

às
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ARTIGO XX
Professores e PesquisadDres
Uma pessoa física que é, ou foi cm período imediatamente
anterior ã sua visita a um Estado Contratante, um residente
do outro Estado contratente e que, a c_onvite do Estado primeiramente mencionado ou de uma universidade, estabelecimento de ensino superior, escola, museu ou outra instítujÇão cul!ural desse primeiro Estado, ou que, cumprindo um programa
oficial de intercâmbio cultural, permanecer nesse Estado por
um período não superior a dois anos consecutivos com o único
fim de lecionar, proferir conferências ou_ realizar pesquisas
em tais instituições será isenta de imposto nesse Estado pela
remuneração dessa atividade, desde que o pagamento de tal
remuneração provenha de fora desse Estado.
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z·. Para a deduçãO indicada no parágrafo 1, o imposto
brasileiro e o imposto coreano serão sempre considerados
como tendo sido pagos às seguintes alíquotas:
a) 25% no caso dos dividendos referidos no parágrafo
·
2 do Artigo X;
b) 20% ·no caso dos lUcros, juros e royalties referidos
no parágrafo 5 do Artigo X, no parágrafo 2 do Artigo XI
e no parágrafo 2b do Artigo XII.
3. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante pagar dividendos a uma sociedade residente do outro
Estado Contratante que controle pelo menos 10% do capital
com direito a voto da Sociedade pagadora dos dividendos,
o outro Estado Contratante também concederá um crédito
pelo montante do imposto exigível, no primeiro Estado Contratante, da sociedade pagadora de tais dividendos, com relação aos lucros dos quais esses dividendos são pagos.
Todavia, o crédito não poderá exceder a fração do imposto no __outro Estado Contratante, calculado antes da concessão
do crédito, correspondente aos rendimentos tributados no primeiro Estado Contratante.

ARTIGO XXI
Estudantes e Aprendizes
1. Uma pessoa física que é, ou foi em -período imediatamente anterior à sua ViSita a um Estado Contratante, um
residente do outro Estado Contratante, e que_ permanecer
no Estado primeiramente mencionado _unicamente.
a) como estudante de uma universidade, estabelecimento
ARTIGO XXIV .
de ensino superior ou escola desse primeiro Estado; ou
N~~-Discriminação
b) como beneficiário de uma bolsa, subvenção ou prêmio
L Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão
concedidos por uma organização religiosa. de caridade, c_ientífica ou educacional, para o fim primordial de estudar ou pes- sujeitos, no outro Estado Contratante, a nenhuffi:i tributaçãO
ou ·obrigação correspondente diferente Ou maís onerOsa--do
quisar; ou
c) como _membro de um programa de cooperação técnica que aquelas a que estejam ou possam estar sujeitos os nãdolevado _a efeito pelo Governó do outro Estado Contratante, nais desse outro Estado que se encontrem na mesma situação.
2. A tributação de um estabelecimento permanente que
será isenta de imposto no Estado primeiramente mencionado,
no que concerne ãs quantias recebidas do exterior para fins uma empresa de um Estado Contratante tenha no outro Estado Contratante não será. menos favorável nesse outro Estado
de sua manutenção, educação ou treinamento.
2.- . Uma pessoa física que é, ou foi em período imediata- do que as das empresas desse outro Estado que exerçam as
mente anterior à _sua Visita a uni Estado Contratante, um mesmas atividades. Esta dispo.siÇão não -poderá ser interpreresidente do outro Estado Contratante, c que permanecer tada no sentido de obrigar um Estado Contratante a conceder
no Estado primeiramente mencionado com o único fim de aos resitientes do outro Estado Contratante as deduções pesestudar ou realizar treinamento,-será iSenta de imposto nesse soais, abatimentos e reduções de impostos em função do Estaprimeiro Estado, por um período não superiOr a dois anos do civil ou encargOs familiares concedidos aos seus próprios
consecutivos, no que concerne ã rerri.uneração proveifie-nte residentes.
3. A menos que s~ apliquem as _disposições do Artigo
de emprego aí ex~rcido necessário à sua manutenção, educa~ __ IX, do parágrafo 8 do Artigo XI ou do parágrafo 6 do Artigo
ção ou treinamento.
XII, os juros, royalties e outras "importâncias pagas por uma
ARTIGO XXII
empresa de um Estado Contratante a um residente do outro
Outros Rendimentos
Os rendimentos de um residente de um Estado Contra- Estado Contratante serão dedutíveis, para fins de determitante provenientes do outro Estado Contratante c não tratados nação do lucro tributável dessa empresa. como se fo_ss_e_m pagos
nos artigos preCe-dentes da presente ConVeriçãO, São tribu!ávels a um residente do Estado_ primeiramente mencionado.
4. As empresas de um Estado Contr-atante cujo capital
nesse outro Estado.
seja possuído ou controlado, total ou parcialmente, direta
ARTIGO XXIII
ou indiretamente, por um ou mais residentes do outro Estado
Métodos para Eliminar a Dupla Tributação
Contratante, não ficãrão sujeifit"s, no Estado primeiramente
1. Observadas as disposiçõeS da legislação tribUtária de mencionado, a nenhuma tributação ou obrigação corresponcada Estad<? Contratante relativas à -concessão de cr,éditO de dente diferente ou mais onerosa do que aquelas a qu~ estejam
imposto, qUando um residente de um Estado Coiltratante ou possam estar sujeitas outtas empresas similares desse prireceber rendimentos que, de acordo com as disposições da meiro Estado cujo capital seja possuído ou controlado, total
presente Convenção, podem ser trib_utados no outro Estado oU parcialmente, direta ou indiretiun.e-áte-; por um ou mais
Contratante, o primeiro Estado Contratante permitirá que residentes do outro_ Estado Contratante.
5~ Neste artigo, o _termo "tributaç~o'' designa os imposseja deduzido do imposto íncidente sobre os rendimentos desse __r_esidente um montante igual ao_ imposto sobre a renda tos visados pela presente Convenção.
pago no outro Estado Contratante. -ARTIGO XXV
Todavia, o montante deduzido não po_derá exceder a fraProcedimento Amigável
ção do iniposto sobre a renda, calculado antes da dedução,
correspondente aos rendimentos que podem ser tributados
1. , Quando um residente de um Estado Contratante conno outro Estado Contratante.
siderar que as medidas tomadas por um ou ambos os Estados:_
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Contratantes conduzem ou poderão conduzir. em felação a
si a uma tributação em desac_ordo com o disposto na- presente
Convenção-, poderá, independentemente dos recursos previstos pela legislação interna desses Estados, submeter o seu
caso a autoridade competente do Estado Contrantante de
que é residente ou, se o seu caso está compreendido no parágrafo 1 do Artigo XXIV, à do Estadº Çontratante de que
é nacional.
2. A autoridade competente, se a reclamação se lhe
afigurar justificitda e não estiver em condições_de lh_e dar
uma solução satisfatOría, esforçar-se-a por-resolver a -questão
através de acordo amigável, com a autoridade competente
do outro Estado Contratante, a fim de evitar uma tributação
em discordância com a preSente Convenção.
3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão por resOlver, através -de acordo amigável,
as dificuldades ou as dúvidas a que possa dar lugar a interpretação ou a aplicação da Convenção. PoderãO também consultar-se mutuamente com viStas a elimiriar a duplã híbutação
nos casos não previstos na presente Convenção.
4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão comunicar-se diretamente, a fim de chegarem
a um acordo nos termos indicados nos parágrafos anteriores.
Quando, para chegar a esse acordo, parecer aconselhável uma
troca verbal de_opiniões, essa troca poderá efetuar-se no âmbito de_ uma Comissão composta por representantes das -a-utoridades competentes dos Estados Contratantes.
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2. A Convenção entrará em vigor na data de troca dos
instrumentos de
ratificação e as suas disposições serão aplicadas pela primeir.ã
vez:
·
a) no que concerne aos impostos retidos na fonte, às
importâncias pagas ou creditadas em ou depois de 1o de janeiro
do ano calendário imediatamente seguinte àquele em que a
Convenção entrar em vigor;
b) no que concerne aos demais impostos visados pela
Convenção, ao ano fiscal que comece em ou depois de 1(>
de janeiro do ano calendário imediatamente seguinte àquele
em que a Convenção entrar em vigor.

ARTIGO XXIX
Denúncia
A presente Convenção permanecerá em vigOr indefinidamente, mas qualquer dos Estados Contratantes poderá, no
ou antes do trigésimo dia de junho de qUalquer ano calendário,
a partii do quinto ano seguinte àquele em que os instrumentos
de ratificação tiverem sido trocados, dar ao outro Estado Contratante, através dos canais diplomáticos, um aviso escrito
de denúncia e, nesse caso, a presente Convenção deixará de
se aplicar:
a) no que concerne' aos impostos --retidOs ·na fonte, às
importâncias pagas ou creditadas a não-residentes no ou depois do primeiro dia de janeiro do ano calendário imediatamente seguinte àquele em que o aviso de denúncia tenha
sido dado; e
b) no que concerne aos demais impostos, aos anos fiscais
ARTIGO XXVI
comecerrr
n-o -ou depois do primeiro dia de janeiro do
que
Troca de Informações
ano calendário imediatamente seguinte àquele em que o aviso
1. As autoridades competenles dos EStado-s Contratan- de denúncia tenha sido dado.
tes trocarão entre si as informações neceSSárias para aplicar
Em testemunho do que os-abaixo aSsinados, deVidam-ente
a presente ConvenÇão:Todas as informaçõ-eSdeSte-mOdo tro- autorizados, assinam a presente Convenção.
cadas serão consideradas secretas e s6 poderão ser comuniFeita em duplicata em Seul, aos 7 dias do mês de março
cadas às pessoas, autoridades ou tribunais encarregados do de 1989, nas línguas portuguesa, coreana e inglesa, sendo
lançamento ou cobrança dos impostos abrangidos p~la pre-- Os três textos igualmente autênticos.
-sente Convenção, ou da decisão sobre recursos, ou da instauEm caso de divergência e-ntre -os textos em portuguêS
ração de processos-sobre delitos relativos a esses impostos.
e coreano, prevalecerá o texto em inglês.
2. O disposto no--parágrafo 1 não poderá _em neTIJlum
Pelo_Governo da República Federativa do Brasil:
caso· ser interpretado no sentido de impor a um dos Estadõs
Pelo Governo da República da Coréia:
__
··
Contratantes a obrigaÇão. a) de tomar medidas administrativas contrárias â sua legislação e ã sua prática administrativa, ou as ·çte outro Estado
PROTOCOLO
Contratante;
---- -- - --No momento da assinatura da Convehção para Evitar
b) de fornecer informações que não possam ser obtidas
a Dupla Tributação e Prevenir a Eva-são -Fiscal -em Matéria
com base na sua legislação, ou no âmbito de sua prática admide Impostos sobre a Renda entre a República Federativa do
nistratiVa- normal, ou das do outro Estado Contratante;
c) de transmitir" informações reveladoras' de segredos ou Brasil e a República da Coréia, os abaixo assinados, devidaprocessos comerciais, industriais ou profissiOnais., OU informa~ mente autorizados, acordam nas seguintes disposições que
constituem parte integrante da presente Convenção.
ções cuja comunicá'Ção"-seja Conti'áiia a Ofdem púhliéa.
1._ COm referência ao Artigo II, parágrafo 1
Em relação ao~subparágrafo b do parágrafo I do Artigo
ARTIGO XXVIII
II da Convenção, fica entendido que a Convenção aplica-se
Agentes Diplomáticos e Funcionários Consulares
ao i.nlposto de defesa coreano, quando cobrado com base
no imposto SObre a renda ou no imposto de sociedades.
Nada na presente Convenção prejudicará os privilégioS
. 2. Com referência ao Artigo VII, parágrafo 3
Fica entendidõ- que o disposto neste parágrafo aplica~se
fiscais de que se beneficiem os agentes diplomáticos ou funcionários consulares em virtude dt: regras gerais de- direito iilter- ãs despesas nele mencionadas, sejam elas realizadas no Estado
~m que o estabelecimento permanente estiver situado, Ou
nacional ou de disposições de acordos especiais.
em qualquer outro lugar.
3. Com referência aos Artigos X e XII
1. A presente Convenção será ratificada, e os instru_ Em relação aos Artigos X e XII, fica entendido que,
mentos de ratificação serão trocados em Brasília o mais cedo
possível.
se o Brasil concordar, após a assinatura da presente Conven-. _

...
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ção, em reduzir para menos de 15%, em vir-tude -de uma
convenção concluída entre o Brasil e um terceiro Estado não
localizado na América Latin·a, as alíquotas de seu imposto
sobre dividendos, lucros ou royalties pagos por um residente
do Brasil e efetivamente percebidos por um residente desse
terceiro Estado não localizado na América Latina, as mesmas
alíquotas previstas na convenção com esse_ terceiio Estadoserão também aplicadas aos -diVidendos, lucros e royalties
referidos_ nos Artigos X e XII da presente Convenção.
4. Com referência ao Artigo XII, parágrafo 3
Fica entendido que o disposto no parágrafo 3 do AftigõXII aplica-se aos pagamentos de qualquer espécie recebidos
como remuneração pela prestação de assist~_J;Icia técnjCi-e
de serviços técnicos.
- - ·
S. Com referência ao Artigo XIV
~
Fica entendido que o disposto no Artigo XIV aplica~se
mesmo se as atividades forem exercidas por uma sotiedade
civil(civil company).
6. Com referência ao A~_tig4?_ XíX~ parágrafos l(a) e 2(a)
Fica entendido que a expressão "entidade criada por lei"
inclui especialmente, no caso do Brasil, o Banco Central do
Brasil, o Banco Nacionaf de _-Desenvolvimento Económico
e Social, o Banco Nacional de Hã.bltação, os bancos regionais
ou estaduais de desenvolvimento e o Banco do Brasil; e no
caso da Coréia, o Bank of Korea, o Export Import Bank
ofKorea, o Korea Exchange Bank e a Korea rrade Promotion
Corporation.
7. Com referência ao Artigo XXlli, parágrafo 3
.Fica entendido que, para fins do crédito referido no pará~
grafo 3 do Artigo XXIII, a expressão ·"montante do imposto
exigívt;l" ~nclui o montante do imposto de sociedades de um
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Estado Contratante que deveria tef sido pago se não -houvesse
sido isento ou reduzido de ac_ordo com as medidas especiais
de incentivo destinadas a promover o desenvolvimento econô·
mico desse Estado, vigentes n(l Çata_ d_a assinatura da presente
Convenção, ou que venham a s_er introduzidas posteriormente
na legislação tributária desse Estado, com finalidade idêntica
ou- substancialmente similar, modificando ou ampliando as
medidas existentes.
8. Com referência ao Artigo XXIV, parágrafo 2
Fica çntendido que as disposições do parágrafo 5 do Artigo X não são _c_ç)nflitantes com_ as do pará_grafo 2 do ..t\.rtigo
XXIV.
9 ._ -Com referência ao Artigo XXIV, parágrafos 3 e 4

As disposições da legislação brasileira que não permitem

que os ro)'alties, como definidos no parágrafo 3 do Artigo
XII, pagos por uma sociedade residente do Brasil a um TÇ!Si·
dente da Coréia que possua no mínimo 50% dõ c3.pital com
direito a votó dessa sociedade, sejam dedutíveis no momento
de se determfnar o rendimento tributável da sociedade resi~
dente do Brasil, não são conflitã.rites com as disposições dos
parágrafos 3 e 4 do~Artigo XXIV da presente Convenção.
Em testemunho do que os abaixo assinados, para isso
devidã.mente autorizados, assinam o presente Protocolo.
Feita em duplícata em Seul.' aos 7 dias do mês de março
de 1989, nas línguas portuguesa, coreana e inglesa, SC!_odo
oS três textos "igualmente autênticos.
Em caso de divergência entre- os teXtos_ em português
e cm coreano, prevalecerá o texto em inglês:
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Pelo Governo da República da Coréia:

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
Encaminhamento à revisão do Senado autógrafo do
seguinte projeto:
- Projeto de Lei da Câmara n• 87/91 (n• 2.838/89,
na Casa de origem), que dá nova redação a dispositivOs
da Lei n' 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que "Cria
a Ordem sobre a regulamentação do exercício da profissão
-No 260/91 (n' 524/91, na Casa oiigem), restituindo_ de~músico e- dá outras providências".
autógrafos d~ projeto de lei sancionado.
1.2.3 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
1.2.2 - Ofícios do Primeiro Secretário da Câmara
- Ofício "S" n'-' 39/91, da S~ Prefeita de São Paulo
dos Deputados
solicítâ.ndo autorização do Senado Federal para contratar
- N 9 267/91, comunicando a aprovação das emendas operação de crédito no valor de FLS 17.529.900,00 (dezes· -do Senado ao Projeto de Lei da Câmara ri• 12BI91l~ (n' sete milhões, quinhentos e vinte e nove mil e novecentos
3.733/89, na Casa de origein)~ que dispõe sobre a Cri?ÇáO florins holandeses), para a importação de equipamentos
de Procuradorias RegiOnais -da República, da Procurad_oria destinados aos_ hospitais da rede municipal e Hospital do
da República do Estado do TOcantins, de -Procurã.dorias Servidor Público Municipal. (Projeto de ReSolu~ão n"'
75/91.)
em Municípios do interior e dá outras providênciaS.- Ofício n9 44/91, do Senhor Presidente do Banco
- N 9 268/91, comunicando a aprovação do Projeto Centr:al do Brasil, encaminhando ao Senado Federal pediM
de Lei do Senado n• 308/89 (n' 5.230!'liJ; ná Casa de orf- · do formulado pelo Governo do Estado do Rio de_ Janeiro
gem), de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que no sentido de que a proporção mencionada no art. 3? da
institui o _cadastro nacional de infraç6es penais e dá outras Resoioção n• 38, de 1991, desta Casa (84%), para Úoiagem
providências.
dos Bónus do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro/BTRJ,
1 - ATA DA 175' SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO
DE 1991
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
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seja aplicada apenas às parcelas de Bônus correspondentes
às Letras Financeiras -do Tesouro do Estado do Rio ele
Janeiro/LFTRJ. (Projeto de Resolução__n~_16/91.}
- Ofício ''S" n" 40, de 6 de setembro de 1991 (70/91,
de 3 de setembro de 1991, na Casa -origem), daS~ Prefeita
do Município--de São Paulo, que submete à aprovação do
Senado Federal proposta de prorrogaçã.o de prazo de validade da Resolução n'~ 71, de 18-12--90, desta CaSa, que
autorizou a emissão e colocação no m_ercado de
1.717 .544. 757 Letras Ffnanceiras do Tesouro do Município

dOr, Esperidião Amin, OferecidO ao PLS n" 168191, de ãutoria do Senador Valmir Campelo, que "Dispõe sobre os
prazos de contratode depósito em papel-moeda em instituições- financeiras_~ e- dá outras_ Pfovidêncas".
- No;. 23791,- do Presidente da Comissão de Assuntos
Económicos, comunicando aprovação do Substitutivo, de
autoria do Senador Ronan Tito Oferecido ao PLS n~ 129,
de 1991, de autorizado Senador Nelson CarneirO, que_ '"inclui a Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento
do Vale do Jiquitinhon-ha, nOs diSpositivos da Lei n"

de São Paulo. (Projeto de Resolução n' 77/91.)
-Projeto· de Lei da Câmara n° 125190 (n' L601i-B,
de 19g9-, ila -orig"em}, que '"Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR nos
termos do art. 62 do Ato das_Disposições ConStTfticionais
Transitórias". _
_
- Projeto de Lei da Câmara n' 121., de 1990 (n'
1.169-B, de 1988, na Casa de origem), que "Dispõe sobre
a retirada e transplante de tecidos, órgãos- e partes do
corpo humano com fins terap_êuticos_- e científicos, e"dá
outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n~ 15, de 1991, que "E~tabelece normas para a elaboração da matriz__energética nacional, dispõe sobre a formulação do Plano Plurianual de
Investimentos, na parte referente à energia, ·e dá outras
providências".
--Projeto- de Lei d_o Senado n<> 129, de 1991, que
inclui a Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento
Regional - FUNDENOR, nos dispositivos da Lei no
8.167/91.
-Projeto de Lei do Senado no 168, de 1991, que
"Dispõe sobre os prazos dos contratos de depósitos em
papel-moeda em instituições financertas- e_ dá ou_tras providências".
- Projeto de Decreto Legislativo n' 104191 (n'
348-B/90, na Câmara dos Deputados}, que aprova o texto
do Protocolo AdicionaL ao Acordo para a Construção de
uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre as cidades de São
Borja e Santo Tomé, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos_Aires, 6 de julho de 1990.
_
1.2.4 - Requerimento
- N'' 695/91, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando a transcrição, nos Anais do Congresso Nacional, da palestra proferida pelo Presidente do Tribunal de
Contas da_ União, Ministro Adhemar Paladini Ghisi, por
ocasião do Semínãiio de Auditoria Interna, promovido
pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil, Departamento do Tesouro Nacional e Escola de Administração
Fazendária, em 9 de setembro de 1991_.
1.2.5- Ofícios
- N" 24/91, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando a aprovação- do substitutivo,
de autoria do Senador Beni V eras, oferecido ao PLS n<>
15191, de autoria do Senador Teotónio Vilela Filho, que
"estabelece nonnas para a elaborasão da matriz energética
nacional, dispõe sobre a formulação do Plano Plurianual
de Investimentos, na parte -referente à energia, e dá outras
providências".
- N' 22/91, do Presidente da Comissão, de Assuntos
Económicos, aprovando o substitutivo, de aütõria do Sena:.-

8.167/91".

1

·

·

1.2-6- Comunicações da Presidência
-Abertura de prazo de· cinco dias para interposição
de recurso para que os ProjetáS-de Lei do Senado n"~ 15.129
e 168, de 1991, sejãm apreciados pelo Plenário. . . :. __ Abertura á6 piazo para apreSentação de emendas

aos Projetas de Resolução n'75 a 77, de 1991.
-Abertura de prazo para apresentação de emendas
aos Projetas de Lei da Cârriara ri<> 125, de 1990.
f.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO - Comentário, sobre projeto de- resolução, de autoria de S.
Ex~, que altera dispositivos do Regimento ln terno referentes à tramitação de proposta de emenda à Constituição.
SENADOR MANSUETO DE LAVOR - Análise
das propostas de emendas à Constituição de modificações
daordemeconômica,enviadasaOCongressoNacionalpelo
Presidente da República.
1.2.8- Comunicação
-Da Liderança do PTB, solicitando alteração na
representação do
Partido Trabalhista Brasileiro/PTB, na co.missâo designada
a emitir parecer s_obre a Medida Provisórié:f n" 299.
1.2.9 - Requerimentos
N" 696 e 700, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, solicitando inclusão em Ordem do Dia dos Projetos de Lei do Senado n's 129, 220, 258, 278 e 283, de
1991.
1.2.10- Comunicação da Presidência
- Deferimento, ad referendum da Comissão Dire:.
tora, do Requerimento n'~ 6_88/~1, do Senador Humberto
Lucena.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n"' 84/91 (n<~ 1.450/91, na
Casa de Origem), de iniciativa do Superior -TribUnal de
Justiça, que dispõe sobre _a ·criação das seções judiciárias
dos Estados do Tocantins, Amapá e Roraima, reestrutura
os serviços da Justiça Federal de 1~ grau e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
"Projeto de Le~. da C~mara n<> 26/91 (n<:> 5.750/90", na
Casa de origem), que cria área de livre comércio no Municfpio de Bonfim, no Estado de Roraima, -e dá outras providências. Declarado prejudicado. Ao arquivO.
l.J. 1 _ Discursos após 3 Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Comentários sobre declarações do Governador Antônio Carlos Magalhães, afirmando dispor de provas de corrupção- no Govemo estadual anterior. Manifesto de partidos políticosem defesa da_ Bahia.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como LíderProjeto de lei que estaria sendo elabOrado, por -áetemii- -
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nação do Presidente da República. objetivando a implantação do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos da União. Teimosia do Presidente Fernando Collor
de atribuír aos servidores públicos a causa dos males do
Brasil. Aspectos do "Emendão" no concernente â estabilidade dos servidores públicos.
SENADOR PEDRO SIMON- Falhas da assessoria
jurídica do Presidente da República na redaçãO dO- art.
1" da versão original do "Ernendão", no encaminhamento
da Medida Provisdria no 299 e na negativa de atualização
da tabela de Imposto· de Renda.
SENADOR NELSON CARNEIRO -Situação caótica do ensino básico ná País.
SENADOR ODACIR SOARES - Importância do

Fundo ConstituciOnial de FinanCia·m.ento da Régi3:o_Norte.
SENADOR MARCO MACIEL- Palesfra proferida
por S. Ex' sob o tema "CenáfioS políticos do Brasil", no
Congresso Promovido pela empresa ABC --petã empresa
ABC- Buli S.A., denominado "Visão política nacional
de informática no País face ao novo contexto ...
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Visita aos
Municípios :;ergipanos de Porto da Folha, Nossa Senhora
da Glória e Boquim, por ocasião de festa-s típicas locais.
SENADOR PEDRO SIMON- Atraso no pagamento do benefício do_s_ aposentados.
J.3.2- Comunicaçãoda Presidência
- Designação, -perr indicação da Liderança do PDT
na Câmara dos Deputados, de membros para· comporem
a Comissão- Mista da Medida Provisófia n9 299.
-
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1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4 -ENCERRAMENTO 2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
_ _:-:_º'-.<? Sr~ Edu_ardo Suplicy, proferido na sessão de
3-10-91.
3 - RETIFIÇAÇÃO
-Ata da 113~_ Sessão, realizada em r-8-91
5 --MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DEPARTUlOS PO~
LÍTICOS .
. .
- 7 '- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
SUMÁRIO DA ATA DA 113• SESSÃO,
REALIZADA EM 1• DE AGOSTO DE 1991
Retificação
Na publicação do sumário. feita no DCN - Seção II, de 2-8-91, página n? 4350, 1~ coluna, no item
1.2.10 - Expediente recebido.
Onde se Jê: 1-2.1 O - Expediente Recebido
Lista n• 4/91.
Leia-se:
1.2-10- Expediente recebido
- Lista n• 1191.

Sessão, em 7 de outubro de 1991

Sessão Legislativa Ordinária, da

49~Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Dirceu Carneiro.
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camà!go -

Alexandre Costa -

-É lido o seguínte

Carlos Patro-

cínio- Chagas Rodrigues- Coutinho Jorge- Elcio Álvares

- Epitácio Cafeteirã - Francisco Rollemberg - Garibaldi
Alves- Hugo Napoleão- Humberto Luc~J!.a--:- João França
- José Paulo Biso! - José Richa - Jutahy Magalhães Lourival Baptista - Magno Bacelar_- Ma"iislletQ_ c;ie Lavor
- Mauro Benevides - Nelson· Carneiro - Odácir Soares
-Pedro Simon -·TelmoV1Cira- Valmir Campelo- Wilson
"Martins.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 25 Srs.Senador~s. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão-.
Sob-a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhoS.
O Sr. 1~ SecretáriO proc~derá à leitUra dO Expediente.

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
---Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N• 260/91 (n' 524/91, na origem), de 4 do corrente, referent'e ao Projeto de Lei da Câmara n• 80, de 1991 (n' 1.819/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a incorporação~ aos
salârios, do abono de que trata a Lei n• 8.178, de 1• de março
de 1991, a dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n• 8.238; de -4 de
outubro de 1991.)
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OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
N~

267/91, de 4 do corrente, comunicando a aprovação
das emendas do Senado ao -Projeto de Lei da Çâmara n 9
128, de 1990 (n' 3.733/89, na Casa de origem), que dispõe
sobre a criação de Procuradorias Regionais da República,
da Procuradoria da República do Estado dõ Tocantins, de
Procuradorias em MunicípiOs- do interior e dá outras providências.

N• 268/91, de 4 do corrente, comunicando a aprovação
do Projeto de Lei do Senado n' 308, de 1989 (ri• 5.230/90,
naquela Casa), di autoria do Senador Francisco Rolhimberg,
que institui o cadastro nacional de infrações penais, e dá outras
providências.
(Projetos--en-Viaa.OS à sanção em 4 de outubro de 1991.)
Encaminhando à revisão d_Q Senado Federal autógrafo

do seguinte projeto:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARAN• 87, DE 1991
(N• 2.838/89, na Casa de origem)
Dá nova redação a dispositivos da Lei n' 3.857, de
22 de dezembro de 1960, que "cria a Ordem dos Mtísicos
do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício
da profissão de mtísico, e dá outras providências".

O Congresso -mcwnalâecreta:-=Art. I" A Lei n' 3.857, de 22 de dezembro de 1960,
passa a vigorar com ãS seguintes alterações:
I -o art. 4<:> passa a vigorar acrescido de um parágrafo,
numerado como § 2'", transformando-se o atual parágrafo único em§ to. com a seguinte redação:
'' Art. 4? .......... ,.~. ~-··
-·~r~~-.Fi--~--~---~
Os membros do Conselho Federal serão eleitos por escrutínio secreto e -maioria absoluta de votos,
em Assembléia de que participarão todos os Presidentes
dos Conselhos Regionaís, para um miridato que -ferá
a duração de dois anos, permitindo-se apenas uma reeleição.
§ 2• As eleições do Conselho Federal realizar-seão no prazo de sessenta dias após as eleições dos Conselhos Regionais e as chapas que àquelas concorrerem deverão discriminar os cargos de Diretoría."
$•

.-.-.--.-. . . . -. . .- .

§ I'

UI- ficam revogados osarts. 12, 24, 25 e ·o iilciso
V do art. 21;
IV- o art. 17 passa a vigorar com a seguinte reda-

ção:
"Art. 17. Aos profissionã.is, registrados de
acordo com e·sta lei, serão entreg~es as carteiras :profissionai~ que os habilitarão- ao exercício da profissão de
músico em todo o País."
V- fica acrescentado ao art. 28 a seguinte alínea i:
"Art. - ._-._....... ~-... ~••••••oHu••••_··"···~•••••••••••••••••••
i) aos que praticarem o gêneropop~~ª'r ,_ q!J.e c!_everão
ser su-bmetidos a banca examinadora integrada por professores devidamente _capacitados e escolhidos pelas Direterias dos Conselhos Regionais-da Ordem dos Músicos
cto--:srasii."

VI-o§ 1~ do art. 28 passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 28.........
················
- ... ' .........
--

····-~·-·

§ 1~ Aos músicos a que se referem as alíneasf, g
ei deste artigo serão concedidOs certificad9s que os habili~
tem ao exercíciO-da profissão. 1 '

Art. 2~ OS _Conselhos Federal e Regionais da Ordem
dos Músicos do Brasil realizarão eleições no prazo máximo
de sessenta dias da data da publicação desta lei, obedecidas
as disposições constantes do artigo anterior.
Art. 3~ O Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta lei no prazo de sessenta dias, a contar da data de sua
publicação.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. _5° Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 3,857, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1960
Cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre
a regulamentação do exercício da profissão de músico,
e dá_ outras providências.

.. ·····.. ······.. ······........cA"PiTüi:O" 1........................ ·.... .
Da Ordem dos Músicos do Brasil

II -O art. 11 passa 'a vigorar com a seguinte iedação:
"Art. 11. Os Conselhos Regionais serão compostos de vinte e um membros eleitos em escrutínio secreto,
através de eleição direta, em Assembléia dos músicos
inscritos de cada região que estejam em- 4ia_ com suas
obrigações e em--pleno gozo de seus direitOs, ved~da
qualquer discriminação entre portadores de Cã!feTras--diferenciadas.
-..
.~
§ 1~ É obrigatóiiO-o voto nas elciçOes para os Cohselhos Regionais, devendo as chapas que a- elas concor~
rerem discriminar os cargo-s de diretoria.
§ 2~ O mandato dOs membros dos Conselhos Regionais terá a duração de dois anos, permitindo-se apenas
uma reeleição."

, , ; n •••'•••••••••••••••-••·~~••••••••••···•••••••'••••••••"••••~•..-...••••••••••••••••

Art. 4• O Conselho Federal dos Músicos será composto
de 9 (nove) membros_ e de igual número de suplentes, brasi~
leiros _natos ou naturalizados.
ParágrafO único, os-membroS-do Conselho Federal serão eleitos por escrutlnio secreto e maioria absoluta de votos,
em assembléia dos delegados dos Conselhos Regionais.

Art. 11. Os_ Conselhos Regionais --serão compostos de
6 (seis) membros, quando 6 Conselho tiver até 50 (cinqüenta)
músicos inscritos; de 9 (nove) até 150 (cento e cinquenta)
Ill:Úsicos inscrito_s; de 15 (quinze)! até 3pü (trezep.tos) músícos
inscrito"s. e 21 (vinte e um), quando exceder desse número.
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a) aos diplomados pela Escola Nacional de Música da
Universidade do Brasil ou por estabelecimentos equiparados
ou reconhecidos;
b) a'?s diplomados pelo Conserv?tór~o ~acio_nal de Canto
Orfê'ôólco;
c) aos diplomados por conservatórios, escolas ou institutos estrangeiros de ensino superior de música, legalmente reconhecidos, desde que tenham revalidados os seus diplomas,
no país na forma ·da lei;
d) aos professores catedráticos e aos maestros de renome
internacional que dirijam ou tenham dirigido orquestras ou
coros oficiais;
-----e} aos alunos dos dois últimos anos dos cursos de composição, regência ou de qualquer instrumento da Escola Nacional
Art. 17. Aos profissionais registradoS· de acordo com- ~e__ Música ou estabelecimentos equiparados_ ou reconhecidos;
esta lei, serão entregues as carteiras profissionais que os habilit) aos músicos de qualquer gênero ou especialidade que
tarão ao exercício da profissão de ensino de músico em todo estejam em atividade profissional devidamente comprovada,
o país.
na data _da publicação da presente lei;
.
§ 1'·' A carteira a que alude _este artigo valerá corno
_g) os músicos que forem aprovados em exame prestado
documento de identidade e terá fé pública.
perante banca examinadora, constituída de três especialistas
§ z~ No caso de o músico ter de exercer temporariano mínimo, indicados pela Ordem e pelos sindicatos de músimente a sua profissionãl em outra jurisdição, deverá apre- cos do_Io_cal e nomeados pela autoridade competente_do Minissentâr a carteira profissão para·- ser visada pelo presidente
tério do Trabalho, Indústria e Comércio.
do Conselho Regional desta jurisçliçãc;>. _ .,.
§ 19 AQS músicos a que se referem as alíneasf e g deste
§ 3o Se o músíco ínscríto nó Conselho Regional de um
artigo será concedido certificado que os habilite ao exercício
Estado passar a exercer por mais de 90 (noventa) dias atividade da profissão.
em outro Estado, deverá requerer inscrição no Conselho Re§ 29 Os músicos estrangeiros ficam dispensados das exigional da jurisdição deste.
gências deste artigo. desde que sua permanência no território
, _nacional não ultrapasse o período de 90 (noventa) dias e sejam:
····················································--····~--~· ----~
a) compositores de música erudita ou popular;
b) regentes de orquestra sinfônica, ópera, bailado ou coArt. 21. À assembléia geral compete:
- ro, decomprovada competéncia;I -discutir e votar o relatório e contas dadiretoria devenc) integrantes de conjuntos orquestrais, operfsticos, foldo, para esse fim, reunir-se ao menos uma vez por ano sendo, clóricos, populares ou típicos;
_
. _ __
nos anos em que se tenha de realizar a eleição do C9nselho
d) pianistas, violinistas, violoncelisfas; cantores ou ínStru-Regional, de 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias antes
mentistas virtu9ses de outra especialidade, a critério do órgão
da data fixada para essa eleição;
instituído pelo art. 27 desta lei.
II- autorizar a alienação de imóveis do património do
Conselho;
III- elaborar e alterar a tabela de emolumentos cobrados pelos serviços pre_stadosad- referendam -do ConséThO--Fe:deral;
(A Comissão de Assuntos Sociais.)
IV- deliberar sobre as questões ou consultas submetidas
à sua decisão -pelo Conselho ou pela diretoria;
PARECERES
V- eleger um delegado e um suplente para a eleição
dos membros e suplentes do Conselho Federal.
PARECER N• 379, DE 1991
Da
Comissão
de Assuntos Económicos, sobre o Ofício
Art. 24. Instalada a Ordem dos Músicos do Brasil será
"S" nl' 39, de 1991, da Sr' Prefeita do Município de São
estabelecido o prazo de 6 (seis) meses P':l!a a inscrição daqueles
Paulo, solicitando autorização do .S~nado Federal para
que já se ericontrem no exercíciO da profissão.
_
contratar operação de crédito no valor de FLS
Art. 25~ O músiCo que, --na data da publiCãção desta
17.529.900,00 (dezessete milhões, quinhentos e vinte e
lei, estiver, há mais de seis meses, sem exercer atividade musinove
mil e novecentos florins holandeses), para a imporcal deverá comprovar o exercício anterí<?r ~da profisSao- de
taÇão de equipamentos destinadC!_S aos. hospita~. da rede
músico para ·poder registrar-se na Ordem dos Músicos· do
municipal e Hospital do Servidor Público Mumclpal.
Brasil.
Art. 12. Os membros dos Conselhos Regionais dos Músicos setão eleitos em escrUtínio secreto, em assembléia dos
inscritos de cada região que- estejam em pleno gozo de seus
direitos.
-§ 1" As eleições pata os Ccmselhõs Região-ais Serão feitas sem discrimiriação de cargos, que serão prOvidos na primeira reunião ordinária-, 4t: cada ano, dos referidos órgãos.
§ z~ O mandato dos membros dos Conselhos Regionais
será honorífiCo, privativo -de braSileiro nato ou naturalizado
e durará 3 (três) anos, renovando-se o terço anualmente, a
partir do 4Q ano da primeira gestão.

CAPÍTULO II
Das condições para o exerdcio profissional
Art. 28: É livre o _exercício da profissão -de_ músico-,
em todo o terrítório nacional, observados o requisito da capacidade técnica e demais condições estipuladas em lei; -

Rela't~.-7 Se;ador Eduardo Suplici:""'"
A sr~ Prefeita do Município de São Paulo encaminha
para exame _d_o Senado Federal proposta par~ que sej~ ~utori~
zada aquela prefeitura a contratar operaçao de creditO no
valor de'_FI..s 17.529,900,00 (dezessete mill!~ões, quinhentos
e Vinte e nove mil e novecentos florins holandeses)_, para

---~------~------~,~~-- .- . '
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a importação de equipamentos destinados aos hospitais da
rede municip-al e Hospital do Servidor Público Municipal.
O financíãffie-nto externo corresponderá a 85% do valor de
aquisiÇão dos equipamentos, ou seja, FLS 14.900.415,00.
O empréstimo pretendido, autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e com a anuência da Secretaria- do Tesouro Nacional, obedecerá às seguintes condições:
a) devedor: Prefeitura do Município de São Paulo;
b) credor: Philips Export B.V. (Eindhoven- Holanda);
c) valor do crédito externo:FLS 14.900.415,00 (85% );
d) pagamento inicial: FLS 2.629.485,00 (15%);
e) juros: 6,5% a. a.;
- -O despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 0,1% do total
do crédito.
g) condições de pagamento:
-do pagamento inicial; 10% (FLS 1.752.990,00) na data
de emissão da guia de importação;
5% (FLS 876.495,00), contra-apresentação dos documentos de embarque.
-do principal financiado; 85% --FLS 14.900.415,00,
em 12 prestações semestrais, iguaiS- e consecutivaS_~ venCé:n- ·do-se a primeira 360 dias contados da data de embarque.
-dos juros: vencídos semestralmente.
- das despesas gerais: mediante c-omprovação, em cruzeiros, exceto no que for imprescindível à ocorrência dos gastos que só possam ser realizados no exterior.
A apreciação da matéria está Subordinada a dispositivos
constitucionais c, especificamente, à Resolução n" 56, de 1990,
do Senado Federal, tendo a análise dos documentos sido centrada, especialmente, nas disposições incluídas em seus artigos
5"' e 10", que foram atendidos.
As demais formalidades prévia à contratação do empréstimo externo, definidas a nível constitucional e regulamentador pela Resolução n~ 58/90, foram integi"àlmente obedecidas.
Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada pelo
Ofício "S" n" 39/91, nos termos do seguinte Projeto de Resolução:
_ _
__ PROJETO DE RESOLUÇAO N• 75, DE 1991

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar operação-de crédito no valor de FLS 17.529.900,00
(dezessete milhões, quinhentos e vinte e nove rriil e novecentos florins holandeses), para a importação de equipamentos destinados aos hospitais da rede municipal e Hospital do Servidor Público Municipal.
O Senãdo Federal resolve:
.
.
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de São -PaulO, nos lermos da Resolução n'' 58/90, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor de FLS 17.529.900,00
(dezessete milhões, quinhentos e vinte e nove míl e novecentos
florins holandeses), para a importação de equipamentos destinados aos hospitais da rede municipal e Hospital do Servidor
Público Municipal.
Art. 2" As condições financeiras báSicas da operação
_ , , _ -- _ ___
de crédito são as seguintes:
a) devedor: Prefeitura do Município de São Paulo;
b) credor: Philips Expor! B. V. (Eindhoven- Holanda);
c) valor do crédito externo: FLS 14.900:415,00 (85% );
d) pagamento inicial:FLS 2.629.485,00 (15%);
e) juros: 6,5% a.a.;
O despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 0,1% do total
·
do crédito;
-
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-g) condições de pagamento:
- do principal financiado: 85% - FLS 14.900.415,00,
em 12 prestações semestrais, -iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 360 dias contados da data de embarque.
-do pagamento inicial: 10% (FLS 1.752.990,00) na data
de emissão daguia de _importação;
5% (FLS 876.495,00), contra-apresentação dos documentos de embarque.
-dos juros: vencidos semestralmente.
-das despesas gerais: mediante Comprovação, em cruzeiros, exccto no que for impresciridíVeTã oCorrência dos gastos que só possam ser realizados no exterior.
Art. 3~ A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de 18 meses, contados da data
de sua vigência.
Art. 4'·' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 3_de outubro de 1991.- Raimundo
Lira, Presidente -Eduardo Suplicy, Relator- Nelson Wedekin- JoséRicha- BeniVeras- EsperidiãoAmin- Antonio
Mariz -...:.. Cid Carvalho - Moisés Abrão - Ney Maranhão
- Maul-ício Corrêa - Meira Filho -- Alfredo Campos Wilson Martins.
PARECER N• 380, DE 1991.

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Ofício
"S" n~ 44, de 1991, do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, pedido
formulado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro,
no sentido de que a proporção mencionada no art. 3~
da Resolução n9 38 de 1991 desta casa, (84%) para a
rolagem dos Bõnus do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro/BTRJ, seja aplicada apenas às parcelas de Bónus correspondente às Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro/LFTRJ.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
~i. Em 29-8-91, o Senado I:'ederal aprovou através da
Resolução n" 38, o pedido do Governo do Estado Rio de
Janeiro para elevar, temporariamente, o limite de sua __ dívida_.
mobiliáría pela substituição de 379.838.987 LFTRJ por
20.406.947.502 BTRJ-E, vencidas desde 1"-4-90 evincendas
até I'- f2'91.
.
2. O Senado- Federal autorizou também que aquela Unidade da Federação gírasse o correspondente a 84% dos BTRJ- __
E que fossem emitidos com prazos de resgate de 16-9-91 a
16-12-91, conforme art. 3~ da Resolução n~ 38/91, acima.referida.
.
3. Nesta oportunidade, conforme Ofício Presi/Supar nn
5.057, de 12-9-91, do Sr. Presidente do Banco Estado do
Central do Brasil, o Governo dO Rio- de Janeiro solicita, ãtrãvés do OfíCio n' 102, de 6-9-91, que a rolagem de 84% dos
BTRJ-E vencíveis entre 16-9-91 e 16-12-91 ''seja aplicada apenas às parcelas de Bônus correspondentes às Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio .de Janeiro - LFTRJ
cujQs vencimentos originários ocorreriam no período ·de
!•-10-91 e !•-12-91".
4. O argumento básico do pedido é que as parcelas
de BTRJ-E correspondentes às LFTRJ vencidas e giradas
desde 1"'-4-90 até lY-9-91 já sofreram dedUçãO do valor de
resgate ã fítillo de juros reais (12%) e de aplicação do redutor
de 16%, conforme acordado no item I Memorando de Entendimento firriladO em 19-4-91 entre aquele Estado, o Ministério
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da Economia, Fazenda e Planejam-ento e o Banco Central.
Desse modo, caso o presente pedido não seja atendido "os
títulos já vencidos, desde I "-4-90 até 1'-9-91, sofreriam dupla
redução e, conseqüentemente, a dívida mobiliária do Estado
do Rio de Janeiro sairia prejudicada".
5. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do
pedido nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 76, DE 1991
Altera o disposto no art. 3~ da Resolução n~ 38, de
1991, do Senado Federal.
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cada ano, no exato montante do_ dispêndio, títulos da
dívida pública não computáveis para efeito do limite glo·
bal do endividamento."
Ocorre, porém, como bem enfatizou a Sri Prefeíta do
Município de São Paulo, que "o Município só pode colocar
essas letras em circulação, após o Banco Central_ efetu?ro
respéctivo registre> junto ão Sistema Especial" de' Liquidação
e Custódia - SEL!C".
O Banco Central só foi efetUaf o registro erri 27·12:90,
véspera de feriado bancário prolOngado, o que inviaóHizóu
a OJ:>"éi'ação, pOiS o ·prairi dado pela Resolução do Senado
se expirava em 31 de dezembro de 1990- (art. 3"da Resolução
do Senado n• 71/90).
A Prefçitura Municipal de São Paulo apresenta, anexo
a suã soHciiaçã"o d-e prorrogação de prazo, Ofício DEDIP/
DIARE·911401, de 3-9-91, em que o Banco Central do Brasil,
na pessoa do Chefe do Departamento da DíVida Pública_ e
de OperaÇões Especiãis, informa- que aquela -instituição nad-a
t~m a çpor ao pleito da Prefeitura, ''desde que o SenadoFederal aprove a renovação do prazo de validade solicitada".
Pelas razões expostas e tendo em vista que a Prefeitura
- Munidp~l de São Paulo agiu de Conformidade com os prazos
estabelecidos nas Disposições ConstituciOnais Tr3.nSítórias,
não sendo sua a culpa pelo atraso_ no registro dos títulos,
opinamos pelo -acolhimento da solicitaçãO riOs termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃON•77, DÉ 1991
Autoriza, em caráter excepcional, a prorrogação do
prazo de validade dos efeitos da Resolução n~" 71/90.

O Senado Federal resolve:
Art. 1' O arl. 3• da Resolução n' 38, de 29 de agosto
de 1991, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte
redação:
''Art. 3" Os_BTRJ-E que_victanl a ser emitidos
com praws de resgate de 16-9-91 até 16-12-91, na forma
do art. 2" desta Resoluçãá, e que· tiverem como base
LFTRJ com vencimentos originários no período de
1''-10-91 e 1•-12-91, serão girados em proporção correspondente a 84% (oitenta e quatro por cento) do seu
valor."
Art. zo Aplicar~se-á o dispOsto no artigo anter~ox·sem
prejuízO da dedução ou aplicaç-'" de redutores, já realizada,
sobre o valor de resgate dos títulos vencidos e girados no_
período de 1'-4-90 a 1"-9-91.
.Art. 3~ Esta Resolução entra cm vigor na data de sua
·
publicação.
.
Sala das ComisSões, 3 de outubro de 1991. -Raimundo
Lira, Presidente- Eduardo Suplicy, Relator- Nelson Wedekin- José Richa- Beni Veras- Esperidião Amin - Antonio
Mariz - Cid Carvalho - -Moisés Abl-âo - Nfy Mãranhão
Art. 1• O art. 3' da Resolução do Senado Federal de
- Meira Filho - Maurício Crirrêa - Alfredo Campos n1> 71, de 18 de dezetnbro de 1990, passa a ter a seguinte
Wilson Martins.
redação:
•
PARECER N' 381, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre Ofício
"S" n• 40, de 6 de setembro de 1991 (70!91, de 3 de
setembro de 1991, na origem), da Sr' Prefeita do Muni"Art .. 39 - A autorização de que trata esta Resolucípio de São Paulo, que submete à Sprovação do Senado
ção será exercida até o dia 31 de dezembro de 1991."
Federal proposta de prorrogação de prazo de validade
da Resolução o" 71, de 18-12-90, desta Casa, que autorizou
Art. z~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
a emissão e colocação no mercado de I. 717.544.757 Letras
publicação.
Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo.
Sala das Sessões, 3 de outubro de.l991. -Raimundo
Lira, Presidente- Eduardo Suplicy, Relator- Nelson WedeRelator: Senador Eduardo Suplicy
Com o Ofício fl1> -21/91, a S~ :PrefeJta: ctó Município de
kin- José Richa- Beni v eras- Esperidião Amin- Antonio
São Paulo submete à deliberação do Senado Federal proposta
Mariz - Cid Carvalho - Moisés Abrão - Maurício· Corrêa
de prorrogação do prazo de validade da Resolução n9 71,
- Alfredo Campos - Wilson Martins - Ney Maranhão de 18 de dezembro de 1990, desta Casa, qu_e__ autorfzou 3.
Meira Filho.
·
··
emissão e colocação no mercado de 1.717.544.757 Letras FiPARECER N• 382, DE 1991
nanceiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM~SP),
destinados ao pagamento da se_gunda parcela __9.e precatóiia
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto
judidais, ao preço unitário de Cr$ 1,00 (hum ·cruzeiro) na
de -Lei daCãmara n 9 125, de 1990, (n~ 1.606-_B, de 1989,
data base de I •-6-90.
na origem), que "Dispõe sobre a criação do Serviço NacioA autorização do Senado tem como base os termos do
nal de Aprendizagem Rural - SENAR, nos termos do
art. 33, parágrafo único do AiO das Disposições Transitórias,
art. 62 do Ato das Disposições Coilstitucionais Transique diz:
tórias''.
"Art. 33.
......... ........,...•..•.
..,,_,._,_,.__..,
.... -·· ........ ····-· ..
- Relator: Senador Antonio Mariz
Trata o preserite proCesso de ·projeto de Lei da Câmara
Parágrafo úriico: Poderão as entidades devedoras,
para o cumprimento--do disposto neste artigo, emitir em
n• 125, de 1990 (n' 1.606-B, de 1989, na origem), de autoria
J
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do Deputado Gonzaga Patriota, que "Dispõe sobre a criação
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural--SENAR, nos

termos do art. 62 do Ato das Disposições ConstituCiOnais
Transitórüi.s".
A matéria foi examinada naquela Casa Legislativa e é
agora submetida ã apreciação do Senado FederaL
A criação do SENAR nos moldes do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial- SENA] e do Serviço Nacional
de Aprendizagem do ComérciO-- SENA C é uin imperativo
constituciOital de acordo com o disposto no art. 62_-_do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
Trata~se da criação de uma entidade civil de direito privado, subordinada à Confederação Nacional da Agricultura para
formação profissioilal e assistência social do homem do campo,
a exemplo do que já fazem o SENA C e o SENAI com relação
aos comerciários e industriáriOs respectivamente. Sem dúvida,
a experiência de mais -de 40 anos dessas entidades le_vou os
constituintes ã introduzirem, no texto_das Dispo-siçóeÇConstitucionais Transitórias, a criação do SENAR.
Nos termos do Projeto,_ constituem objefivos do SENA R:
organizar, administrar e executar cm tudo o territóriO: naCional
o ensino da formação profiSsional rural e a promoção social
do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela
instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aqs trabalhadores rurais.
No art. 2~ se estabelece que a entidade será _organizada
e administrada pela Confederação Nacional da Agricultura
e dirigida por um colegiado composto de representantes do
Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura, Confederação Nacional da_Agricultura- CNA, Confederação Nacional dos Trabalhadores na. Agricultura - CONTAG, Organização das Cooperativas Brasileiras- OCB,-Representante
das Agroindústrias e Representante das Indústrias de Máquinas Agrícolas.
As rendas do SENAR, definidas nO art. 3(' do ProjetQ:,
constituem_-se de:~) contribuição compulsória de dois e meio
por cento, a ser recolhida junto à Previdência Social, mensalmente, sobre o montante da remuneração pà.ga a todos os
empregados pelas pessoas jurídicas de direito privado que
exerçam atividades agroindustriais, agropecuárias, extrativistas vegetais e ariimais, co·operativas rurais, entidades sindicais
patronais rurais, de produção de máquirias agrfcolas; ~) ~oa-_
çõese legados, c) subvenções da União, Estados e Mum~~p10s;
d) multas arrecadadas por ínfração de dispositfVõs-,- regulamentos e regimentos oriundos da lei que cria o SENAR; e)
rendas oriundas da prestação de serviços da alienação e de
locações de seus bens; O receitas operaci•::mais; g) contn"buição
prevista no art. 1~ do Decreto-Lei n~ 1.989, de 28 de deze~bro
de 1982, combinado c_om o a.rt. 5' do Decreto-Lei n' 1.146,
de 31 de dezembro de 1970, que continuar"á serido recolhida
pelo Instituto Nacional de Colonização _e Refornia Agrári~
-INCRA.
Ao projeto foram apresentadas 4 (quatro) emendas de
autoria do S_enadot_Albano Fr~nco, que passamos a examinar:
~1

Propõe a inclusão do Ministério da Educação no colegiado que dirigirá o SENA R. Por tratar-se de uma entidade
voltada para o "ensino da formação profissionar nos moldes
do SENAI e SENAC de cujos conselhos o Ministério da Educação já faz parte; julgamos oportuna a emenda apresentada.
Somos pela sua aceitação.
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N'2
Objetiva reduzir o número de representantes do setor
público no colegiado que administrará o SENAR. No caso,
cada Ministério com assento no órgão de deliberação terá
apenas um representante no colegiado. A proposição faCilitará
a eXistência de quorum para deliberações e agilizará a administração da entidade. Somos pela aceitação da emenda.
N'3
A emenda propõe a exclusão do representante das indústrias de máquinas agrícolas do colegiado que administrará
o SENAR. Somos pela aceitação da emenda tendo em vista
que tais indústrias já contribuem atualmente para o SENA!.
N94
Propõe a supressão da alínea "f", do inciso I, do art.
39 Essa alínea inclui a contribuição de dois e meiO ·por cento
sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados
que exercem ativídades "de produção de máquinas-agrícolas".Sem dúvida, a produção de máquinas agrícolas constitui uma
atividade industri_al e, por conseguinte, sua contribuição já
é dúvida ao SENA!. Não se justifica, portanto, incluir tal
segmento industrial como fonte de custeio do SENA R. Assínl,
somq~ pela aceitação da emenda.
_
_
_
Diante do exposto, tendo o projeto embasamento jurídico-constitucional, e estando estruturado segundo as boas normas da técnica legislativa, somos pela sua aprovação, com
as Emendas de n'l'i 1 a 4, todas com parecer favorável.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1991. - i\.lmir Gabriel, Presidente- Antonio Mariz, Relator- Lucídio Portella
- BeniVeras - Epitáclo Cafeteira - José Paulo Bisol João Rocha - Élcio Álvares - Jonas Pinheiro - Wilson
Martins- Jutahy Magalhães~ Garibaldi Alves Filho- Nelson_ Wedekin - Guilherme Palmeira - Francisco Rollemberg.
PARECER N• 383, DE 1991
Da Comissão de Assuntõs Sociais, sobre as Emendas de n~ I a 6, apresentadas, ao Projeto de Lei da
Câmara n'"l21, de 1990 (n' 1-169-B, de 1988, na Casa
de origem), que "Dispõe sobre a retirada e transplante
de tecidOs, órgãOs e partes de corpo humano com fins
terapêuticos e científicos, e dá outras providências.
Relator: Senador Francisco Rollemberg
O projeto de lei em tela, da autoria do Deputado Carlos
Mosconi, estabelece, de forma lúcida, hodierna e ext~ema
mente afin::ida com os avanços tecnológicos, as bas·es de uma
norma genérica versando sobre a doação de tecidos, órgãos
e partes do corpo humano para utilização em transplantes.
Q referido projeto foi aprovado pelos membros da Comissão de Assuntos S_ociais no_dia 19-6-91_, _ocasião em que foram
pf6p0Süts.sete _eriléndéls ao texto básiç.o. Passaremos, em seguida, a comentar as errie-ndas pfopostas:
I. A Emenda n' 1, de autoria do. Senador Carlos PatrocíniO, propõe o acréscimo ao art. 3':>, in .flne, da expressão
"após consulta obrigatória aos familiares", contudo nos parece
o termo "parentes" mais adequado à emenda proposta, em
virtude de restringir a possibilidade de ocorrência de aberrações n.o decurso_ do processo de doação _de_ órgãos. ante ?
exposto, concluímos pela aprovação da emenda com a subshtuição da expressão "familiares" por "parente_s".
2. _As Emendas de n~s 2 e 3 _são também de autoria
__ do SenaÇor Carlos Patr_oçínio. Pela Em~nda n(' 2 .se _propõe
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acréscimo ao art. 5~' de parágrafo único assim redigido: "Estas
Art. 1" Que o o Poder ExecutívO proponha dire"trizes,
instituições enviarão anualmente ao Ministério da SaU.de rela- ábjedvos e metas relativas ao setor de energia, constantes
ção das doações realizadas e o destino das partes retiradas". do Plano Plurianual e Investimentos, bem como as respectivas
Tal demanda visa a impedir que os órgãos doados sejam dc;s~ despesas de capital e as delas decorrentes e as dos programas
viados de sua destinação, o que se constitui, sem dúvida,_ de duraç-ão continuada, com base em estudos comparativos
em sensível melhora do _sentido da norma. A Emenda n~ 3 das diversas fontes de produção e modalidades de utilização
acrescenta parágrafo únicp ao art. 6", a fim de focalizar o energética.
..
Art. 2n Que os estudos comparativos das fontes produproblema específico do ato cirúrgico dos transplantes propondo a manutenção dos prontuários em arquivos das institui- ção e modalidades de utilização energética sejam desenvolções referidas no caput do artigo. Propõe, ainda, que um _ vidos sobre o cnfoque multicenarial, de forma a propiciar
relatório anual contendo o nome dos receptores deverá ser a- formulação de uma matriz energética e um planejamento
global sobre a produção e uso de energia no País (caput),
enviado ao Ministério da Saúde. As Emendas n"'~ 2 e 3 se
complementam no sentido de cotejar as doações com os trans- apresentem propostas práticas nos campos tecnológico, indusplantes efetivamente efetuados. Pela aprovãçáo.
trial, legbl3tivo, tributário, financeiro, gerencial e promocio3. Pela Emenda n''4, de autoria do Senador OzieLCar-_ nal(§ 1~); que os mesmos estudos e a matriz energética sejam
neiro, o art. 9" passa a- ter a seguinte redação-: "Deverão submetidos ao Congresso Nacional juntament~ com o projeto
ser criados centros regionais óu estaduais para cadastrar os de lei de instituição do Plano Plurianual e, no que couber
candidatos a receptores para ficar assegurada a fiel observância com os projetes de lei de diietrizes· orçamentárias, de orçade iila de espera". Objefiva impedir que ·se criem banCos_ mentos anuais e de planos e programas nacíona,i_s, regionais
de órgãos que, cOmpetindo entre si, venham a privilegiar pa- e setoriais (§ 2").
cientes. Pela aprovação.
Art. "3" Que seja de competência da Secretaria Nacional
4. A Emenda n'' 5, apresentada pelo Senador Carlos de Energia do Ministério da Infra-Estrutura, em colaboração
Patrocínio, dá a seguinte redação ao_§ l" do art. 10: ''A permis- com a Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da
são prevista no -caput deste artigo limiúú·-se-á à doaçáo entre República, -elaborar e manter-atualizados os estudos e a matriz
pais, filhos, irmãos c cônjuge". Os transplantes 1tlter-vivos energética, de maneira a assegurar a proposição de planos
são desusadamentc frcqüentes no Brasil, atingindo níveis Pró- que atendam aos dez critérios que fixa.
Art. 4'' Que o Poder Executivo regulamente citadas disximos a 80%, ao passo que, na Europa, este índice situa-se
em torno de 20%. Além disso, é sabido que existe uma chance posiÇões no prazo de 90 dias.
Art. 5"' Que o início da vigência da lei seja na aata
muito maior de -compatibilidade HLA e"ntre parentes. Explica-se, portanto, a preocupação do Senador Carlos Patrocínio, de sua publicação; e
mormente considerando-se o risco cirúrgico e os prejuízos
Art. 6" =_Que são revogadas as dispOsições em contdiriõ.
funcionais posteriores soffidos pelo doador. No entanto, julga11- Análise
mos que, na atual situação dos transplantes no País, essa
·
atitude é muito restritiva. Pela rejeição-.- Preliminarmente, a proposição precisa í-evestir a: ·forma
de lei complementar, porquanto pretende dispor sobre a ela5~ _ A Emenda n~ 6, também de autoria do SenadOr Carlos Patrocínio·;-prõpôe a inclusão de artigo, que será o 14, boração e a organização do plano plurianual, da lei de direcom a redação seguinte: "O Ministério da Saúde será o órgão triz~s. orçamentárias e da lei orÇamentária anual; nq que se
fiscalizador desta lei". Tal acréscimo realmente _se faz neces- refere-à energia (Constituição Federal, art. 165, § 9"}.
sári"o". Pela aprovação.
Também, in limine litis, há que respeitar a iniciatíva-féSerEm face do exposto, manifestamo-nos· pela aprovaÇ-ãõ vada ao Presidente da República quanto às disposições sObre
do texto do Projeto de Lei da Câmara n~ 121/90, com as criação, estruturação ou atribuições dos ministérios e órgãos
modificações propostas nas Emendas n"~ 1, 2, 3, 4 e 6, rejeitan- da admiriJStraçâo" federal (CF, ãrt. 61, §-1", inciso II, alínea
do-se a Emenda n~ 5.
e), assim como seu juízo sobre a necessidade, oportunidade
Sala das C6misSOeS-;2 de outubro de 1991.- Almir Ga- e conteúdo da regulamentação das leis (CF, art. 84, IV).
No que concerne ao mérito, o prOjeto pretende trazer
briel, Presidente - Francisco Rollemberg, Relator - Jutahy
Magalhães - Lucídio Portella - Beni Veras - Epitâcio CafeN para o Congresso Nacional informações em fOrnia e conteúdo
teira- Affonso Camargo- José Palllo·Bisol--João Rocha que facilitem a apreciação do plano plurianual e seu acompa~
·
- Nelson Wedekin- Élcio Alvares- João Calmon- Wilson nhamento sistemático (justificação,§§ 1" e 2•). ··
- Esse mérito e-nvolve aspectos eCõilôi:nicó e financeiro,
Martins - Jonas Pinheiro - Guilherme Palmeira - Antonio
de competência desta Comissão de Assuntos Económicos"(ReMariz.
gimento Interno, art. 99~, I e IV). Mas, salvo melhor entendiPARECER N• 384, DE 1991
mento, também trata de_ matéria afeta à Comissão de Serviços
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o ProN de Infra-Estrutura, tanto que no Executivo os assuntos energéjeto de Lei do Senado no 15, de 1991, que "Estabelece ticos pertencem ao ministériO ·correspondente (Regimento,
normas para a elaboração da matriz energética nacio- art. 104).
nal, dispõe sobre a formulação do Banco Plurianual
Em todos esses_ aspectos, todavia, é preciso que as regras
de Im:estimentos, na parte referente à energia, e dá sejam precisas e Concisas, de forma a permitir seu claro cumoutras providências".
primento e sua fiscalização.
Relator: Senador Beõ.i Veras
III- Voto
I - Relatório
Acolhendo os aspectos positivos do Projeto de Lei n9
Sob a ementa acima, o Projeto de Lei do Senado nl> 15, de 1991, traduzidos em linguagem juridicamente _oPjetiva,
'15, de 1991, decreta, nos seguintes dispositivos:
e dele escoimando flagrantes inconstitucionaHd"ãâes na forma
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e iniciativa, opinamos pela aprovação do seguinte substitutivo
e sugerimos audiência" também da Comissão de Serviços_ de
Infra·Estrutura.
- -- --

EMENDA N• I - CAE
(Substitutivo)
PROJETO DF LEI DO SENAOD-N• 15, Dt 1991
(Complementar)
Dispõe sobre a matriz energética nacional no plano
plurianual e dá outras providências.
O Congresso Nã.C10nal decreta:
_
Art. 1" Juntamente com o projeto de lei relativo ao
plano plurianual, a que se refere o art. 165, inciso I e seu
§ 9n, da Constituição Federal, o Poder Executivo apresentará
uma matriz energética-naciôilal -da previsão da produção e
do uso de_ energia -n-o País, incluindo comparação -das fontes
alternativas de produção e modalidades de utilização.
§ 19 A matriz energética será acompanhaâa do correspondente estudo, que concluirá com propostas práticas nos
campos tecnológico, industrial, legislativo, tributário, fiJ:I~n
ceiro, gerencial e promocionaL
§ 2"' A matriz energética será formulada atendendo às
seguinte diretrizes, pela ordem:
I - otimização de investimeiüos;
I I - menores custos e maior eficiênciã de produção,
transformação, transporte e utilização;
III- conservação de energia como mais um"ã alternativa
-de suprimento;
IV- valorização das fontes naciona"is e regio-nais;
V- desenvolvimento tecnológico, com ênfase para as
fontes renováveis;
VI -minimiZação do impacto negativo no meio ambiente;
VII- redução dos dcsquilíbrios regio-nais;
VIII - acess_o às formas adequadas de energia pelas populações de menor renda.
IX- atendimento a normas c padrões de qualidade no
fornecimento de produtos e serviços;
X- estruturas tributárias e tarifárias compatíveis.
Art. zo Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1991.- Raimundo
Lira, Presidente - Beni Veras, Relator- Eduardo Suplicy
- Wilson Martins- Levy Dias- Nelson Wedekin- Meira
Filho - Valmir Campelo - Cid Carvalho - Moisés Abrão
- EsperidiãoAmin- JoséRicha- Alfredo Campos- Ronan
Tito.
PARECER N• 385, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 129, de 1991, que inclui a
Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional- Fundenor -,nos dispositivos da Lei n• 8.167/91.
Relator: Senador Ronan Tito
O projeto de lei ora em exame, datado de 13 de maio de
1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, tem por objetivo a inclusão da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional- FUNDENOR, noS disposifívos da_ Lei
n• 8.167/91.
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Argumenta o ilustre Senador Nelson Carneiro que a inclusáó pretendida "se justifica, em virtude do _gra~ de pobreza
em que se encontram oS Municípios de São Fidélis, Itaperuna,
Santo Antonío de Pádua, Itaocara, Miracema, Natividade,
Porciúncula, Laje ao Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, São
João da Barra, Macaé, Conceição de Macabu, Campos dos
Goytacazes e Cambuci, além d<?s recém elevados a Mun~c_ípiq_,
antes Distritos de alguns acima mancionados, ltalva, Varrew
Sai; Quissanã e Cardoso Mor_eira".
A essa argumentação, sem apresentar dados, é adicionada
a informação de que a região norte fluminense detém, possi·
-velmene, a mais baixa renda per-capitado País.
A extensão dos benefícios fisCais da Lei n~ 8.167/91 ao
norte do Estado do Rio de Janeiro vai permitir que a atividade
económica se desenvolva, e o seu desenvolvimento promova
o crescimento do emprego e da renda numa área sabidament~
pobre.
Dessa forma, entendemos que o objetivo do projeto de
lei é o de estabelecer o desenvolvimento regional equilibrado
em uma das mais ricas Unidades Federadas do País, que é
o Estado do Rio de Janeiro.
O Vale do Jequitinhonha que é, também, uma das áreas
mais pobres do Braiil, se encontra na mesma situação do
norte fluminense e merece, portanto, tratamento igual, pois
o problema do desenvolvimento regional transcede as fronteiras do Estado do Rio de Janeiro.
A inclusão do Vale do Jequitinhonha nos dispositivos
da Lei~ 8.167/91 se justifiCa pelas mesmas razões apresentadas,
o grau de pobreza em que s_e encontram os Municípios de:
Almenara, Cachoeira do Pajeú, Araçuaí, Bandeira, Berilo,
Bocaiúva, Botumirim, Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada
do Norte, ComercinhO, Coronel Murta, Couto Magalhães de
Minas Cristália, Datas, Diamantina, Felício dos San_tos, Felisburgo,-Francisco Badaró, Grão Mogol, Itac3mbira, Itamarandiba, Itaobim, I tinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Malacacheta, Medina, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Pedra Azul, Porteirinha, Riacho dos Machados,
Rio do Prado, Rio Pardo de Minas, Rio Vermelho, Rubelita,
Rubim, Salinas, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo
António do Jacinto, São Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino Gonçalves, Serro, Taiobeiras, Turmalina e Virgem
da Lapa, que poderão se beneficiar enormemente com a- aprovação desse projeto de lei.
Pelas razões expostas, concluímos favoravelmente pela
aprovação do Projeto de Lei no 129/91, na forma do seguinte:
EMENDA N• 1-CAE
SUBSTITUTIVO
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N• 129, DE 1991
Inclui a Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional - FUNDENOR - e a CODA VELE
- Companhia de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, nos dispositivos da Lei n? 8.167/91.
Art. to Aplicam-se à Fundação Norte Fluminense de
Desenvolvimento Regional- FUNDENOR - , no que couberem, as disposições da Lei n~ 8.167/91.
Art. 2• Aplicam-se, igualmente, à CODEVALE Companhia de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha,
·
no que couberem. as disposições da Lei n~ 8.167/91.
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Art. 3" Esta lei entra em vigOr na data de sua publicação.
__
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1991. -Raimundo
Lira, Presidente - Ronan Tito, Relator ---=- Alfredo Canlpos
--Eduardo Suplycy -- Nelson Wedekin - Cid Carvalho José Richa - -Wilson Martins - Levy Dias - Beni Veras
- Valmir Campelo- Pedro Simon- Mauricio Corrêa - Moisés Abrão - Meira Filho.

Terça-feira 8 6805

Nesse sentido, opinamos pela aprovação do projeto nos
d_o .seguinte::
-

t~rmc_JS

~~~EMENDA

N• 1-CAE
SUBSTITUTIVO
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 168, DE 1991
Dispõe sobre os prazos dos contratos de depósito
em papel-moeda em instituições financeiras e dá outras
PARECER N• 386, DE 1991
providências.
Da COmiSsáo de Assuntos Económicos, sobre o ProO Congresso Nacional decieta:
jeto de Lei do Senado n9 168, de 1991, que "dispõe
Art. 1? Nos contratos de depósito de papel-moeda em
sobre os prazos dos contratos de depósitos em papel
moeda em instituições financeiras e dá outras provi- instituições financeiras, é admitida a estipulação de cláusula
que preveja a sua extinçã-o na hipótese de os depósitos não
dências''·
serem reclamados ou movimentados no prazo de 6 (seis) meses, contados a partir do dia do vencimentO contratuaL
Relator: Senador Esperidião Amin
§ 1~ O prazo definido no capllt deste artigo aplica~se
I. O Projeto de Lei n' 168, de 1991, de autoria do nobre
Senador Vahnir Campelo, tem por objetivo, em seu art. 1~. aos casos de depósitOs à ordem judicial que, a partir da vigênadmitir cláusula de extinsão nos contratos de depósitos em cia desta 1lei, serão feitos exclusivamente em cadernetas de
poupança·
papel~moeda, caso os depósitos não sejam reclamados ou mo~
§ 2 9 Extinto o contrato, o valor não reclamado será
vimentados em determinado período de tempo.
recolhido ao:Tesouro Nacional, atualizado monetariamente
2. A proposição estabdece, ainda, que n-os CaSOs de 4epó- por índice cerrespondente â acumulação da taxa referencial
sito à ordem judicial, ~aberá a autoridade judiciária definir diária- TRD, no período trasnscorrido entre o dia de venciou não o referido prazo
menti? do co~trate e o do recolhimento daquele valor.
§ 3~ Na' aplicação da TRD no período a que se r~fere
3. DiSpõe também que, em qualquer caso, extinto o cc:m~
trato, o valor será recolhido ao Tesouro Nacional, onde,per- o parágrafo-ynteri6r, inclui~se o dia de vencimento do contrato
manecerá por 5 anos à disposição dos propríetários. Ao final e exclui-se O do recolhimento do valor.
§ 4~ Os valores recolhidos ao Tesouro Nacional permadesse prazo, o valor não reclamado será incorporado ao patrinecerão à disposição de seus titulares pelo prazo de 5 (ci[-!.~_9)
mônio da União.
4. O projeto finalmente -enstabelece, em seu art. 2"~.que anos, e serão monetariamente atualizados conforme o disposto
os documentos relativos a lençamentos e coligaçõe-s financeiras no ütdso I ào art. 12 da Lei n9 8.177, de 1 de março de
e os decorrentes de convênios de arrecadação e_ cobrança deve- 1991.
§ s~ Os valores recolhidOs aos TeSouro Nacionã.I, findo
rão permanecer em poder das instituiçõ~s ffriailceira:s .pelo _
o
prazo
estipulado nesta lei, serão incorporados ao património
prazo de 2 anos-. Ao final desse prazo, "caducará o direito
da União
a reclamação de qualquer espécie".
~-Art. 2? As instituições financeiras e a ·uriião farão publi~
5-. Ao projeto foram·apresentadas 2 emendas, de 3utoriã car, 45 (quarenta e cinco) dias antes do prazo para a extinção
do ilustre Senador João Rocha. ·
·do contrato de depósito de papel~moeda e da incorporação
A Emenda n" 1 modifica o art. 1" e, de fato~ aPrimora de seus valores ao património da União, relações de todos
a proposição, pois define--o prazo de 6 meses para a extinção os seus titu'lares, Diário Oficial EstadO e em jornal diário
de depósitos não mOvimentados ou reclamados, determina de grande_ cjrcula:ção. ·
que os depósitos ã ordem judicial serão feitos exclusivamente
Parágrafo úni~o. As despesa·s decorren~es d~ tais publi~
em cadernetas de poupança, e que os depósitos extintos serão cações serão custeadas pelos créditos dos- titulares do contratO
recolhidos ao Tesouro Nacional, porém atualizados_ maneta~ - referido nesta lei,
Art. 3? Os dOcum-fúttos ofiiiridõs-de-ianÇã:rrieritos, apliriamente pela TRD. Somos, portarit_o, pelo acolhimento da
cações financeiras e os decorrentes--de convériiOS -de arrecareferida emenda.
dação e cobrança deverão permanecer em poder das instituiA Emenda n" 2, que também acolhemos, de"terinina que
ções financeiras pelo prazo- de 2-(dOiS) ânOS-cOntados de sua
as instifUíçõeS ÍinanceirãS e a Uflião publicarão, no prazo de
45 dias antes do prazo de extinção dos referidos contratos -respectiva data, findo o qual caducará o direito a recf3rriaç6es
de qualquer espéCie.
de depósitos e de sua incorporaÇão cio patfimônío da União,
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publino Diário Oficial de cada Estado e em jo·mal de grane_!~ cirçulacação.
ção, a relação dos titulares de depósitos não movimentados.
~Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário.
Entendemos que o projeto e as emendas a ele oferecidas
É _o Parecer,
contribuem para o aprimoramentO de detenhinadas operações
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1991. -Raimundo
finanCeiras e 3tividades bancárias e do relacionam~p~Q i_o_s:t_itui- Lira, Presidente - Esperidião Amin, Relator - Maurício
Ção financeira - cliente no_ país, por quanto compatibilizam Corrêa -- Wilson Martins - Cid Carvalho - Beni Veras
os modernos serviços bancários à disposição do titular de con~ - Valmir Campelo - Nelson Wedekin - Eduardo Suplicy
tas com a faculdade que estes têm para reclamar direitos sobre -~ Ronan Tito - Moisés Abrão - Alfredo Campos - Levi
seus depósitos.
- - Dias - Meira Filho.
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Por oportuno, cabe lembrar -a importância desta ligação
PARECER N• 387, DE 1991
rodo-ferroviária
com o pafs vizinho, que propiciará maior inteDa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio~
gração física, facilitanto o transporte entre os dois países,
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo D 6 104, de
1991 (nD 348-B/90, na Câmara dos Deputados), que apro- podendo proximamente estender-se às demais nações, principalmente as do sul do continente.
va o texto do Protocolo Adicional ao Acordo para ConsPelo exposto, somos pela aprovação do Protocolo Adiciotrução de uma Fonte, sobre o Rio Uruguais, entre ~
nal ao Acordo em exame, nos termos do Projeto de Decreto
cidades de São Morja e Santo Tomé, celebrad(l entre
Legislativo em anexo.
o Governo da República Federativa do brasil e o GoverSala das Comissões, 2 de outubro de 1991. --lrapuan
no da República Argentina, em Bueno Aire, em 6 de
Costa Júnior, Presidente- Pedro Simon, Relator- Chagas
julho de 1990.
Rodrigues - Lucídio Portella - Ronan Tito - João Calmon
Relator: Senador Pedro Simon
- Jonas Pinheiro - José Fogaça - Albano Franco - José
Ricba - Eduardo Suplicy.
O Projeto de Decreto Legislativ_o no 348-B, de 1990, com
origem na Mensagem nn 688, de 1990, do Excelentíssimo SeO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expenhor Presidente da República, em atendimento ao que deter- diente lido vai â publicação.
mina o art. 49, inciso I da Constituição Federal, aprova o__
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !"'-Setexto do Protocolo Adicional ao Acordo para a Construção cretário.
·
de uma Ponte sobre o rio Uruguai, e-ritre as cidades de São
É
lido
o
seguip.te
requerimento,:
Borfa e Santo Torilé, celebrado em 6 ~c jl:llho de 19?0_, entre
os Governos do Brasíl e â"a Argentina. Referido Protoc~lo
Adicional estende à Comissão Mista Binadonal competência
REQUERIMENTO N• 695, DE 1991
também para:
Sr.
Presidente.
a) supervisionar e fisCalizar a etapa de exploração e maCom fundamento no disposto na alínea "a", do inciso
nutenção da ponte e obras complementares;
II do art. 215 do Regimento Interno do Senado Federal, reb) designar um"a Delegação de Controle cy.jas funções queiro a transcrição, nos Anais do Congresso Nacional, da
e diretrizes serão determinadas pela Comissão Mista;
Palestra proferida pelo Presidente do Tribunal de Contas da
c) confirmar ou revogar as decisões da DeLegação de Uni<io, lyHnistro Adhernar PaladiniOhisi, por ocasião do SeControle, as quais tenham sido impug~?das pelo Concessio- minário de Auditoria Interna promovido pelo Instituto dos
nário.
Auditores Internos do Brasil, Departamento do Tesouro NaAs atribuições enumeradas no parágrafo anterior não_tem cional e Escola de AdministraÇão Fazendária; em 9 de setemcaráter taxativo;- eStando compreendidas nas mesmas toqas bro de 1991.
aquelas inerentes ao- CUPJ:primento de ~issã-o ·específica da
Justificação
ComiSSãO Mista.
O
Controle_
Interno
é instituto cons-agrado pela Lei n"'
Em 22 de agosto de 1989, na cidade de U ruguaiana foi
4.320,
ae
17
de
rriarço
de
1964,
em substituição à antiga Conta~
assinado o acordo que deu origem ao processo para a construção da ponte sobre o rio tJruguai entre_ as_ cid~des de Sã~ daria Geral da República.
O documento, cuja transcrição ora solicitamos, historia
Borja no Brasil e SantO "TôíTié ria Afgentinà, cUjO texfo, §>qbtâda
a evolução do Sistema de Controle Interno, desde então
metido ao Congresso Nacional, resultou no-Decreto .Legislativo n' 82, de 1989. Em 6 áe julho de 1990, em Buenos aos nossos dias.
Esta evolução - verifica-se - não fOi linear, pois que
Aires, foi asSinaâo um Protocolo AdidOrial, ao ·acordo ampliado as atribuições da Conl.isSão Místa Biitlã.iicíonal ora subme- a função de Controle Interno sofré..i altos e baixos, segundo
tido ao Senado Federal, tendo antes sido aprovado pela Câma- os humores da Administração.
A situação átual do Controle Interno parece emblemática
ra dos Deputados com parece-r favor~vel das Comissões de
Relações Exteriores, Comissãô- de Constituiçâó- e Justiça e do estado de apoplexia em que se encontra boa parte da
Administração Pública do Pafs. Relegado aos escalões inferiode Redação e Comís-são- de Defesa Nacional, daquela Casa.
res da estrutura do Poder Executivo, ao mesmo tempo que
A Comissão Mista Binaéional tin-ha ·a éompctéilCia- de lhe são negados os recursos materiais, fióanceiros e humanos
controlar e acompanhar a construção da referida Ponte, bem indispensáveis ao cumprimento de sua missão institucional,
como proceder a adjudicação da obra. Agora, pelo Protocolo o sistema está â beira da falência. Talvez por coincidência,
em análise a Coritissão passa a:- ter as atribuições aditivas de talvez por conveniência ou mesmo por conivência.
acompanhar o projeto também na fase de exploração do emOs continuados e insitentes pronunciamentos. e requeripreendimento.
mentos apresentados pelos Ministros do_ Tribu!lal de Contas
Ressalte-se a importância deste Protocolo Adicional ao ·da UJ;Iião,_ isoladamente ou em conjunto, não ençontraram
Acordo, visto-que tal instrumento, ao ampliar a compet~ncia ecO na esfera dO Executivo.
da Comissão Mista Binacional, permite a supervisão e fiscali- Com- muita propriedade, o Ministro Luci8.no Brandão
zação da etapa de exploração e manutenção da ponte e das Alves de_ Souza, ilustre Decano da mais alta Corte de Contas
obras complementares. Determina, ainda, que compete a Co- do País, em Sessão Plenáría de 31-7-91, enfatizava ser tarefa
missão designar Delegação de Controle cujas Jun.ções e dire- prioritária a reorganização do Controle Interno, sob pena
tiizes serão por ela determinadas, c_om a faculdade, também, de inviabilizar um dos objetivos centraís da outra vertente
de confirmar ou revogar decisões daquela Delegação. Esta do Controle- o Externo. ___
__
modificação introduzida proporcionará, portanto, maior agili·Em seu Relatório e Parecer PréviO- Sobre ~as Contas do
zação e continuidade das decisões· que requerem celeridade Governo da Rep-ública- 1990, o ilustre Ministro-Relator,
e acompanhamento pari passo.
Homero Santos preconiza:
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"O dragão central de controle interno_ do Poder
Ex;ecutivo deveria estar subordinado diretamente ao

Presidente da República, constituindo, assim, mais
uma Secretaria Nacional, congregando todas as CISETs, e estas dirigidas por servidores de carreira, indicados pelo próprio Presidente ou seu Secretário Nacional de Controle Interno. Assim, estariam elas ocupando posições hierárquicas em que se rep-ortariam diretamente à Presidência da República ou à Secretaria Nacional de COntrole Interno."
Como às sugestões do TCU, tem correspondido a omíssão
do Executivo, cabe ao Congresso Nacional, no exercício de
sua função cosntituciona[ iilscrita nos artigos 70 e se.gu~ntes
da Constituição Federal, tomar a si a iniciativa das gestões,
visando-obter do Executivo Federal o forneCiiliento ·de condições adequadas à ação de seu aparelho de Controle Interno,
deste modo, viabilizando o ContrOle Externo, prer~ogativa
do Poder LegislativO, exercida com o Tribunal de Contas
da Uião, conforme dispõe o artigo 71 da -Carta Magna. -

A oportunidade para isso é das mais propícias, poquafltõ"
encontra-se em exame, pelo Senado Federal, Projeto âe Lei
que "Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas
da União e dá outras providências", o qual, em seu artigo
48, prevê atividades de apoio dos órgãos do Sistema de Controle Interno, ao TCU, como 6_rgão de Controle Externo.
É nossa opinião que a vinCulação do _órgão centrar-de
Controle Interno do Poder ExecutiVO-se faÇa, diretamente,
ao Presidente da República, adquirindo, assim, o status e
autonomia necessários a uma ãtuação isenta e eficaz: -A escolha do titular do órgão Ceritrãl de Controle Interno
seria submetida, pelo Presidente da República, à aprovaÇão
do Senado Federal, conforme preceitua o ülciSO III do artigo
52 da Constituição Federal, para autoridades como magistrados, Ministros do TCU, Governador de Território, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República e titulares de outro_s_c_argos que a lei determinar.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1991. -Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De_acordo
com o art. 210, do Regimento Interno, o requerimento será
submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, ofícíos que ·serão lid_us_pelo Sr. 1~
Secretário. -- São lidos os seguintes:
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMlCOS-OFICAE/024191
Brasília, 3 de outubro de 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2' do artigo 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Ex• que esta Comissão aprovou o
Substitutivo de autoria do Senador Beni V eras oferecido aQ
PLS n~ 15 de 1991, de autoria do Senador Teotónio Vilela
Filho que "Estabelece normas para a elaboração da matriz
energética ·naCional, dispõe sobre a formulação do Plano Plurianual de Investimentos, na parte referente a energia, e dá
outras providências", em reunião realizada em 3-10-91.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus prtoestos de elevada estima estima e consideração.- Senador Raimundo Lira,
Presidente.

OFICAE/022/91
Brasflia, 3 de outubro de 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2~ do artigo 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Ex~ que esta Comissão aprovou o
Substitutivo _de autoria do Sendor Espeiidião Arnin oferecido
ao PLS n" 168 de 1991, de autoria do Senador Valmir Campelo
que "Dispõe sobre os prazos dos contratos de depósito em
papel-moeda em instituições financeiras e dá outras providências", em reunião de _3-10-91.
Na oportunidade renova a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. - Senador Raimundo Lira, Presidente._
OFICAE/023191
Brasilia, 3 de outubro de 1991
Sénhor Presidente,
- Nos termos do parágrafo zo _do artigo 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Ex~ _que esta Comissão aprovou o
SubstitutiVO-de ãUtorla do SefiadOf Ronari Tito oferecido ao
PLS n~--129 de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro
que "Inclui a FundaÇão Norte- Fluminense de besenVÕivimento Regional- FUDENOR- e a CODAVALE- Companhia de Desenvolvimento do Vale do Jequetinhonha, nos
dispostivos da Lei n~ 8.167/91", em reunião de 3-10-91.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. -Senador Raimundo Lira, Presidente.
-- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Com referência ao expediente lido, a Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 91, §§ 29 a 59 do Regimento Interno,
abrir-se-á o prazo de cinco dias para interposição de_ recurso,
p()r um_~éci!JlO da composiçã() da Cas~, para que os Projetas
de Lei do Senado n~ 15, 129 e 168, de 1991. sejam apredados
pelo plenário.
Esgotado ess_e prazo sem a interposição de recurso, as
proposições serão remetidas à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foram encaminhados à publicação pareceres da Comissão de AssuntOS
Económicos, que concluem pela apresentação dos Projetas
de Resolução n~ 75 a 77, de 1991.
As proposições ficarão sobre a Mesa, durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, F, do Regimento Interno.
O SR. PRÉSIDENTE (Mauro Benevides) ...:_Foi encanii~
rili3.âo à publicaçãO Parecer da ComissãO de Assuntos Sociais
que conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara
n' 125, de 1990.
A= mã.téria ficará SObie- a~e-sa, durante cinco sessões
ordinárias, a fim de receber erne.ndas, nos termos do art.
235, II, D, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid~es)- Há oradores
inscritos.
-Concedo a palavi:i-ao- nobre Senador Garibaldi Alves
R~.

--

0 SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, passo a comentar proposta de minha autoria, lida na
última sessão de s·exta-feira, que diz respeito à alteração de
dispositivo do Regimento Interno.
Pode parecer ousadia, Sr. Presidente, que um Senador,
no curso ainda dos primeiros meses de mandato, venha a
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mais dilatado, sem a celeridade, sem a agilidade preconizada
por V. Ex• no curso do seu projeto de resolução e das consideM
xidade diante de problemas que vêm travando o_ processo rações que a ele aduz, neste instan_te, defendendo, portanto,
de funcionamento do Poder LegislativO, principalmente no a sua iniciativa. Acredito, Senãdor Garibaldi Alves Filho,
que devemos situar o nosso Regimento de modo a viabilizar
que diz respeito ao Senado Federal.
Pretendo dar nova redação ao art. 356 do Regimento a apresentação dessas matérias. Mais de trinta proposições
Interno, quanto à tramitação de propostas de emendas à Cons- tramitam nas duas Casas, pretendendo modificar a ConstitituiÇão. De acordo com o que proponho, a proposta será tuição do País, e há necessidade não mais de um_a intpcabidespachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania lidade na Carta, pOrqUe o desejo do Constituinte nãO será
e à comisSão permanente que tiver mais pertinência com o mais atendido, que era o de que a revisão só se processasse
daqui a cinco anos, dentro daquelas características do Ato
assunto nela tratado._
No seu parágrafo único a cada uma das comissõe~ será çlas DisposiÇõe_s Çons~itucionaís Transitóriã.S. Mas d_everemos
assegurado o prazo de até 30 dias para emiti{ parecer sobre examinar, Sobretudo agora, por uma pressão da própria sociea proposta. E seguem, Sr. Presidente, algumas pequenas mo- dade, que deseja a reorientação da vida económica ·do País,
quando o Governo entende que só por uma alteração constitudificações.
O fundamental neste projeto de reforma do Regimento cional poderá haver a ultrapassagem da crise com a qual ag_ora
é dotar o Senado Federal de um mecanismo mais ágil na nos defrontamos. O Congresso Nacioilal não pode deixar de
apreciação de emendas à Constituição. Já estamos aqui com se preparar para esse grande momento. E se ele não se predis15 propostas de emenda à Constituição e, segurido fui infor- puser para esse -instante histórico, evidentemente~ será irrog·a:..
mado, apenas duas tiveram a apreciação de comissão especial, da a nossa face, de Senadores e Deputados, a increpação
composta de 16 Senadores- nenhuma outra proposta dessas de que nem sequer nos modernizamos para enfrentar alterações na Carta Magna brasileira. Portanto, o projeto de V.
15 foram apreciadas em comissão especiaL Elas são trazidas
Ex~_ é, sem dúvida alguma, oportuno. E como dirigente da
diretamente ao plenário do Senado Federal.
Então, Sr. Presidente, lembro aqui, também com_o_justifi- Mesa e da Casa, asseguro a V. Ex~ que farei o que estiver
Cativa da minha proposta, que, quando da elaboração do atual ao meu alcance, na Mesa e no plenário, para· a tramitação,
Regimento Interno, justificou-se a riecessidade da redução a mais célere_ possível, dessa iniciatiVa, para que o Plenário,
·
do número de comissões permanenteS, pela impoSsibilidade soberanamente, possa decidir sobre ela.
de os Senadores comparecerem, ao mesmo tempo, às reuniões
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Agradeço, Presidas várias comissõeS das quais eram membros titulares _ou dente Mauro Benevides, a intervenção de V. Ex~ Sem dúvida,
supieOtes, consideradas ainda as Suas participa-ções nas Cornis.." V. Ex~, com a autoridade de Presidente da Casa, vem trazer
sões Mistas e de Inquérito.
apoio a nossa propositura e os esclarecimentos que se fazem
Aquilo que se quis evítar quando da elaboração do atual
necessários. Na verdade, o que apresento aqui é fruto da
Regimento, volta agora a ocorrer com a criação das comissões minha experiência neste_ plenário, do dia-a-dia, do esforço
temporárias, das comissões espec:::iais;- às- quáis estamos nos_ _ que estamos fazendo, tendo â frente V. Ex\ para agilizar
referindo.
o Processo Legisl~tivOo no Senado Federal.
Portanto, Sr. PreSidente, é no desejo de colaborar com
a Presidência da Casa que venho apresentar esta proposta
O Sr. Epitácio Cafeteira-V. Ex~ me concede um aparte?
para que, realmente, possamos ter urna tramitação mais 3gil.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex~ um aparte?
sugerir uma modificação regíiiicntal. Mas, na verdade, não

se trata de ousadia, é muíto mais -uma certa arigú:;tia c perple-

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO --,- Pois não, com
muito prazer.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador GafibaldLAives
Filho, transferi a Presidência ao nosso 19 Vic~_·P:r:esidente Alexandre Costa, a fim de qu·e pudesse interferir no oportuno
pronunciamento de V. _Ex~ que deseja formular, como já o
fez na última sessão, urna alteração no Regimento Interno
do Senado Federal, na parte em que se relaciona com emenda
constitucional. Diria a V. Ex• que há uma preocupação não
apenas minha, mas de toda_ a Mesa, na apreciação dessas
propostas, principalmente quando é sabido que, ainda na atual
sessão legislativa, deveremos nOs defrontar com o chamado
Emendão que, na última sexta-feira, foi entiegue ao Presidente da Câmara dos Deputados e a mim, diretamente, peJo
articulador político do Governo, o Senador Jarbas Passarinho.
Veja V. Ex~, nobre Senador Garibaldi Alves Filho, que determinei â Assessoria ·cta- Mesa que estabelecesse um calendário,
dentro do qual pudéssemos situa_r o trabalho do Senado F~de~
ral na apreciação dessa e de outras matéiiãs-, Tamoem- alre:.
rando a Lei Magna brasileira. E se formos cumprir, no rigor
da preceituação regimental, e se o Regimento Continuar em
vigor teremos que fazê-lo, vamos exigit ·espaço de tempo bem

O Sr. Epitácio Cafeteira- NobreSeridor Garibaldi Alves
Filho, posso dizer que- sou uma das poucas pessoas que conseguiu mudar a Constituição. Isso já faz muito tempo, e foi
a Constituição de 1946. Agora, estou torcendo para que o
projeto de V. Ex• não consiga êxito nas tramit~ções rápidas.
Essa pobre Constituição, que fez três anos anteontem, a qual
todo mundo jurou, mais parece noiva no dia do_ casamento:
jutàfidelidade, mas fidelidade mesmo não há. Enquanto aqui
cada um, modestamente, quer modifiC~li' um-artigo, o Presidente Collor quer logo fazer outra Constih.iíÇão. ComeçOu
com um número muito grande de emendas, até que foi chamado de Emendão. Agora não é mais o Emendão, mas eu diria
que s~o emenda$ que vão dizer muito fundo iia socieCiade
brasileira. Senador, essa Constituição tem cem artigoS -que
ainda não foram regulamentados, e antes de regulamentar-se
para saber se são bons ou não, já resolvemos- pelo menos
o Presidente da Repúblicajãresolveu- que não vale a pena
continuar com essa Constituição. Diria que, a partir da primeira emenda, não vamos fazer outra coisa senão examinar problemas paroquiais, elll dec~rrência de artigos dessa Cónsti_-t~_~Ç!õ. Essa é ~ _ t_a_I_Cons:títllição cidadã, pela qu~~l todOS nós
esperávamos, porque modificava o-estado de direito, feito
no murro, na força, por um triunvirato, que em único artigo·
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fez a Constituição, assim como" in"aiS Ou m-eriOSql.fer-o-Presi~
dente. Eu ainda não vi o Emendão,_ mas o que apareceu
por aqui era um artigo e nesse aitig9 se modificaVa. tudo.
Então, quero dizer que entre as coisas morosãs, achri que
uma que precisa realmente de morosidade é o trabalho de
emenda constitucional. Tanto qtie o Constituinte deixo_u um
cado de 3/5 de Senadores e 3/? de Deputados. Vê-se que
ele queria realmente dificultar é\S mudanças, para que estas
não ocorressem de forma muito rápida. Mas entendo a angústia de V. Ex~, porque eu tainbém Já trabalhei para fazer emenda constitucional, numa época en'I que somente a Capital do
meu Estado não tinha eleição. E';eu consegui ter, dós meus_
companheiros de Congresso, a coQlpreensão; foi feita a autonomia de São Luís e o povo--me elegeu prefeito. De forma
que é angustiante. Naquela época, na Constituição de 1946,
era tão difícil que as propostas precisavam pass-ar-duas vezes
na Câmara; vinham para o Senado e pâssavam duas vezes,
voltavam no ano seguinte, passavam mais duas vezes na Câmara e voltavam para o Senado e passavam mais duas vezes.
Oito votações para se müdar um artigo da COnstituição. De
certa forma, a de 1946 era boa. A outra não, foi feita no
tapa; aquela, sim, deveria ser modificada com rapidez. duero
parabenizá-lo pelo seu discurso, porque S. Ex' fala da sua
angúsita de cumprir seu compromisso com o pOvo do Rio
Grande do Norte, que está esperando um trabalho mais ágil
e que as suas promessas sejam realmente cumpridas nesta
Casa do Congresso Nacional.
·
-
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O Sr. Magno Bacelar- Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- ConcedO o aparte
a V.

Ex~

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Garibaldi Alves
Filho, quero felicitá-lo pela iniciatiVa. Realmente, a nossa
Casa precisa modernizar-se para agilizar mais os nossos trabalhos. Concordo plenamente com V. Ex~ no que diz respeito
ao grande número de comissões que funcionam ao mesmo
tempo e que exigem até a onipresença dos Parlamentares.
E a grande maioria da população não sabe do trabalho que
se realiza nesta Casa. Sou autor também de uma emenda
ao Regimento, uma proposta de resolução da Mesa, que torna
obrigatória a tramitação, em termos de ugência, de todas
as propostas de regulamentação da Constituição. Penso que
-quando apresentei também tinha esta convicção- é muito
mais urgente regulamentar a nossa Constitufç~o, que co"rllpletou -três anos e daqui a dois anos deverá ser reexaminada,
segundO consta do calendário,- mas· que não- deveria Ser- tão
alterada quanto às propostas que já existem na Casa, e com
essa proposta absurda do Presidente da República que pretende, de uma só vez, alterar oito artigos mais que se refletem
em 25 ou 26 artigos da Constituição. O Presidente da República tem os meios necessários para bem governar; mas precisa
tomar decisões, encarar a responsabilidade do cargo que exerce, para sair do atoleiro a que levou o País e que nã6 foi
pela ConstituiÇão. Foi pela ineficácia, pela existência de Ministros incompetentes e pela manetra superfiCial com que sempre
tratou os problemas nacionais. A proposta de V. Ex~ tem
o meu apoio e quero parabenizá-lo por isto, porque entendo,
também, que precisamos dar uma resposta à sociedade. Não
devemos priorizar nem atender a toque de caixa_ a_q _pedido
da Presidência da República, mas precisamos ser eficientes
nos trabalhos, pois foi para isso que o povo nos mãntlou
aqui. Parabéns a V. Ex~ e obrigado pelo aparte.

O SR. GARIDA{;Ol ALVES FILHO -SenaaoiEpitácio
Cafeteíta;-c-oirij)reéDdo a preocupação de V. Ex~ com relação
ao processo, pata que não se leve a uma posição extremada
de mudar da noite para o ·ctia a ConStituição. O qtie observo
nesse projeto de reforma da ConstituiçãO, ·senado_r Epitá~io
Cafeteira, é que do jeito que está não fuiitiOna·:;:Essas ComiSsões não estão se reunindo. A minha angúsita, que V. Ex~
diz compreender e agradeço por isSo, realmente eu até já
consegui superá-la. Tenho uma proposta de emenda à ConstiO SR. GARIBALDI ALVES FILHÓ- Senador Magno
tuição que consegui aprovar, riias-, Deus sabe - não só Deus
Bacelar, agradeço a V. E_x~
mas o Senador Magno Bacelar também - como foi difícil
reunir essa camisão especial, porque na verdade, os Senadores
Na verdade, estamos aqui procurando fazer com que o
estavam ocupados, todos nós, com as comissões permanentes, Poder Legislativo cumpra o seu dever, porque, de repente,
as CPI, e nada da comissão se reunir. O Senador Mansueto lemos nos jornais, e V. Ex~ também, todos nós, e vemos
de Lavor, inclusive, foi outro que colaborou decisivamente, que a imprensa começa a cobrar a participação do Poder
na qualidade de Relator, e hoje a emenda está com parecer Legislativo, começa a cobrar uma melhor articulação do Poder
aprovado por essa comissão:Mas as outras propostas de emen- Legislativo.
da à Constituição não foram apreciadas por comissão nenhuNo final da semana, li matéria a respeito de uma sessão
ma. Então, o que queio é aproveitar a disponibilidade das
comissões permanentes desta Casa: fazer com que a COmissão - ocorrida aqui na Ultima terça-feira. A imprensa dizi3 que estavam presentes 38 Senadores, a sessão havia acabado às quatro
de Constituição, Justiça e Cidadania aprecie as .emendas à
e
meia da tarde e não se tinha ouvido nenhum pronunciaConstituição, que faça uma apreciação iniCial e envie, de acormento. Ora, naquela terça-feira estavam funcionando pelo
do com ·a pertinência de cada assunto, às outras comissões
menos três CP! na Casa. Quanto à CP! do FGTS, posso
-permanentes da Casa.
dar um depoimento, porque fui escolhido para Presidente,
Mas estou apenas levantando a discussão. Não quero e passamos lá quatro ou cinco horas ouvindo depoimentos.
Creio q~:~e esta é um~ preo~.upação que, nesse instante,
ser dono da verdade._ Fui surpreendido pelo aparte do Presidente da Casa. Na verdade, estou apenas levantando a discus- deve estar sendo motivo de reflexões tanto dos Senadores
são, Senador EpitáciO Cafeteira, porque também tenho uma novos quanto daqueles com experiência nesta Casa·: que o
outra proposta - à qual pedirei o apoio de V. Ex~ - que Poder Legislativo não seja injustiçado e que posso realmente
diz respeito à apreciaçáo dos- vetos do Piesidente da Repú- assumir as suas re&ponsabilidades.
blica, de modo que possa ser feita pelas duas Casas separadaA nosa proposta de reforma do Regimento é no sentido
mente, corno uma forma de resolver aquele impasse que conti- d_e que esta Casa, realmente, dê conta do seu recado e possa
nua a existír no Congresso N"atfonal, -onàe não con~egUimos apreciar as emendas. Como dizia o Presidente da Câmara
apreciar mais rienhum veto presidencial.
Federal, Deputado lbsen Pinheiro, quando do recebimento
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do Emendão, a esta Casa cabe deliberar. Vamos- deliberar.
Se for o caso rejeitar, vamos rejeitar. o-que não poctentos
é pecar pela omissão. -Sr. Presidente, Srs. Senadores, em face da leitura da
nossa proposta de alteração do Regimento Interno, na sexta-
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gresso e dizer: ou ~prova, ou é"r~spoflsável pelo caos económico em que se envolve o País neste momento.
Segundo, é preciso refletir sobre essa atitude otimista
em excesso de algumas Lideranças nossas, deste ou daquele
dirigente da Mesa, a que, talvez, conforme já disse, numa
feira, devia uma explicação aos Srs. Senadores a respeito.
atitude de cavalhejrismo para com o Sr. Ministro da Justiçã,
que aqui veio deixar a mensagem, segundo se diz, em uma
Estou querendo que, realmente, o Congresso Nacional possa
se debruçar sobre as emendas à Constituição Federal, poden· deferência ao Congresso Nacional, em informar aos órgãos
do, efetivamente, apretiã-las em uma comissão, para. que não de comunicação que, dentro de mais de uma quinzena, r
cheguem aqui no plenário- de forma aleatória como muitas emenda será aprovada.
Mas como? Vamos nos reunir para revogar o Regimento
propostas estão chegando até o momento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!).
da Casa? Vamos alterar a Constituição, segundo a qual cada
Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves Filho, o votação deve ser realizada em dois turnos na Câmara e eril
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeirâ-da presi- dois turnos no Senado, com quorum de 3/5? Vamos revo-gar
dência, quf! é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, r V ice- esse quorum? Porque não é todo dia que se alcança esses
3/5 no Senado ou na Câmara. Com muito sacrifício temos
Presidente.
quor-um duas vezes por seman-a: E <i.qui nãO sou daqueles
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)_: Tem a palavra que vãc criticar Serii:l.dores e Deputados por não estarem em
o nobre S:mador Mansueto de Lavor.
plenário, porque o nosso trabalho, voltado para os interesses
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun- da sociedade, está nas ruas, nos- nossos gabinetes atendendo
cia o seguinte discurs_o .. Sem I:e.~isão do orador.)- sr. Presi- a população que clama por inedidas legais legislativas e até
dente, Srs. Senadores, na primeira reunião de_ste Plenário, medidas administrativas inadiáveis. O riosso trabalho princidepois da entrega da mensagem presidencial ao Sr. Presidente pal, como falou o Senador Gariba_ldo _Alves Filho, realiza-se
da Câmara dos Deputados, com a presença do _Sr. Presidente nas comissõeS técnicas. Aqui, no plenário, realrriente é a sole-··
do Senado Federal e do Congresso Nacionál e das Lideranças nidade, é a manifestaÇãO da vontade dã Casa, vontade essa
das duas Casas, é oportuno que se considere alguns aspectos que jâ foi ava:Iiad3., diSCutida, levantada, acordada e negociada
dessa proposta, desse projeto de emenda à Constituição Fede- nos grupos, nas comissões, nas reuniões e em diversos outros
setores da nossa atividade.
ral, chamado Emendão.
A minha preocupação, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de continuar na
linha de raciocínio do Senador Garibaldo Alves Filho. Quando é se vamos mesmo revogar o Regimento, pois, se examinarmos
entrei no reclil.to, S. E~ estava sendo aparteado pelo Senador a longa trajetória de uma emenda constitucional, veremos
Epitácio Cafeteira sobre- ás trâmites relativos a uma emenda que os prazos são longos_. E como a matéria em foco dessa
constitucional, sobre a corrida de obstáculoS, que é, realmen- emenda constitucional não é pacífica, não vamos .esperar que
partidos políticos, que grupos ou até parlamentares individualte, a tramitação de uma emenda constitucional.
Ora, essas_dificuldadcs emanam da própria Co.nstituição, mente renunciem ãs suas convicções, ao direitO de discutir
que não quer ser um texto descartável, que não pode ser dentro do prazo que o Regimento permite, ao direito até
corno uma folha de jornal, mesmo um Diário Oficial~ que de obstruir certas matérias - e obstrução é um instrumento
hoje vale e amanhã já não serve e ê preciso que a cada dia legítimo de _qualquer parlamentar ou de qualquer parlamento
tenhamos uma nova edição. Em defesa da perenidade, da -, para deixar-se vOtar uma matéria que entendemos polédurabilidade do texto constitucional, ele mesmo impõe díficul~ mica e, às vezes, antinacion-al.
dades para a sua alteração. Antes, essas difiCUldades eram
Não vejo por que o otimismo. O certo é que vai-se cumprir
maiores; agora, são dificuldades menores: Mas não se pode o Regimento na Câmara e no Senado. Se estamos em 7 de
conceber que sejam alterações fáceis, de tal modo que se outubro, já próximos do término da primeira quinzena, temos
anuncie a acolhida ou a aprovação ou a- deliberação sobre pouco tempo para se estar passando à opinião pública a versão
essa proposta complexa que envolve assuntos polémicos do otimista de que realmente o Emendão será votado ainda neste
Poder Executivo de emenda à Constituição e se diga: "daqui ano legislativo.
Não vou tomar o tempo de V. Ex~s, conhecedores do
para o dia 15 de dezembro" ou, então, como. li: "dentro de
15 dias o Emendão estará aprovado no Congresso''. Mas quem Regimento, para dizer qual é a trajetória de uma emenda
é que está garantindo isso? Em nome de quê? Qual foi o _ constitucional na Câmara e no Senado. O fato é, Sr. Presiw
dente, Srs. Senadores, pelo que tenho conversado com colegas
Líder que reuniu a sua Bancada para discutir isso até" agora'?
Não vejo o porque disso, a não ser que seja uma- atitUde Deputados e Senadores, que não posso estar tão otimista
diplomática, um cavalheirismo para com o Presidente da Re- com aqueles que declararam que, dentro de 15 dias, um mês,
pública que, desta vez, inovou e mandou antes um -~ascunho o Ernendão estará aprovado. Se fora realmente uma matéria
para o Congresso discutir;que, ao finaf, serviu, fOi aife!ado, de interesse nacional _::__ ''ou se vota o não se salva o País
diminuído, pois nos foi enviado em caráter exploratóríO, prow •• - , diante de um dilema como este, que se jogasse de lado
cedendo_ um outro texto.
o Regilll:ento, um mero instrumento de trabalho. Aqueles
E o que o Govcriiõ eStá eriSinUa:ndo é que ou· o Congresso que o-votaram podem alteráwJo para votar essa medida inadiáaprova esse projeto na sua íntegra ou OPaís não tem salvação. vel, urgente, reconhecida por todos como a salvação nacional.
As palavras textuais do Presidente Fernando Collor são as Não é este o caso da proposta de emenda, Sr. Presidente,
seguintes: ou o Emendão é aprovado ou haverá o caos econó- Srs. Senadores. Na realidade, o Governo tem suas justifiw
mico~ financeiro.
-- --cativas.
Or, isso significa, Sr. Presidente, Sr. Senadores, colocar
Vejamos alguns pontos dessf!, emenda, só para embasar
o Congresso contra a ·parede, colocar a faca no peitO do Cotl- · o raciocínio que estou fazendo, de qtie deVemos discutir e
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vOtar esse projeto de emenda, chamado de Emendão, como
uma emenda normal, çom as preferências devidas no Regimento a qualquer proposta do Senhor Presidente _da República.
Por exemplo, o projeto pretende dar competência exclusiva ã União para emissãO de títulos da dívida pública, quando,
como qualquer pessoa jurídica que pode emitir uma letra

promissória, os Municípios e os Estados podem colocar no
mercado mobiliário, títulos da dívida pública, direito esse reco··
nhecido pela Constituição _atual. O projeto de emenda do
Executivo retira essa co'mpetência, que assim como a moeda,
passará a ser competência exclusiva da União.
A justificativa do Governo baseia-se no filto de que essa
prerrogativa dos Estados e Municípios tem-se constituídO em
sério Jator de desequilíbrio das respectivas finançaS, anipliou,
sobremaneira, o déficit público e, por conseguinte, tem contribuído como elemento fundamental para a persistência do fenômeno inflacionário.
Afinal de contas, o Governo pasSa a idéia -de que os
títulos da dívida pública dos Estados e dos Municípios são
fatores iilflacionários -=--e nõs reconhecemos que os são e que essa retirada vai contribuir deciSiVamente p-ara o cóinbate ã inflação. O Governo esqueCe, porém, -algo fundamental, ou seja, compete ao Senado atualmente, pelo art. 52,
inciSO IX, da CônstituiÇão",--fiSCãlizar, estabelecer limites, controlar a emissão de títulos mobiliários. Portanto, se os títulos
da dívida pública dos Estados forem retirados, quem será
espoliado na competência rião será apenas os Municípios ou
os Estados, mas o Senado da República.
Passarei a ler o art. 52, iiiCiso IX, só para ilustrar:
"Art. 52. Compete privativam-ente -aõ _S_enado
Federal:
•••••••-•••••-H•~~~u~•~•-~•~-·~••••~~·---~•~u·~•-••

IX- estabelecer limites globais e condições para
o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Dis~_
trito Federal e dos Municípios."
Pois bem, numa penada e sem dizer nada, o Governo
propõe agora retirar essa competência do Senado. É um trabalho a menos, pode parecer isso, mas também é uma_ diminuição
de poderes que convém ser refletida. Além. do mais, o qu~
é -mais importante,- eS-Sa-pi'Oposta fere dispositivos coriStitucionais que se relaciOriam com a autonomia político-administrativa. Na realidade esse corte na competência constitucional da emissão de títulos da dívida pública fere a autonomia
político-adrninistra:tivã:
É importante, Sr. Presidente, falar sobre aquilo que constitui o cerrie. É uma espécie de nogórdio dessa proposta de
emenda constitucional. Trata-se das alterações que a emenda
quer fazer no art. 21 r não apenas no 79 , que é essa questão
da retirada dos direitos dos Municípios de emitir título da
dívida pública, mas é o caso do inciso XI: Essa é a questão
fundamental.
Aí estão os retratos falados de alguns personagens físicos
e jurídicos deste País. Vemos, nessa proposta, o rosto, a cara
de algumas grandes empresas nacionais e de algumas figuras
e eminências pardas deste regime.
O que o Governo quer fazer?
Na realidade, a proposta de emenda constitucional visa
a alteração de disposições constitucionais referentes ã definição de setores que constituem monopólio da União, a concessão de serviços públicos e ao tratamento conferido ao capital
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estrangeiro com uma redefinição de empresa brasileira. É
a definição, são diversos artigos: o art. 21, incisos XI e XXIII,o art. 70, inciso IX, o art. 171 e o art. 173; adicionam parágrafo
ao art. 176 e ao art. 177.

O Governo justifica essa proposta de alteração da ordem
econômica como se, realmente, toda ela tivesse sido proposta,
e faz disso um cavalo de batalha, porque,_segundo ele, trata-se
de _u~a perspectivã histórica e pragmática que contempla as
tendências internacionais de reestruturação funcional do Estado contemporâneo.-segundo ele, objetivam essas propostas
abrir espaço para a iniciativa_ privada _e procuram reduzir as
restrições do capital estrangeiro na ordem económica.
A alteração constitucional proposta nesse importante setor, segundo ainda a exposição de motivos do Gov_erno, é
um passo necessário para a superação dos atu_ais entraves
ao desenvolvimento.
A crise financeira do se_tor público, ainda segundo a mensagem, afastou as condições para que os investimentos públicos em infra-estrutura fossem efetivados, de mod9 a atender
plcriamente os requisitoS do desenvolvimento. Houve corte
d~ popupança exJriú1ã;-a parfir de 1982, com a _suspensão
dos fluxos voluntários de créditos para o Brasil. O investimento privado, nacional ou estrangeir9, é hoje premissa-básica
da retomada do desenvolvimento, As posições contrárias, se-gundo ainda a mensagem do Governo, a essa posição, a essa
chamada abertura para o capital estrangeiro, qualquer posição
contrária, é considerada pelo Governo de anacrónica e contraproducente. Não é à toa qúe a imageril apresentada em certos
órgãos aliados ao Governo é a de- que quem estiver contra
a queda do monopólio no refino do petróleo, na importação
e na exportação do petróleo é um troglodita, um homem
saído das cavernas. Quem contrariar as irregularidades que
se tentaram cometer no proce~so da privatização d~ Usiminas,
sem nem sequer examinar"o seu mérito, sê:m discUtir o mérito da privatização em si, mas apenas examinando a intromissão
ou introdução ilegal de_ moedas, não previstas em lei. nesse
leilão da Usiminas, é considerado homem das cavernas anacrónico, retrógrado, de modé e por aí afora.
. Pois bem, precisamos avaliar muito bem essa questão
do monopólio estatal do petróleo. É preciso dizer: por que,
então, se derruba o monopólio na comercialização, na importação e na exportação, que são o filé mignon desse grande
com_ércio envolvendo os produtos e derivados e deixar-se o
monopólio da exploração? Por que não derrubar logo tudo?
A exploração -do petróleo é o osso duro. E por que deixar
cair a importação, a exportação e o refiH:o, e se ficar, realmente, com a questão da exploração? É uma pergunta que se
faz.
Que papel terá, então, a Petrobrás nesse contexto?
O Sr. Jntahy Magalhães- Permitt>:-me V. Ex~ um aparte,
Senador Mansueto de Lavor, exatamente para comentar essa
pergunta?
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Concederei daqui
há pouco o aparte a V. Ex~. Senador Jutahy Magalhães.
Pergunto: qual é o destino da Petrobrás se aprovada essa
eriienda como está, senão virar sucata? O sucateamento da
Petrobrás é exatamente o que está dito aqui. Para que servirá
a Petrobás se grupos privados vão importar, exportar e negociar o petróleo? Essa é a pergunta que se deve discutir aqui.
Depois, se aprovamos- isso em nome da modernidade,
para não parecermos homem das cavernas, vamos derrubar
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o monopólio estatal do petróleo no que se refere a isso tudo.
Só se deixa a exploraç3o, que é a mais-difícil, a mais onerosapara o Estado; o que é maiS fácil vamos deixar para a iniciativa
privada, o que dá lucro imediato. Como V. Ex"" sabem, ser
produtor é muito difícil. E aqui, se há alguém que é produtor
rural, sabe o que estou dizendo. Ser produtor é muito difícil,
é arriscadíssimo. Agora~ ser atravessador é fácil, é__Jucrativo
e é o que enrica nas atividadcs. "Isso vale para as atividades

agropastoris e de extração mineral.
Pois bem, há o monopólio nessa operação, digamos assim.
de atravessamento, de comercialização do petróleo. Isso ê
um monopólio. Compete a uma empresa estatal, à Pctrobrás.
Essa é a atividade mais lucrativa, cujo risco é menor;os investimentos são menores. Essa atividade o Governo quer entregar
a grupos particulares. Mas é a atividade mais difícil, onde
existem mais capitais. Por isso permanece. Por quê? Isso é
o que eu não entendo. E se a comercialização do petróleo
no exterior - importação, exportação - vai para grupos
particulares, qual é o papel que resta à Petrobrás?
Concedo o aparte a V. Ex•, Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço a V. Ex• pela gentileza, pa-ra aquela pergunta que V. Ex~ fez, a resposta está,
inclusive, na ímprensa. Temos lido que ·ncSúi. discussão da
dívida externa - inclusive a Coniunidade Européia, V. EX'
deve ter lido - , a proposta de abertura do monopólio da
Petrobrás foi eXatarhente na área do osso duro de roer. Mas,
por exigência daqueles que conversaram com os nosso nego-·
ciadores, foi colocada no Emendão exatamente a proposta
de acabar com o monopólio através do refino, que é a melhor
das partes, é o filémignon na questão do monopólio da Petrobrás. Veja V. Ex", nós estamos nos S"ubmetendo a· vontade
externa. O Presidente deu aquele pontapé no re-presentante
do FMI, que foi colocado para fora das negociações, e agora
estamos nós a fazer exatar.1ente o que ele estava propondo.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- AgradeÇo aV. Ex•
Realmente, aquele funcionáriO foi um mero bode expiatório.
Ele era a parte mais fraca, porque logo após, uma semana
depois, o Vice-Presidente dos_ Estados Unidos esteve aqui,
dis_se a mesma coisa. Disse maiS, aiilda, que era preciso abrir,
moldar esta Constituição e não houve nenhuma reação. Não
houve nem sequer uma notinha diplomática contra o Vice-Presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque esse novo perfil
da empresa brasileira é o que- foi traçado pelo Presidente
George Bush, pela banca internacional e pelo FMI. Aquele
funcionário estava certíssimo, ele apenas _se ã:ntecipou. Foi
a verdade deles dita pela boca errada, repito, ele se antecipou.
De modo que não adiantou nada.
_
Está aqui, ne-sSa Emenda, a nova definição de empresa:
qualquer grupo e_strangeiro senta~se aqui no País segundo as
leis brasileiras. É claro. Tinha graça se fazer aqui uma empresa
que não ~bedecesse as leis brasileiras ...
O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR- MANSUETO DE LAVOR- Concederei o aparte
a V. Ex~ assim que _concluir o pensamento.
... -mas .ela não terá um cruzeiro sequer de capital nacional. E. pelo fato de estar aqui, ela é uma empresa brasileira,
vai gozar dos benefícios_, dos incentivos, No Nordeste terá
o benefício do Finor, na Amazónia, do_ Finam, e assim por
diante.
Na realidade, essa definição foi derrotada na ASse!nbJéia
Nacional Constituinte. E não sou dos que acham que essa

Constituição não deva ser alterada. É claro que precisa de
alguns ajust~s. mas, uma mudança radica!, como essa na ordem econômica, dizer que se vai aprovar essa proposta em
15 dias, é estranho, Sr. Presidente, posso até admitir a sua
aprovação, mas que ela é polêmica, é. Essa questão do monopólio da comercialização do petróleo, essa questão de uma
nova definição de empresa econômica, a introdução de elementos chaves derrotados na Constituição e que agora colocados aqui, ou a retirada de elementos chaves que foram conseguidos através da luta de constituintes - a luta nacionalista,
não tenhamos medo de dizer esta palavra-, sem mais nem
m_e~os, sem polêmica ... Então, vem o jornal e diz: uMas
Genoíno está "ingenuíno" .. , Genoíno pode ter mudado e
_ele tem esse direito. Mas sei que muitos não mudaram. Muitos
querem realmente defender os interesses nacionais. E achamos que fomos eleitos para isso, para defender essas bandeiras.
Concedo o aparte a V.

Ex~

O Sr. Almir Gabriel- Senador Mansueto de Lavor,
desde_ 1950, certamente, o Brasil não tinha tantas limitações
à entrada de capital estrangeiro para atividades básicas. A
prova é a presença da Inglaterra nos portos, nas ferrovias,
nas telecomunicações. O que o Brasil assistiu -foi o descompasso entre o crescimento das empresas estrangeiras da época,
com as necessidades brasileiras de telecomunicações, de atualização dos portos, de ferrovias etc. Quando_ o Br?~il_!;t~:~s~Ol!_._
sobretudo~ depois de 1964,
criação de gl-andes empresas
nacionais-, de telecomunicações, produção de _energias etc.,
ele deu q extr_ao~.dinário salto do qual tantos econotrJ.istas
brasileiros da época se orgulham: 7% de crescimento do PIB
nacional ao ano, superior ao dos Estados Unidos, Japão e
a de tantos países. Quando hoje nos deparamos com a proposta do Presidente, em que Sua Excelência pretende a exclu·são do monopólio da Petrobrás no refino, a reforma da universidade, a criação da Previdência dos servidores, a proibição
da emissão de títulos, o-acesso-às contas de determinadas
pessoas ou empresas por via de uma autorização do Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento, a quebra do monopólio do subsolo, a quebra do monop_ólio do processamento
e da produção dos hemoderivados, a reforma fiscal e a_telecomunicação, quando vemos tudo isso proposto, diante do que
o Governo disse, o que existe mesniO é-a falência da empresa
pública chamada União Federal, que, no meu entender, poderia ser contornada mediante uma reforma fiscal relativamente
simples, com a criação do imposto ou contribuição sobre transações bancárias, vinCUladas a um fundo para resgate da dívida
dos Estados, dos Municípios e da própria Uniãó, com o reequilíbrio da situação financeira da empresa pública - União
Federal, Estados e Municípios. Aí, sim, poderemos rediscutir
em 1993, de maneira tranqüílã:-e adeQuada, em que pontos
ã" atual ConstitUição falhou. Essa história de dizer-se que a
atual Constituição ê causa de tõdos os males do Brasil é uma
estupidez que não tem sentido discutiimos. Gostaria" de-Ver,
se realmente for verdadeira a proposta do GOverno de que
as dific_uldãdes _são extremas e há necessidade de se fazer
alterações substantivas, que ao lado de todas_ essas viesse uma
proposta real de reforma agrária. Que Jal? Acho que esta,
sim, seria muito mais impOrtante e signifiCatiVa a médio e
longo prazos_da produção nacional e do reequihbrio da produção agrícola brasileira, com vistas a tirar o P_afs desta Situação
que está vivendo hoje, de ter que importar alimentos. Uma
reforma fiscal c_om uma proposta de reforma agrária certa-
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mente seria muito mais importante e séria do que -tudo isso
que está_ sendo proposto pelo Presidente da República no
momento.

O Sr. Geismi Caffiaii- Permite-me V. Ex'! um ãparte?
. ·- O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, antes
de-Terffiinár;·eü pediria mais uma vez a cOm'preerisão de V.
Ex~ para -conceder um aparte, com muita honra, ao Senador
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Obrigado, Senador Gerson Camata. (Assentimento da Pi-esidênciã.)
Almir GabrieL
_
O Sr. Gerson Camãta .:.... IIUstie Senador -Manstieto de
Gostaria de complemeritar no brilh3.nfe aparte de V. Ex~.
uma das vozes mais autorizadas neste Senado_ Federal e no ~vor, acompanho com interesse a abordagem que V. Ex~
Congresso N_acional para debater temas tão vitaiS, tão negrál~_ faz. Concordo em parte com o seu pronunciamento. Acredito,
gicos, principalmente assuntos previdenciários- juntaMse aí Excelência, que efetivameille o Governo tem diante de si
a questão da Previdência com a criação de previdência do dois tipos de problema: há os problemas de interesse imediato
Servidor Público-, que a tese que prevalece - e nós temos do Governo e também do Brasil, soluções que podem aconauscultado a opinião de economistas e de juristas_-- é a de tecer nos tr~s anos __que faltam para o Presidente terminar
que realmente essa proposta de emenda constitucional é dis- o seu mandato e soluções a longo prazo que interessam ao
pensável. Ela se torna inócua. Primeiro, pOrque se o problema Presidente como brasileiro, não como Presidente, porque elas
do Governo é de caixa, não vai ter caixa --este ano. Simples~ vão acontecer, vão produzir os seus efeitos quando o atual
mente, porque a emenda não vai ser aprovada. Não q-Uero Presidente não for mais Presidente da República. Acredito,
ser mau profeta. É que ninguém vai abdicar do direito_ de e aí ~oncordo com o Senador Almir Gabriel, que o problema
emendar, de discutir, d(! aprovar e, se obedecidos os prazos fiscal é o essencial, é o prinCipal problema que o País tem
regimentais, o tempo seta iil.Suficiente. Mas a questão que que enfrentar para sair da crise em que se encontra e que
se põe é essa. Se o Governo _quisesse atingir os objetivos a sociedade brasileira está enfrentando. Os outros problemas
que anuncia, ou seja, sanear, fazer o ajuste fiscal, equilibrar podem ser tocados com o tempo, com a observação melhor
as finanças, precisaria procurar outros caminhos e não os cami- · das conseqüências advindas desta Constituição, que não está
nhos polémicos, ós que somam, os que unem as pessoas; ainda totalmente regulamentada, pois ainda faltam cento e
- pourosntrtigos a serem regulamentados. E~tendo que o Goas confrontações e não as bifurcações.
verno deveria concentrar os seus esforços em cima da solução
-da crise imediata, até porque nos daria tempo para que pudésO Sr. Almir Gabriel--A própria previdência do SerVídor
público dispensa reforma. - _- - -~__ _ semos - O governo, o Congresso que é também GoveruO
-nos preparar para as· oUtras soluções com mais calma, Coiri
mais tranqüilidade, um pouquinho aliviados da crise, para
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Regulamentação de
um debate mais acurado, mais demorado dos outros problepontos importantes. A respeito do problema social da violên~ mas. Entendo que as estatais devem concorrer com a iniciativa
cia na terra, eu poderia dizer que toda Violência no campo privada. Acho que esse monopólio do petróleo ficou atrás
decorre desta Constituição Federal não contemplar uma ver~ - do Muro de Berlim. Te-m que abrir a exploração, o -refino,
dadeira, ampla e massiva reforma agrária. Então, todo campo· a d~stribuição, a importação de gasolina. Se alguém conseguir
nês, todo advogado de camponês, todo dirigente sindical que mrus barato, eu sou um consumidor, eu quero a gasolina mais
fosse asassinado, eu poderia dizer: "está aqui. A cUlpa é da barata e não me interessa quem está produzindo. Acho que
Constituição". Mas eu não vou dizer isso. ____ -~:___ __ -. Deve-se colocar a Petrobrás para competir, e se ela for
As nonnas relativas ao controle fundiário inseridas na melhor, vai ganhar a competição, e se ela não for a melhor,
· Constituição miO são aquelas pelas quais nós lutamOS na As- vai se dedicar a outro setor, talvez a exploração. Ela é a
sembléia Nacional Constituinte. Mas eu não vou CUlpar esta melhor do mundo em exploração de petróleo de profundidade,
Constituição por tudo de mal qUe há no campo-. Não vou ela vai continuar competindo naquilo que é melhor. E creio
culpá-la pelo absurdo da violência. O Governo ecstá lazendo que ela ganha a competição, que tenha condições de competir
isso do outro lado, mas_ não reconhece que há um problema em condições de igualdade com todos. Quanto às telecomufundiário gravísSimO neste País, porque isso àqui é uma anteci- nicações, Excelência, também. Nós pagamos hoje, no Brasil,
pação da revisão constitucion-al. O que o Governo está proas tarifaS mais caras do mundo em telecomunicações. Vamos
pondo é uma antecipação. Mesmo assim, não toca nos proble~ abridsso, vamos deixar competir. A eStatãl vai competir jünto,
mas dos pobres, não toca na política salarial, não toca nos senão nós consumidores vamos ter tarifas mais ou menos equiproblemas dà maioria do povo brasileiro. São as minorias valentes às praticadas em outros locais do mundo. Tem que
nacionais e interitaciónais que são ouvidas e contempladas.
haver competição. O mundo hoje é de competição. Nós demos
Essa questão, também, da queda do monopólio nas tele- talvez um pouco de falta de sorte. Seis meses depois de promulcomunicações, aquelas telecomunicações que ainda não po- gada a Constituição cai b Muro de Berlim, o mundo vira
dem ser feitas_ mediante concessão ou permissão. Antes, algu- de pernas para o ar, e a nos·sa- Constituição fica envelhecida,
mas só podiam ser feitas como concessão. Agora o Governo agarrada àqueles preconceitos um pouco antigos, que estão
introduz a permissão, que é um ato meramente administrativo, desaparecendo da face da terra e que estão na nossa Constinão é um contrato bilateral, não tem nada, se dá a quem tuição por um azar nosso. Se tivéssemos atrasado uns 6 meses,
quer. Is~ também é um retrato falado de alguns grupos nacio- nós_teríamos feito uma Constituição maiS nova, mais mOderna
nais, de algumas redes de televisão, que, aliás, já estão rece- e o País seria mais competitivo. · -·- " ·--bendo, a exemplo do Mato Grosso do Sul. Agora está certo,
0 SR. MANSUETO DE LAVOR - Muito obrigado, Se· é progresso nas telecomunicações. Mas quando se precisar
contro1ãt esses segmentos-que ::fáo- estratégicos -para- a:- soDe- nador Gerson Camaia, _Creio-que reaim-e~te estamos aqui
rania nacionãl não se terá mais esSe controle, porque se entre- num debate. Não somos donos da verdade, ninguém é dono
gou a grupos nacionais e internacionais. É uma questão de - da verdade. Mas o Muro de Berlim não tem muita coisa a
ver com esta Constitu!~ão.
precaução apenas.
.
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Antes mesmo da queda do Muro de Berlim nós constatamos na Assembléia Nacional Constituinte que esses grupos
eram organizadissímos, e a eleição do Presidente Fernando
Collor tem muito a ver com isso. Aí realrriente teffi'. Ma:s
a queda do Muro de Berlim não tem, até porque o Muro
de Berlim não caiu para consagrar estado de miséria em nenhum país, onde ma:ioriis ficam
muro caiu
para abrir, dar liberdade, liberdade de iniciatiVa, ~para· que
as leis dos mercados prevaleçam.
Quanto ao problema dos monopólios, alguns cartéis oU
cartórios devem ser suprimidos, realmente. As questões do
petróleo e das telecomunicações tinha!Jl _q~e s_~!:_ ~i~c;::utidas_,
mas à parte. Se o Governo_ quer san-e-ar a econoinià,_ se 'é
algo de urgência, não_poderia cOlocar, embutido nesse conjunto de emendas, teses tão polêmicas e até ídeologizadas como
são essas. O meu reparo não é nem sequer ao mérito dessas
propostas. Não votarei ab~olutamente, sou sincero, não vejo
razão. O petróleo bfasileiiO não é o-- mais-caro-do mundo,
as taxas de telecomunicações não são as mâis caraS-do mundo,
-são até mais baratas.
Veja·o casó da Argentina qUe priV3ifZóii a-sua empresa
de telecomunicaÇ'<)es.

margrnanzaaas._o

(O Sr. Presidente aciona a campainha.)
O SR. MANSUETO OE LAVOR- Sr. Presidente, vou
concluir. V. E.x~ realmente já foi bii.Stante compreensivo coril
a miriha prolixidade.
A Argentina vendeu a sua empresa de telecomunicações
à Espanha e à Itália. Duas empresas públicas, uma espanhola
e outra _italiana, flzeram umpool e compraram a einpresa de
telecomunicações da Argentina. Foi privatizaÇãO para- os árgentinos'? Não. Foi estatização. No caso da UsiminaS, quem
é o seu prinCipal compradOr'? h uma empresa públiCa japonesa. Se vale para o Japão, se vale para a Espanha, se vale
para a Itália, cuja empresa- de petróleo é estatal, o petróleo
na Itália é monopólio do Estado, se vale para eles, por que
não __y_ale_ para nós? E por que colocar isso numa eme_nda
que é _salvadora, que vem para sanear, para dar caixa ao
Governo'? Todos nós estarf_amOs ·unidos aqui, até contra o
Regimento, porque o Regimento é um inslniiíieTilo de h:abalho, para dar esse dasafogo ao Gove-rno. -- ~
Mas dessa maneira, discutindo_ teses como essas, polémicas como essas, não podemos deixar de seguiró-Regimento,
porque na realidade não temos outra coisa a fazer. O Regimento não dá ensejo a que se anuncie que· Cm 15 dias o
Emendão vai ser aprovado. Não vejo como, V. Ex~ sabe muito
bem, aqui está um regimenralista, um teóric<:i:
:Além do mais, há teses como a do funcionário típico
do Estao e o _funcionário atípicO, um com dois anos e outro
com dez anos para adquirir estabilidade. Temos a questão
tributária que é fundamental, a queda da anualidade do tributo
que é um princípio tradicional, secular do Código Tributário.
São teses polémicas que precisamos avaliar, discutir. Por mais
boa vontade e patriotismo que se renha _é_ preciso, exatarnente
por isso, discutir essas teses, aprofundar, receber lições, como
essa que V. Ex~ dá no -~;-eu aparte, mas ao_ mesmo tempo
auscultar os segmentos da sociedade brasileira.
Realmente, a palavra de D. Luciano Mendes de Almeida,
Presidente da CNBB, fOi irripoi13ilte-. Coriló ê ·que SelãZ uina
COhstítutÇãOCoril a -participàÇão popular - nunca· antes se
fez uma constifuiÇão com tanta participação popular - e se
quer mudar tudo? E para que exista e-sSsa pai"ficipáÇão, para
se ouvir esses segmentos, leva-se terilpo, Sr. PreSidente! Isso
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é o que temos que clamar: ninguém venha aqui propor passar

na opinião pública a tese _de que esse emendão será aprovado
daqui para o fim do ano, ou daqui a um mêsl Nós temos
que discutír, aprovar, é nossa obrigação, e esse dever nós
não vamos colocar de lado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor,
o Sr. -Alexandre Costa, ]'? Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que(} ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]v Secretário.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel - Carlos De'Carli - Dirceu Carneiro
- Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Iram Saraiva
-Jonas Pinheiro- José Sarney- Marco Maciel- Marluc_e
Pinto- Maurício Corrêa- Raimundo Lira- Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Sobre a mesa,
expediente que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
OFÍCIO N• n/91
Brasília, 7 de outubro de 1991
Senhor Presidente:
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência alterar arepresentação do Partido Trabalhista Brasileiro/PTB, na Comissão
já designada para emitir parecer sobre a Medida Provisórlã -n9 299, de l9 de outubro de 1991, que "interpreta a Lei no
8.031, de 12 de abril de 1990", como havia sido indicado
através do Ofício ni> 076/91. A nova indicação do PTB é a
seguinte:
Titular: Senador José Eduardo
Suplente: Seriadoi Jonas Pinheiro
Valho-me do ensejo para reafirmar a Vossa Excelência
a minha expressão da mais alta estima e distinto apreço. Senador Affonso .Camargo, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Será feita
a substituição solicitacja._
__
Sobre a me_~~' requerimentÇIS que serão lidos pelo S~.
-1 ~ Secretário.
São lidos os seguinteS
REQUERIMENTO N' 696, DE
Nos ten;nos do art. 172, inciso I do Regimento Interno,
requeiro a inclusão, em Ordem _do_ Dia, -do PLS 129/91 cujo
pr_azo, na Comissão de AssUntos Econômicos já se achã esgotado.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1991. -Nelson Carneiro.
REQUERIMENTO N• 697, DE 1991
Ns termos do art. 172, inciso I do Regimento Interno,
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do PLS 220/1991
cujo prazo, na Comissão de Assuntos Sóciais já se achain
esgotado.
- Sala das Sessões, 7 de outubro de 1991. -Nelson Carneiro.
_REQUERIMENTO N• 698, DE 1991
Nos termos do art. 172,-inciso I do Regiritento Interno,
requ~iro a inclusão, em Ordem do Dia, do PLS 258/91 cujo
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prazo, na ComissãO de Assuntos Económicos já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1991. -Nelson Carneiro

REQUERIMENTO N• 699, DE 1991
Nos termos do art. 172, inciso I d() Regiment9 In.~erno,
requeiro a inClusãO, em Ordem do Dia, ~g PLS 278/9~ cujo
prazo, na Comissão Oe Assuntos Sociais já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1991. - Nelson Car~
neiro.
REQUERIMENTO N• 700, DE 199)
Nos termos do_art. 172, inciso I do Regimento Intern(_?,
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do PLS 283/~1 cujo
prazo, na Comissão de Assuntos Sociais já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1991. -Nelson Car-

neiro.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Os_ reqÚeri-

mentos lidos serão -incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carn-eiro)- A Presidência
deferiu, Ad referendam da Comissão Diretora, o Requeri~
menta n~ 688, de 1991, do Senador Humberto Lucena, de
informações ao_ Ministro da :gconomfa, --F~a:Zendà. e Planeja~
mento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-~ Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Presentes-na Casa 38 Srs. Senadores.

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 84, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do- art. 336,
c, do Regimento Interno).
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
nQ 84, de 1991 (n9 450/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ·sobre a criação
das seções judiciárias dos Estados do Tocantins, Ama.Qá e
Roraima, reestrutura os serviços da Justiça Federal de 1~grau,
e dá outras providências, tendo
PARECER, favorável, proferido em Plenário, e dá outras providências, tendo
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 2:
Matéria a ser declarada prejudicada
Projeto de Lei da Câmara n' 26, de 1991 (n• 9-.750/90,
na Casa de origem), que cria áreã de liVre comércio riO Municípío--de Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outras providências.
- -----A Presidênci_?, p.9s termos go dispositivo regiriiental, art.
334, afíneã b e do Parecer n 9 346/91 da Conlissão de Assuntos
Económicos, deClara prejudicado o Projeto de Lei da Câmara
n~ 26, de 1991, em virtude de aprovação de matéria similar.
A matéria vai ao Arquivo.
Será feita a- devida comu-nicação à Câmara dÕs- Deputados.
- ---

O SR.PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy M;~gathães.
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OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o-seguinte discurso. Sem revisão do C'rador.) -Sr. Presidente,

Srs. Senadores, tenho procurado evitar qualquer palavra a
respeito da política baiana~ mas, infelizmente, hoje não posso
cóhtiriúar nesse silêflcio.
~ ·
·
·
No dia 4-10-91, o Governador do Estado da Bahia, em
entrevista ao Jornal A Tarde, do nosso Estado, declarou o
seguinte:

ANTONIO CARLOS AFIRMA QUE
DEPUTADOS TAMBÉM ROUBARAM
O Governador Antonio Carlos Magalhães disse
ontem que tem provas e está pronto a apresentá-las
quando for chamado para tal, de que, assim como os
governantes -aa admínlStração- passada, os políticos, e
entre estes alguns deputados, taml;!ém roubavam o dinheiro do povo através de convênios. "Eu estou dizendo ísso porque provo. Eles me_chamem para provar",
disse o Governador, na entrevista que concedeu logo
após ter inaugurado, no bairro do Pau Miúdo, o Pavilhão Pediátrico do Hospital Otávio Mangabeira.
"Eu quero mostrar -ao -povo baiano que o dinheiro
dele era roubado, era tremendamente roubado no governo passado", disSe Ãriionio Carlos, reSsaltando que
o seu propósito é acabar com essa prática, mesmo que
-__ -para isso possa até vir ·a ficar com minoria na Assembléia e _a brigar com toda a classe política. "Eu vou
-____ _s-~r fie:l ao povo baiano, brigando com todo mundo,
mas para fazer um governo honesto'\ afirmou.

Sr. Presidente, aqui nesta Casa há alguns Senado-res que
participaram da Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como "CPI da Corrupção". Os Srs:Senadõres conhecem
bem o estilo do declarante, porque durante todo o decorrer
dos _nQ_~sos trabalhos naquela CPI o então Ministro das Comunicações espalhava pelo País, através da imprensa, que tinha
um dossiê sobre cada senador e que estaria-pronto para apresentá-lo no momento que julgasse necessário ou que fosse
convocado para tal.
Esse método está sendo repetido agora na Bahia. Diz
S. E_~~, _o Sr. Governador,_ que tem provas de que deputados
roubaram o dinheiro do povo. A expressão é essa: '"Roubaram
o dinheiro do povo". S. Ex~ tem publicado editais chamando
alguns deputados, algumas empresas para que digam como
aplicaram os recursos dos convênios. ISso está errado, porque,
primeiro, ele teria que investigar quais os convênios que não
tiVeram os reCUrsOs bem aplicados, para depois, então, convo~ar qualquer um que fosse responsável.
··sr. Presidente, Srs. Senadores~ um Governador que diz
te"r provas cOntra deputados e -q-ue, -fe-ndo uma maioria tranqüila na Assembléia, como ele tem, de quarenta a vinte e
três, chega a dizer que pode até perder a maioria, mas dará
o- nome dos deputa-dos, tem a obrigação de declarar quem
são esses deputados e de não ficar fazendo chantagem, porque
o que S. Ex~ está fazendo é exatamente isso, chantagem. Não
é possível que uma autoridade, um Governador de Estado
vá ao jornal A tarde declarar ·que tem provas contra determinados deputados e não as apresente, que espere ser convocado
para então apresentá-las. Mas S. Ex~ será atendido. Porque
o-Deputado Estadual Nelson Pelegrino está soliciüi.lldo a formação de uma comissão na Assembléia com vistas ã convo~
cação do Sr. Governador do Estado para que S. Ex' vá dizer
os nomes dos deputados que "roubaram o dinheiro público":
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O Sr. Governador está, realmente, querendo to.mar em
suas mãos a bandeira da moralidade pública neste País. É
muita coragem. Sabemos que não é S. E"'"" a pessoa mais
indicada para assumir esse papel, mas o está assumindo, tanto
que chega a colocar em dúvida a honestidade de seus próprios
companheiros. Quando S. Ex_• diz gue não tem medo de perder
a maioria na Assembléia, joga sobre os seus companheiros
a pecha de que podem ser também alguns dos acusados, pois
para perder a maiorii-tefia que dizer que alguns deputados
que o seguem são também ladrões.
Ora, Sr. Presidente, o meu desafio aqui, neste instante,
é igual ao do Deputado Nelson Pclegrino: S. Ex~ tem obrigação
-mas obrigação! -de declarar quais são os deputados.
Não satisfeito com isso, também pede o Sr. Governador
ao seu Líder na Assembléia-HJogO-duro" contra a Oposição.
Isso porque esteve lá na Assembléia um ex-secretário de Estado que acusou o próprio go:vernador e pess()aS lig-ª_9as a _S.
Ex\ e não houve querit o defendesse. Enião, S. Ex~ está
exigindo esse "jogo duro".
_
Quando era deputado est~dual, S!. P~esidente, Srs. se:na-dores, e fazia Oposíçãd-a esse mesmo gOVefnadQJ;:, cansei
de ler apartes escritos por S. Ex•.o, de próprio punho, para
serem proferidos contra mim por deputados.
Eram apartes escritos do próprio punho do governador,
que os ·deputados me mostraram mas não profcrí8.m~-B nãO
os proferiam por duas iai:6Cs-ri1Wf0-sinip[es.--Ptiffieiro, porque
eu tinha algum crédito perante os mesmos; tinha credibilidade;
e, segundo, para evitar qualquer mal-entendido. Na primeira
reunião depois do nosso rompimento, declarei na Assembléia
Legislativa que aquele não era um campO cre· -lu ti: mas o
primeiro que se atreveSse a fazer algumaacusa.ção, nós iríamos
disputar essa luta fora da Assembléia. E,- realmente, nunca
houve nenhuma acusação, os deputados me mostravam os
apartes. Conheço a letra do governador. Estava tudo manuscrito. S. Ex~ agora quer repetir o jogo, está exigindo que
se faça na Assembléia um campo de luta, de ofensas pessoais,
de agressões não apenas verbais, mas de agre~sóes físicas;
é isso que se está querendo fazer na Bahia.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou apenas lendo
os_jornais do meu Estado. E a OpoSlção-nã.-Bahia reagiu
a essa nova posição do Governador. Nova no momento_at.ual, ·
embora seja antiga, moStrando que o "Toninho malvadeza''
continua existindo. "Toninha ternura" foí apenas durante a
campanha política para tentar enganar alguns.
Mas diz a Oposição:

"A ameaça de impedir a ação oposicioniSta, até
pela agressão física, conforme dá conta o noticiáriO
da imprensa,levará os Partidos progressistas a pedirem
judicialmente a intervenção federal no Esiado._Bastará.
para isso que a ameaça se materialize".
Então, assim também reagirá a Oposição do meu Estado.
O Governo, segundo eles, não deve imaginar que viii nos
intünidar. As pessoas que estão nessa frente oposicionista
são as mesmas que o combateram, enfrentaram situações rrluito mais difíceis e não se curvaram. É lamentável que o chefe
do Executivo tenha essa ótica que está revelando, pois compreendemos que o Parlamento é local de debate, onde se
discutem as questões de alta relevância para a Bahia.
Mas, Sr. Presidente, há também uma outra notícia int-eressante do meu Estado. Uma manchefe do jornal Tribuna
da Bahia diz: "Baneb tem que indenizar sobrinho de ACM".
Esse é um caso interessante, porque esse deputado estadual
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tem uma empresa de pesca na Bahia, e recebeu um empréstimo do banco do Estado de 7 milhões de dólares. Não pagou
a dívida e ainda vai receber do banco do Estado a indenização,
porque o referido banco teve o atrevimento de cobrar e pedir
a falência de sua empresa que não estava pagand9 e cumprindo
seus compromissos. Aí, diz um deputado estadual do meu
Estado: "Ê a primeira vez-que v_ejo alguém tomar um dinheiro
emprestado, não pagar e airida levar troco.''
E é assim que, lamentavelmente, muitas vezes acontece
no meu-Estado.
Gostaria até, Sr. Presidente, de aproveitar esta oportunidade, para dizer como admiro aqueles que conseguem fazer
com que o seu património- cresça de- uma rorma inesperada.
Eu de forma honesta aconselharia a esses "xarás", que não
fazem parte da minha fami1ia, mas têm o sobrenome Magalhães, que publicassem um livro para ensinar--a todos nós
a ganhar dinheiro honestamente - como devem ter ganho
- com facilidade, saindo do O para 7 mihões de dólares,
como no caso do empréstimo, por exemplo, e através de empregos públicos, com saláriós reduzidos. Então, esse milagre
económico deve ser apresentado ao povo brasileiro através
âe um livro. AssiiD, teríamos condiÇõeS de -eriSiriar a mUitos,
se comprovarem seu ga-nho honestamente.
Mas, para encerrar, Sr. Presidente, quero mostrar urna
parte mais Séria de tudo isso, que é um depoimento, um
documento, um manifesto de sete partidos da oposição no
meu Estado, cuja transcrição faz parte déste proriunciamento,
bem assim os documentos a ele anexados.

PARTIDOS VÁO COMBATER A CORRUPÇÁO
O miilifesto divulgado ontem, assinado por
PMDB, PSDB, PT, PDT, PSB, PC do B, e PCB, é
o seguinte, na _íntegra.
"Os partidos políticos infra-firmados, por suas direções regionais e seus parlamentares, decidiram formar uma ampla articulação, reunindo as forças progressistas e democráticas da Bahia.
Essa decisão está sendo tomada num momento
grave e preocupante da vida nacional. A crise econô. mica e social agudizou-se. A imposição, por parte do
Governo Federal, de uma terapia recessiva e incapaz
de conter a inflação, serve apenas para ampliar o arrocho salarial e o desemprego da classe trabalhadora,
bem ássirii a desaceleração-da ativídade económica em
todo o País. Denúncias de corrupção, cada vez mais
freqüentes e não apuradas, ajudam a aumentar o clima
de insatisfação popular, que coloca em rfsco a estabilidade dQ regime democrático.
-Na Bahia, o quadro não é diferente. Em sete meseS, o governador do Estado consolida a sua administração com as marcas da mentira, do autoritarismo
e da violência. Estas marCas -estão presentes na publicidade esbanjadora e enganosa sobre o_Ç.ras e ~ç_ões fantasioSas, que não encontram correspondência ·com a paralisia e õmissão· do goVêrno-·eStadUal, SentíãiiS e-ril tódõS
os quadrantes da Bahia; na suposta luta contra a corrupção que, ao invés d~ atingi-Ia com seriedade e constâ_ncia, busca apenas o marketing e a perseguição política;
na tentativa de esvaziamento e de usurpação das prerro:gativas do Poder Legislativo e das.Pre_feituras Muni~ ;pais; no retorno da repressão aos movimentos populaies e na violência novamente imperando, sobretudo
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no interior do Estado, com a volta dos chefetes locais
e de uma verdadeira capatazia rural.
As forças progressistas e demo_cráticas da Bahia,
diante desse cenário, não podem calar ou exercer qualM
quer atitude de hesitação. Nossa postura se_rá de_firme

oposição e denúncia.
- Mas não ficaremos apenas na resistência: Nossos
compromissos são__ curo_ o _cres-cimento econômico, a
justiça social e a democracia. Lutaremos pela melhoria
da qualidade da vida de nosso-povo, pelo desenvolvimento do Estado, pelo combate efetivo à corrupção
e pelas liberdades públicas.
De forma-artiCulada, intensificaremos também discussões e debates com a sociedade civil, objetivando
apresentar alternativas viáveis para os graves problemas vividos pelo povo baiano e que constituem a razão
de ser de nosso compromisso com a Bahia."
Assinam esse manifesto os Presidentes _do J?MDB, do
PSDB, PT, PDT, PSB, PC doBe PCB.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE OSR.
JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO: .
QUER NOMES
A Tarde, 6-10-91

O Deputado Estadual Nélson Pcllegrino (PT) in'
formou, ontem, que a partir de amanhã estará recolhendo a assinatura _de 32 deputados estaduais, com
o objetivo de convocar o Governador Antonio _Carlos
Magalhães a comparecer à Assembléia Legislativa para
identificar, pessoalmente e diante de todos_ os parlamentares, os corruptos da Casa, apresentando as devidas provas. "Vamos desafiar o gove-ma_dor a_ provar
se o que está falando é verdade, Ele lança pedras sobre
o Poder Legislativo, não individualiza e todos acabam
sendo desmoralizados", criticou o deputado petista.
"Vamos desafiar também a bancada governista a se
mostrar favorável à convocação, provando que não teme ser apontada em público pelo governo que apóiam",
acrescentou.
No ataque
T. Bahia, 5-10-91

O Deputado Federal Jutahy Magalhães Júnior, vice-líder do PSDB, afirmou que o_Govemador Antônio
Carlos Magalhãe_s "implicitamente confirmoU" que os
corruptos estão do seu lado, ao declarar que poderá
perder até a maiOria, mas apontará, com provas, os
políticOs que roubarri. "S·e- o gOVe-rnador conta com
uma bancada de 40 _deputados entre 23 da Oposição,
a dedução lógica é de que os corruptos estejam do
seu lado"
-

'**

Para Jutahy Júnior, a obrigação do governante
é encaminhar ao Ministério Público as provas que dispõe e não esperar ser convocado, ''pois do contrário
tudo não passa de uma tentativa de intimidação dos
seus aliados" - consid_erou Jutahy. adiantando que
pessoalmente acha que do lado do governador· tem
políticos sérios, apesar da ameaça do governador contra
sua bancada.

O vice-líder do PSDB disse que o seu partido
apoiará tudo que for feito em defesa da moralidade,
mas a impressão que o governador vem passando para
a opinião pública não tem nada de concreto neste sentido. "Não é com chantagem nem com intimidação que
ele vai moralizar".
Indenização
T. Bahia, 6-10-91

Comentário do Deputado Raimundo Sobreira
(PMDB) a respeito da decisão judicial em favor da
Pe_squeira Porto Seguro, pertencente ao Deputado Paulo Magalhães, sobrinho do governador, _condenando
- -- ---o Baneb a pagar uma indeni:Z-ação:
- É a primeira vez _que eu vejo alguém tomar um
dinheiro emprestado, não pagar e ainda levar troco.
&aio Laser
OPOSIÇKO REAGE À ESTRATÉGIA GOVERNISTA
T. Bahia 8-10-91
Representantes dos sete partidos que esta semana
res_olveram formar ull_l conglomerado op()s~ciõni"Sta na-Bahia reuniram-se ontem à noite na casa do presidente
do PMDH, Deputado Nestor Duarte Neto e .t"eagiram
às instruções dadas pelo Governador Antônio Carlos
Magalhães à liderança de sua bancada na Assembléia,
de que aja com agressividade no enfrentamento·com
as opoSiçóes. ----- ---·~A ameaça de impedir a ação oposicionista até
pela agressão física, conforme dá conta o noticiário
da imprensa, levará os partidos progresSistaS-a pedirem
judicialmente a intervenção federal no Estado. Bastará
para isto que a ameaça se materialize, afirrriõU. um
dos participan-tes da reunião de ontem, o Deputado
Estadual Arthur Maia, do PMDB e sobrinho do ex-governador Nilo Coelho, explicando que o cerceamento
das atividades de um Poder por outro é razão legal
para a intervenção.
Os representantes dos sete partidos - PMDB, PSDB,
PDT, PT, PC do B, PÇB e PSB --:-::rt;:unirarn-se Com o objetivo
específico de avaliar o notiCiáriO-s-obre a reuniáo que o governador teve com o líder e o vice-líder de sua bancada, quando
exigiu ação pronta para neutralizar os ataques da oposição
na Assembléia Legislativa.
"O governo não dev.e imaginar que .vai nos intimidar.
Não vai. As pessoas que estão nessa frente oposicionísta são
as mesmas que combateram a ditadura militar. que enfrentaram situaç-ões muito mais difíceis e. não se curvaram. Mas
é lamentável que o chefe do Executivo tenha essa 'ótica que
está revelando, pois nós compreendemos que o Parlamento
é local de debate, onde se discutem as questões de alta relevância para a Bahia", disse Arthur Maia, posto como porta-voz
da reunião.
Maia observou que o conglomerado oposicionista "vai
continuar a fazer denúncias'', as_ que já vem fazendo, "e vai
levar essas denúncias ao âmbito federal, ao C_of!gfesso e à
rnfdia nacional, o que está deixando o governador desesperado", pois, acrescentou, "foi essa freüte que, em 86, -venceu
o a tua I esquema governista com_ 1 milhão e SOO mil vot.os .
de vantagem. Preocupado, ele quer transformar os deputados
que apóiam o governo em leões _de chácaras 2."
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Estiveram na reunião de ontem, além de Nestor Duarte
Neto e Arthur Maia, os também pecmedebistas J_orge Me~
dauar, Sebastião Castro c_ Afrísio Vieira Lima. o pedetista
Gastão Pedreira, o tucano Fernando Schmidt. o petista Nelson
Pellegrino e outros.

01,1tubro de 1991

De acordo com :a última administração do Baneb, ao
invés de injetar os reCursos na empresa, o deputado os teria
empregado para quitar dívidas vencidas de sua responsabilídade direta ou indireta, a exemplo de compromissos com
a Rádio Clube de Salvador, que adquiriu do Conselheiro do

_ Tribunal de Contas, França Teixeira, com uma concessionária
de veículos localizada em Camaçari, também de sua propriedade, e o pagamento da compra da própria Pesqueira, sem
que até hoje o Baneb pudesse reaver o dinheiro emprestado.
Segundo os denunciantes, estes seriam os- verdadeiros
O Gov-ernador-Antonio Carlos Magalháês__disse ontem motivos que levaram o Baneb a ter pedido a autofalência
que tem provas e está pronto a apresentá~las quando for cha~ da empresa Porto Seguro, fatos rebatidos pelo deputado. Ele
mado para tal, de que, assim c_o~o os governantes da adminis~ alega que as debêntures eram conversíveis em ações, o que
tração passada, os políticos,_ e_entr~ estes alguns deputados, praticamente dispensava o pagamento. E que a adrl).inistração
também roubavam o dinheiro do povo atravé$ convênios. "Eu do Baneb condicionâu a liberação dos recursos a um acordo
estou dizendo isso porque provo. Eles me chamem para pro~ de acionistas que, posteriormente, deu condições à entidade
var.. , disse o governador, na entrevista que concedeu logo de tomar o conlrole da empresa.
após ter inaugurado, no bairro do Pau Miúdo,_ o Pavilhão
O acordo, assegura, consistfu em colocá-lo como membro
Pediátrico do Hospital Otávio Mangabeira.
___
do Conselho Administrativo da Empresa, sem poder de man"Eu quero mostrar ao povo baiano que o dinheiro dele do, e passar a diretoria às mãos de JunCiónârios do Baneb,
era roubado, era tremendamente roubado no governo passa;. __"depOis de comprovada a rentabilidade da empresa", De acordo", disse Antonio Carlos, ressaltando que o seu propósito- do com o Qeputado, a direção do banco o pressionou a assinar
é acabar com essa prática, mesmo que para isso possa até o compromisso, sob a ameaça de decretar a falência da Pes~
vir a fiCar com minoria na Assembléia e a brigar com toda queira. Ele declara que foi depois da "intervenção" que a
a classe política. "Eu vou ser fiel ao pOvo baiano, brigando empresa foi à falência, numa manobra deliberada do então
com todo mundo, mas para fazer um governe honesto", afir~ Governo Waldir,Pires "para prejudicá~ lo e à Porto Seguro''.
~le afirma ainda cjue, depois de_ ter sido decretada a
mou.
Na entrevista, o governador voltou a condenar o compor~ fiiência,já no Governo Nilo Coelho a adminis"traçáo do Baneb
tamento dos deputados estaduais baianos_ e. disse _que a sua tentou devolver a empresa a ele, antes do prazo previsto no
insatisfação com o trabalho do Legislativo é também porque acordo de acionistas, o que o obrigou a entrar com medida
a Assembléia está todO dia fazendo aumento de subsídios. cautelar concedida, exigfndo a vigência do contrato. foi sob
"Eles são independentes, mas não podem fazer isso, quando o argumento e que foi a administração do Baneb que levou
ferem a própria Constituição quedes juraram defender".
a pesqueira â falência que o deputado conseguiu a sentença
Sem se importar com a· pi-esença de três deputados gover- o6dgando o banco a indenizá-lo~
nistas (Robério Nunes, Renato Machado e GHdázio Penedo),
Os ex-administradores do Baneb já conseguiram, entreque ficaram postados às suas costas, o governador prosseguiu tanto, relatório do Banco Central do Brasil, apresentado à
criticando os parlamentares: "Eu, infelizmente, vou terdiscus_~ __ Procuradoria-Geral do Estado, onde é afirmado que a opera~
sões com os deputados. Lamento que tenha até amigos meus, ção realizada pelo deputado com o Baneb é de comprovada
mas vou brigar com todos, se for necessário. Eu tenho que malversação do dinheiro público, fato também contestado pe~
ser fiel à Bahia", disse.
lo parlamentar, sob o argumento de que o Banco Central
foi o responsável pela ~iberação do ernpréstil!Io, depois do
atendimento "dos mais rígidos requisitos".
BANEB TEM QUE INDENIZAR
Na briga travada com o Baneb, Paulo Magalhães não
SOBRINHO DE ACM
T. Bahia 6-10-91 - tem a-Seu- favor nem o tio Antônio Carlos Magalhães, segundo
comentários de parlamentares próximos aos dois. O go.ver~
Raul Fonseca
nado r estaria pressionando o sobrinho, segundo eles, a desistir
Editaria de Política
O Banco do Estado da Bahia (BENEB) pode ser obrigado da sentença já ganha, por conta dos altos valores que o Baneb
a indenizar O- Deputado Estadual Paulo Magalhães (PFL). poderá ser obrigado a lhe pagar. Os parlamentares afirmam
sobrinho do Governador António Carlos Magalhães, pela fa- que Paulo estaria impedido de desistír dela, entretanto, por
lência da Empresa Pesqueira Porto Seguro, -que-ele adquiriu falta de dinheiro para pagar inclusive o advogado que moveu
do bicheiro carioca Castor de Andrade, em 1981. Sentença e ganhou a ação.
neste sentido foi expedida- em fevereiro passado pelo juiz
ACM PEDE JOGO DURO CONTRA A OPOSIÇÃO
Clésio Rómulo Carrilho Rosa, da 17~ Vara Cível de Salvador,
T. Bahia 5-10-91
depois que o deputado moveu ação, durante o governo passaPaulo Bina
do, contra a decisão do banco de pedir a autofalência da
·
·
ria Editaria de Política
empresa.
O Governador Antônio Carlos Magalhães _chamou ao
A briga entre o parlamentar e o banco é recheada de
acusações de lado a lado. Paulo Magalhães é responsabilizado Palácio de Ondina anteontem os líderes_ de sua bancada na
pela diretoria passada da entidade de ter emitido, em valores Assembléia Legislativa", Deputados Eujácio Simões (PL) e
Antônio Imbassahy (PFL) para cobrar mais empenho dos
atualizados, cerca deUS$ 8 milhões em debêntures, adquiridas
pelo Baneb durante o Governo João Durval, para realizar governistas nos trabalhos de plenário. Ele não assimilo?. o
silêncio dos carlistas na tumultuada passagem do ex-secretano
investimentos na Pesqueira que, entretanto, teriam sidO des~
de Segurança Pública, Afrísio Vieira Lima, pelo Legislativo
viados e causado a insolvência da empresa.
Antonio Carlos afirma que
deputados também roubaram
T. Tarde 4.10- 91
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quando sobraram farpas contra a ACM e aéusações pesadas effi FIÔriano -Peixoto, Ctue sucedeu, -através de_-um_ golpe, ao
ao GoY_erno do Estado e os parlamentares lióerados de Antô:: próprio Marechal, Presidente da República; enfim, sucessivas
nio Carlos que estavam presentes.
sítuações traumáticas da vida política brasileira em que se
A conversa do governador com Eujácio e Imbassahy foi envolveu o Vice-Presidente da República. Agora, procura-se
amena, quase uma busca de maior efiCiência-; ·mãs fiCou claro exatamente tecer_ considerações inteiram~Pte improcedentes
que a defesa da administração estadual poderá passar até a respeito do procedimento público da vida política de Itamar
por agressões físicas a deputados oposicionistas- terido como Franco.__Sabemos que o Vire-Presidente da República é um
pano de fundo não só a defesa intransigente das açóes de homem correto. Tem-se, portanto, até agora, como um hogoverno em plenáriO, mas o engajame-ntO da bancada carlista mero que não se tem valido da condição de Vice-F'residente
no cipoal de acusações que estão sendo levantadas contra da República para qualquer tipo de desestabilização política
integrantes do bloco roinoritárfo. Isto vai de encontro à orien- brasileira, e o exemplo mais clássico disso é exatamente o
tação que Eujácio Simões pfetc"ndialeVafpara seus liderados, episódio havido entre S. Ex~ e o Ministro da Justiça Jarbas
evitando-se a troca de acusações pessoais que dificultam o Passarinho, em que o Vice-Presidente da República teria tido
relacionamento dos parlamentares- com reflexos altamente o ímpeto de exonerar o Ministro da Justiça e se conteve exalanegativos ao clima de entendimento necessário à tramitação mente em decorrência do equihbrio da mineirídade. Enfim,
o fato foi inteirarriente conjurado; não houve demissão e o
rápida e tranqüila dos projetes de iniciativa do Executivo.
Irritado, o Governador Antônio Carlos Magalhães avisou barco da República continuou- especulações feitas em torno
aos líderes que não receberá nenhum dos aliados da Assem- do Vice-Presidente da República são extremamente injustas.
O Estado de S. Paulo publicou editorial, cujo título era
bléia Legislativa enquanto não identificar uma mudança radi.:.
cal no comportamento da bancada, prometendo retaliações "Motim", em que chamava o Vice-Presidente de grande coa cada acusação feita pela oposição que ficar sefu respOsta. mandante, que se teria sublevado dentro da embarcação,
Fica então aberta a hipótese do plenário ser transformado criando um estado caótico para onde está caminhand,o o nosso
numa arena ao primeiro discurso mais forte que for feito País.
em direção à administração estadual. ACM não topou a pro~
A Folha de S. Paulo, através de artigo de autoria do
posta de Eujácio Simões de uma reunião com o ·conjunto grande jornahsta Gilberto Dimenstein, também fez considedos deputados e também não conseguiu nenhuma promessa rações preocupantes, ao lado, entretanto, de que equilíbrio
quanto à redução às críticas sobre o último reajuste de sub- de informações, de análise feita pelo insigne jornalista Castello
sídios:
---~-----BranCo, na sua coluna tradicionaLde o Jornal do Brasil, em
Na conversa, houve um capítulo especial endereçado a que assegura ao Sr. Vice-Presidente da República o direito
Osvaldo de Souza (PFL), "bode expiatório" eleíto pelos carlis- de falar.
tas presentes à reunião da Comissão de Desenvolvimento Eco.Na verdade sabemos que o Vice-PresideoJe Itamar Frannômico·do Legislativo que teve a presença de Afrísio Vieira co tem um trânsito, excelente, nesta Casa e. no Congresso
Lima. António Carlos se recusã a falar pessoalmente com
Nacional. Há poucos dias, na semana passada, S. Ex~ esteve
o parlamentar, a quem já relaciona como _adversário, mas em visita ao Senador Pedro Simon. Tomei conhecimento de
está tentando localizá-lo para um diálogo definitivo. Preca- que 17 Senadores, ou mais, teriam ido ao gabinete visitá-lo
vido, Osvaldo já requis~tou a fita com a gr~~ação :da reunião para uma conversa, um diálogo ame~o, ~audável e altivo.
para demonstrar que nao encerrou a reunta() açodadamen_te
Ninguém desconhece, portanto, o equtlíbno de Itamar FrancO~
- -- -- dando tempo suficiente para ã.lnscriçãó de quem desejasse
rebater o ex-secretário de Segurança, fato que nao ocór"reu.
Agora, essas "Cassandras", que procuram exatamente a
A conversa telefônica de Osvaldo de S0\.1~- ç_om o gõver- desestabilização, gostam de disseminar informaçõe~ :rtocivas
nador só deverá ocorrer na s_egunda-f~ira e poderá ·a-cabar ..,.... diria até perversas- para estabelecer um fosso, qtie pode
com o rompimento político dos dois. Coube a Eujácio Simões progredir, _entre o Vice-Presidente da República e o Senhor
passar a nova orientaçãO para o comportamento dos gover- Fernando Collor de Mello. .
nistas no Legislativo durante o final de semana, em especial
Estou seguro de que, no episódio da Usimiiias, o qüe
para a chamada "bancada do silêncio~· que só aparece pãril
tem levado o V ice-PreSidente da República a tomar essa decivotar os projetas do Executivo - ausentandó.:-se completa- são de seguir -essa trilha, é exatamente o seu passado, o seu
mente dos outros embates, mas sempre presente nas reivindi~
comportamento independente, a sua vida límpida e clara.
cações de obras e nomeações.
Quem conheceu Itamar Franco, aqui no Congresso Nacional,
sabe que durante toda vida S. Ex~ defendeu poSiçõeS naciona·
O SR, l'RESlllENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
listas; sempre foi um homem preocupado com as questõ_es
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, que falará pela
sociais e, agora, c;otno Vic-e~Presidente da_ República, seria
Liderança.
um convarde, seria, como se diz na linguagem da televisá<?,
uffi canastrão,
não desenvolvesse a mesm~ postura de semO SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder,
pre, que é a defesa intransiiéiite e üitpertérrita dos aspectos
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadorelativos à defesa do naciona!ismo brasileiro.
res, ultimamente, os jornais e alguns outros_ segmentos bra~i
Portanto, não há, nesse i:riStanfe, por que se dar vazão
leiros têm feito críticas a fespéitó do procedimento do Vicecobro, elastério, a essa afirmação de que S. Ex~ está procuPresidente da República Itamar Franco. Ninguém maiS do
rando um meio de desestrutUrar a Presidência_ da República
que nós, Senadores. conhecemos o passado, a vida clara, limatravés de cami:i:J.hos entre as Forças Armãdas. Até isto- já
pa, nacionalista. patriótica de Itamar Franco. S. Ex~_ tero-:-_se
se salienta: que o V ice-Presidente da República quer pro-vocarportado até agora como-um Vice. Conhecemos, ao longo
da história dos vices no Brasil, quais têm sido as atribuições,
um clima tal que feria sido até procurado por escalões das
os encargos, ·os sacrifíCiOS a·que têm sido submetidos os ViceForças Armadas, visando um possível impeachment do Presi·
derite da República, alguma coisa que desestabilizasse o Pr~
~residentes da República. Historicamente, podemos buScar

se
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dente da República, para que S. Ex~ o Vice-Presidente da
Repúblíca, assumisse a Presidência.
Nada mais absurdo! Nada mais irreal! Todos sabemos
que Itamar Franco está enfrenta_ndo_ uma situação difícil, que
preferiria estar aqui no Senado, ou mesma ter abandonado
a vida pública, a um posto de sacrifíciO dessa natureza.
O que Itamar Franco deseja-é que o Presidente da República tenha sucesso, que os seUs planos-sejà:rn conduzidos para
um patamar satisfatório e que a sociedade vivi -bem.
Mas, na verdade, o que está acontecendo é o contrário
de tudo isso. Os planos têm sido frustrados, a política do
Presidente da República não tem tido o êxito que Sua Excelência esperava.
E agora recebemos, no_ Congresso Nacional esse_ Emen~
dão que, na verdade, não_ _será o conduto para a realização
desse sonho de estabilização da vida económica e de melhor
conforto da sociedade brasileira: os -dispositivos ali colocados
e que visam modificar a Constituição, na verdad_e, terão uma
resposta longa, porque, seglframente, não s_erá através de
emendas à Constituição que teremos uma mo_dificação na eco~
nornia brasileira capaz de colocar o carro nos trilhos.
Sabemos que as questões fundamentais e~tão ligadas a
nossa situação econômicã desastrada, aos encargos que temos
com dívida interna, quer dizer, são tão graves e 2_rofun_çlos
os problemas que a questão da revisão constituciõoal até se
torna ínfima diante da grandeza de outros problemas.
De sorte que gostaria de deixar bem claro, e bem explícito, por conhecer de perto a postura do Vice-Presideil.te da
República, que S. Ex• nãq está tramando nada.
S. Ex~ foi postergado, foi esquecido, foi abandonado,
foi omitido e agora sentiu-se no dever de falar, e fala no
instante em que não poderia ficar calado sob pena de ser
um covarde, de ser um irresponsável!
Portanto, nesse inStante, S. Ex~ levanta a voz para protestar contra a privatização_ da Usiminas, porque, ao invés
de se fazer a privatização de empresas, até d() setor siderúrgico~
que são defícitárias, ou que -não dão lucro; vão fazer privatiM
zação de uma empresa notoriamente superavifária, que tein
dado resultados positivos e demonstrado a capacidade de gerência daqueles que, afinal, cOmandam os d_estinos da _Usiminas, em Minas Gerais. Por que privatizar logo a Usiminas?
Lamentavelmente, o Governador de Minas Gerais. o SI-. Hélio
Garcia, cruzou os braçmre~pennitiu que. o Pre,sidente ~a República entrasse no territóriO mineiro e -procedesse a essa _privatização indevida, no momento em que nada justifícitvã esse
feito.
E agora,como todos_sabem, promov~ o encaminhamento
de uma med_i~a prov1s6ria que, na verdade, não tem nenhum
signifiCado, do ponto de vista jurídico, porque o Supremo
Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, enfim, yár_ias
instâncias da Justiça Federal do nosso País já estaVam examinando a questão. Mas ele mandou a medida interpretativa
- e aqui não quero tecer considerações a respeito disto. Na
verdade, isso é algo que se torna cada vez mais, na minha
cabeça, inconcebível.
Ora, quem tinha qu-e decidir a-questão da pendência existente entre o Decreto regulamentar e a lei era a Justiça brasiM
leira. O Presidente prevaleceu-s!! do art. 62 e remete4 a esta
Casa uma medida provisória para consertar, ou tentar consertar um equívoco lamentável c ainda enviá-nos errado. Ame_c!iM
da provisória, vernaCularmente, está equivocada e Sua ;Excelência, ainda assim, a encaminha para o Congresso Nacional,
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o _que é lastimáveL Indaguei do nobre__ Se.nador Humberto
Ly_çe_na _se o PMDB teria dado o Nihil obstat para essa medida
provisória tramitar no Congresso Nacional. Tomei conhecimento de que essa minuta seria submetida, preliri]inarrnente,
às Lideranças do PMDB na Câmara dos Deputados c com
o.:Slnal verde para que tivesse a tramitação, aqu"i, -no Congresso
Nácional.
Se isso é verdade, lamento profundamente, porque o
meu Partido não vai dar o aval à aprovação dessa medida
provisória, que é um atestado, contra nós, de incapacidade
jurídica.
O Sr. Pedro Simon- Permita-me um aparte, Senador?
O SR. MAURÍRIO CORRÊA - Concedo o aparte a
V. Ex'
O Sr.- Pe_dro Simon- Felicito V. Ex~ pela oportunidade
de trazer aqui a solidariedade ao Vice-Presidente Itamar Franco. Quero unir a minha palavra ao pronunciamento de V.
Ex~ Sou também daqueles, corno nossos colegas, que conhece
de longa data o então Senador Itamar Franco. Nesta Casa,
S. E.x~ sempre foi um dos n:tais dignos e competente lutadores,
intransigente a favor de grandes causas. Nós o acompanhamos
aqui e sabemos que S. Ex~ é um padrão de seriedade neste
País. Querer identificar um homem como o Senador Itamar
Franco, hoje Vice·Presidente da República, buscando causas
menores, querendo subverter a ordem neste País, é n~o _conhe·
cer sua personalidade. V. Ex" disse muito beni. 0-Vice-Presidente manifestou seu ponto de vista com relação à Usiminas
e '"nós- sabemos como sofreu para manifestar esse se_u ponto
de vista, entre o cargo de Vice-Presidente da República, que
tem que aceitar as decisões- e estas são, não há como deixar
de ser, do Presidente da República- e a sua posição pessoal.
Agora, S. Ex~ manifestou o seu pensamento. Quando no exercício da Presidência da República e procurado no sentido
de adiar o leilão da Usiminas, disse: continuo contrário, mas
a posição do Governo é favorável e tenho que acatá-la. Essa
foi a decisão de um homem que merece respeito. Com relação
ao parlamentariSmo, a sua posição também é muito clara,
sempre foi parlamentarista. Aliás, o- próprio Presidente da
República também é parlamentarista. Não é, como a imprenM
sa, de certa forma, deu a entender que ele teria declarado,
favorável à antecipação da adoção do parlamentarismo. Não
é verdade. Perguntado, respondeu- com relação à emenda
do _Senador.-Richa que propõe a antecipação do plebiscito
-que, se no plebiscito uma ampla maioria for favorável
ao parlamentarismo, o Presidente da República poderá ser
forçado a antecipar por conta própria a adoção do parlamentarismo. Daí haver essas duas colocações como um início de
subversão, um complô contra o Presidente da República? Sinceramente não posso entender de onde se tirou essa conclusão.
V. Ex~ merece o mais profundo respeito de todos nós por
seu pronunciamento. V. Ex~ é um líder de oposição e, como
tal, poderia, inclusive - e veja como é importante a sua
posição -estar aqui torcendo, fustigando para que Presidente
e se desentendessem, mas todos sabemos como é doloroso
quando isso acontece; sabemos o que aconteceu com o Dr.
Getúlio Vargas quando o seu vice estava tramando a sua
deposição e unido-se aos militares e a todos aqueles que queriam a sua derrubada. Agora, parece-me que o caso é infinitamente diferente. Um homem merce respeito, merece .admiração: ·a Vice-Presidente Itamar Franco. Receba V .. Ex~ minha
solidariedade pelo pronunciamento que faz.
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O SR. MAURÍCIOCORRÊA- Agradeço a V. Ex• pelo
aparte. Na verdade, conhecemos o Vice-Presídente Itamar
Franco, e sabemOs que seri~f S. Ex" iriCã:p-ãZ dé valer-se do
posto, do cargo que ocupa: para qualquer tipo de desestabilização do processo democrático brasileiro.
Estive juntamente corri outras "lideranças partidárias, com
o nosso colega Itamar Franco, para pedir-lhe, cm nome do
meu partido que suspendesse o leilão da Usimínas. Disse-nos: ·
'"não vou atendê-los, porque o Presidente da República não sei se falou hoje ou ontem, antes de o Presidente viajar
para Nova Iorque - me pediu que não mexesse na questão
da Usimina-s~ De sorte que, eticamente, hão me sinto em
con-dições de trair a confiança do Presidente. Não concordo_
com o programa de privatízação da Usiminas, mas respeito,
na ausência do Presidente, a decisão do Governo". Por isso
não suspendeu o leilão da Usiminas.
Na sexta-feira passada, fui convidá-lo para comparecer
a u,n comício que o Governador Leonel Brizola, o PDT,
o PSB, o PT o PC do_B e o PCB estão realizando no Rio
de Janeiro, cxatamente em defeda da Usirninas. Não se trata
de um comício com o cunho de criar um clima tenso para
dezorganizar a vida institucional do momento, mas de um
alerta ao exercício da cidadania, um comício em que o Governador e as Lideranças vão defender um patrímônio construído
com o suor c o sacrifício dos trabalhadores e da iniciativa
privada brasileira.
Essa, realmente, a destinação do comício que se vai realizar no Rio de Janeiro: conscientiz3r aqueles que lá comparecerem e manifestar para ·a se:ciedade brasileira o protesto no
sentido de que a realização do leilão da Usiminas não é-correta.
Temos que preveni-r:.nos-tambt:!m- ainda há pouco, dizia
o Senador Mansueto de Lavor- com relação a esse pacote
encaminhado ao Congresso Nacional. Comº posso levar para
minha casa,.eu, um advogado velho, que tem alguma experiência, a qtiCstão relativa a essa avocatória- que q Presidente
Geisel colocou na· Reforma do Pacote -de Abril, de 1977 para dar ao Supremo Tribunal Federal a competência de trazer
para si qualquer processo, em qualquer instância brasileira,
para travar, exatamente, o curso de uma ação que tem trâmite
em qualquer vara -da Justiça brasileira? Isso é um absurdo,
isso é um retrocesso!
Comparei a redação, Senador Magno Bacelar, da emeõda
mandada pelo Presidente da Repúblcia, com a redação da
disposição do art. 119, letra o, da Emenda Constitucional
n" 1, de 1969, que modificou a Carta de 1967 ao introdUzir
essa avocatória. Pois bem, é a mesma coisa, ipsis literis; só
tem uma diferença: aquela fala "ouvido o Procurador-Geral
da República". Naquela época, não havia o Advogado-Geral
da União, havia o Procurador-Geral da República; mas, também naquela época, o dono da ação direta de inconstitucionalidade era somente o Procurador-Geral da República. Como, hoje, o ProcuradQr-Geral da República não pode ser
destituído por ato pessoal protestativo do Presidente da República, tem que passar pelo Senado quando ainda não está
vencido o seu mandato, colocaram nessa emenda: a requerimento -Senador Paulo Bisol ___:_do Ministério Público, do
Procurador-Geral da República ou do Advogado-Geral da
União. Quer dizer: toda vez que o E:residente da Repúblcia
quiser avocar um processo, um- feito que tramita: ilo ·in.tCiior
do Brasil, pode não ter a aquiescência do Procurador-Geral
da República, que pode não concordar, mas seguramente o
Advogado-Geral da União vai permitir, vai cOncordar, v3i
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qUE:i"er;-põrque é o Presidente da Repúblcia que está pedindo,
e o Advogado-Geral da União, diferentemente do Procurador-Geral da República, é demissível ad nutum. Não vai deixar
de cumprir uma ordem do Presidente da República.
De modq que essas e outras questões - ainda falando
sobre o problema relativo à emenda: a queda do monopólio
da Petrobrás - nos termos que estão propondo - as telecomunicações, até o controle das nossas riquezas minerais estratégicas, no ramo nuclear, não podemos concordar com isso.
O Sr. Magno Bacelar-- Permite V. Ex• um aparte, nobre
_
Senador Maurício Corrêa?
O SR. MAURÍCIO CORRitA- Ouço
prazer, ·nobre Senador.

V. Ex• com muito

O Sr. Magno Bacelar- Senador Maurício Corrêa, também fii questão de me solidarizar_com V. Ex~ pelo pronuncia~_
mento relativo ao Senador Itamar Franco, hoje Vice-Presidente da República. No momento da campanha presidencial,
S. Ex' foi um grande aval para o Sr. Fernando Collor de
Mello, exatamente pela tradição de dignidade que criou em
torno da sua pessoa ao longo da vida pública. De -rotma que
é absurdo considerar insurreiÇão, ·no momento em que o Presidente se manifesta por um ··assUntO que aparxon:a a Nação
inteira, a manifestaÇão de S. Exa sobre empresa de seu Estado;
realmente, o assunto está a cargo de uma imprensa paga,
e sabemos bem disso, há um hábito da Presidência da República culpar o Senado- o Vice-Presidente da República agora
-pelo insucesso. Poderíamos dizer que o Governo Federal
está começando a ver almas, fantasmas no meio da rua, coisas
que não existem e com as _quais não podemos concordar.
Não só V. Ex~, mas também o Vice-Presidentc da E.epública
têm a nossa solidariedade. Felicito-o mais uma vez pi:: la iniciativa desse pronunciamento, como daquele em que alertou
esta Casa sobre essa avocatória que se quer implantar neste
Emendão, sobre o qual falava ainqa há pouco, em aparte
ao Senador Garibaldi Alves Filho. E inadmissível, enquanto
não regulamentarmos a Constituição, darmos prioridade a
uma emenda dessas, que fará grandes danos às conquistas
que obtivemos na Constítuirite de 1988. Meus parabéns a
V" Ex•

O SR. MAURÍCIO CORRitA - V. Ex• conhece_ muito
bem o Vice-Presidente Itamar Franco e sabe que S. Ex~ não
se prestaria a ess( tipo de papel.
-0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fazendo soar
a ca"mPainha.) - Nobre Senador Maurício Cárrêá, a Mesa
informa que o tempo de V. Ex~ está esgotado.
O SR. MAURÍCIO CORRitA - Encerrarei Jogo, Sr.
_
Presidente.
Mas se o Vice-Presidente resolver falar, ou se não falou
antes porque era uma questão de conveniência, agora sentiu-se
no dever, na obrigação, de dizer alguma coisa e disse. De
modo que V. Ex~ tem toda a razão.
Concedo um aparte ao nobre S.enador Jutab.y Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães -- Quero solidarizar-me com
V. Ex~ e com o Vice-Presidente Itamar Franco, porque o
cOnhecemos aqui rtesta Casa e muito bem. Sabemos do eSpírito =
de luta do Senador Itamar Franco, das manifestações de pensa~
rríerit6, defendendo-o com grande lealdade, com grande patriotismo e, hoje, na Vice-Presidência, faz a mesma coisa.
O -crue Oc-o~rre - e falo como uma pessoa que já exerceu
o-papel de vice e sabe, portanto, das dificuldades que enfren-
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tamos nesses momentos- é_ que muita gente qt.ier faz~r uma
comparação e dizer que o vice nãO deve manifestar sua opiM
nião, que o vice tem __ que ser subalterno, quando não é; o
vice tem que ter a lealdade, mas tef!I que ter também a sua
independência e mlo ser SUbserviente. E deve, muitas vezes,
manifestar sua opinião junto ao titular dentro desse espírito
de lealdade que deve ter para com ele. E esse é o papel
do Vice-Presidente Itamar Franco, pela perso~alidade dele! _
que todos conhecemos e admitamos. Por isso, não- admito
a hipótese de se falar que S. Ex~ ~teja tramando para desestabilizar esse Governo. Os senadOres Pedro Siinon e--M-agno
Bacelar colocaram bem esse problema naquela resposta sobre
o que poderia ocorrer se o Parlamentarismo tivesse uma expressiva votação no plebiscito. A resposta é que todos que
são conscientes têm que saber que isso- pode acontecer. Li
num jornal- não sei quem deu essa declaração- uma afirmativa correta de que o Vice-Presidentc dizia: estou no mesmo
barco, mas me tiraram o remo~ Esse foi um erro do Presidente
Collor, pois, ao invés de aproveitar alguém qu-e pode remar
com ele no mesmo sentido, esquece-se dessa pessoa e retiralhe o remo. Essa pessoa, sem· o rcm6;-fica fazendo peso e
não pode ajudar, mesmo querendo. S. Ex" está e ficará no
mesmo barco, dentro do espíritO de lealdade, mas sem ser
subserviente a ningúem, porque Itamar Franco não é subserviente.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Até agora, a única preocupação do Presidente da República com relação ao Vice-Presidente é a de encarregá-lo de viajar, represeritando o País
em algumas posses de presidentes na AmériCa Latina, na África, perdendo a grande oportunidade de _se valer de um parlamentar experimentado, de um homem que tem mp_a vida pública ilibada, que poderia prestar excelentes servlços, inclusive__
agora nesse entendimento com o CongressO Nacional. E agora, quando nos chegam essas propostas de emendas à Constituição, ·o Senador Itamar Franco_ teria condições de prestar
um grande serviço ao Brasil, não ao Presidente da República,
mas ao Brasil. Entretanto, foi esquecido, abandonado, ninguém se valeu dele. De sorte que ele realmente afiançou
isso: o Presidente está preferiitdo remar sozinho a ter alguém
para, pelo menos, dar umas remadinhas, de vez em quando,
__ __ __
-ajudando a levar o barco.
__
Ouço o nobre Senador MansUeto dC Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor - Senador, eu queria, em
poucas palavras, dizer a V. Ex• que temos_ que apoi-ar"illregralmente as considerações que foram feitas -aqui sõbre o papel
desempenhado pelo nosso Colega, Senador Itamar Franco,
atualmente na Vice-Presidência da República. O conceito do
Senador Itamar Franco, o seu trabalho, o seu desempenho
no Senado despertava etn todos nós uma admiração permanente pela sua coragem, pelas suas inciSivas, às vezes até
apaixonadas defesas dos interesses nacionais. E é de se ver
as dificuldades que ele mesmo enfrenta, a luta consigo mesmo
por causa das próprias limitações constitucionais "do seu cargo.
E nesse sentido, como Vice-Presidente da Repúbica, o nosso
Colega, Senador Itamar Franco, tem sido exemplar. Não há
de que nos queixarmos, ele tem sido um Vice-Presidente da
República discreto. Quantas _vezes aqui, em conversas com
um grupo de Senadores, S. Ex~ vinha até ao cafe.zinJ-Io dq_
Senado? Quaitdo começávamos a transpirár as dificuldades
do Governo, ele ia saindo como que para não fugir àquela
sua posição de lealdade ao titular do cargo. Levantar agora
essas questões de sede de poder, de que está ancioso por
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assumir, isso são fofocas que -não podem ser alimentadas absolutamente. Temos que testemunhar isso, até porque não somos da atual posição política do Vice-Presidente Itamar Franco, que é filiado ao PRN, está na mesma chapa do Collor
e com ele elegeu-se; _somos de Oposição, mas é uma questão
de justiça. A meu ver, V. Ex~ está praticando agora um ato
de justiça aoVice-Presidente da República, que não estáextrap_olando. Quanto a essa questão da Usimi.õ3S, in.anifestou:.se
co-mõ- rríineiro, brasileiro; foi uma manifestação pessoal. Mas
no_ m9m_en~o eJT! que ele podia contraditar ou extrapolar suas
atribuições constitucionais, reconhecidamente não o fez, porque estávamos aqui -V. EX'! sabe - para formar um grupo
de Senadores e pedir a suspensão do leilão, e, de antemão,
S. Ex~ se antecipou e disse: "Isso não posso fazer". Não foi
isso, Senador? E V. Ex~ foi lá pessoalmente. Então, a posição
do Vire-Presidente é corretfssima dentro das suas atribuições
constitucionais, e isso não impede que ele seja Úm mineiro,
um brasileiro, que emita suas opiniões pessoais e sejã. um
Colega nosso, indiferente de cor partidária, para trocar idéia,
assim como o fez no gabinete do Senador Pedro Simon, com
diversos Senadores, várias vezes aqui. Por tudo isso o VicePresidente Itamar Franco merece o nosso respeito e, neste
momento em que lançam acusações descabidas contra a sua
atuac;ão como Vice-Presidente, o nosso apoio e a nossa palavra
de correção, a bem da verdade e da justiça.
O SR. MAURÍCIO CORR~A - Conheço perfeitamente
o Vice-Presidente Itamar Franco_. É um homem discreto, não
é enxerido, não é mexeriqueiro, não é um homem que goste
de_fazer nada além daquilo que dita a sua consciência. Há
pouco tempo ele veio almoçar aqu'i conosco. O Senador Jutahy
Magalhães estava presente. E foi convidado para vir até ao
cafezhlho. Na mesma hora se ponderou que S. Ex~ não deveria
vir aqui, porque o Senado estava discutindo a questão da
medida provisória. Então, poderia parecer que- a presença
de S. Ex~ seviria como fator de pressão, poderia ser interpretada assim, para uma tendência a, uma tendência b, com
relação ao problema da medida proVisória. E não veio. Quer
dizer, S. Ex' não vai - é da sua natureza, é um homem
simples, mas consciente do seu papel - se oferecer nunca.
É aí que O Presidente da República tem perdido a oportunidade de se valer desse prestígio do Vice-Presidente da República no Senado Federal.
O Sr. Humberto Lucena- Permita-me V_: Ex~ um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com o maior prazer,
nobre Senador. Logo depois do aparte do Senador Humberto
Lucena, encerrarei o meu pronunciamento. É- uma injustiça
o que estão fazendo com o Vice-Presidente Itamar Franco.
Se V. Ex•, Senador Humeberto Lucena, leu o editorial
que saiu no O Estado de S. Paulo, dever ter constatado que
houve uma catilinária contra o Vice-Presidente da República.
A_lém disso, deve ter visto_ as notinhas picadas que têm saído.
E V, Ex~ conhec_e perfeitamente a discrição do Vice-Presidente
Itamar Franco e o seu modo tranqüilo. É um patriota, um
horile_m de bem, e estão procurando infernizar a vida de S.
Ex~ com elementos que não existem. Estão procurando estabelecer um clima de terror entre os áulicos que servem ao Presidente da República e ao nosso Vice-Presidente Itamar Franco,
ql:J.ando a sua vontade é apenas de cumprir a sua missão,
a sua espinhosa missã-o de Vice. E Vice-Presidente da República, neste País, é uma tragédia, como V. Ex~ bem sabe.
Concedo o aparte a V. EJr.', com o maior prazer.
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o Sr. Huniberto LUCena-=-- Quanto ao Vice-Presidente
Itamar Franco, concnrdonão só com V. Ex•, mas também
com os demais Senadores que o apartearam, que a sua postura
é digna e altiva. V. _Ex~ me chamou à colação, em outro
ponto do seu pronunciamento, sobre uma consulta prévia.~·0 SR. MAURÍCIO CORRÊA -Lá na Câmara.
O Sr. Humberto Lucena - ... que teria sido feita às
Lideranças do Congresso Nacional, a respeito da edição. da
Medida Provisória o<> 299, que intérpreta disPOsitivo- do art.
16 da atual lei que disciplina o process_o de privafii:a.ÇãO das
empresas públicas. E V. Ex~ revelou- e o_ fez devidamente_
- que tinha procurado saber de mim se também havíamos
sido contactados. E respondi-lhe que o Senador Marco Maciel,
como Líder do Governo nesta CaSa, realmente na véspera
do encaminhamento daquela matéria ao Congresso Nacional,
esteve_ comigo, mostrou-me a minuta e perguritoú a minha
opiniãO. Respondi-lhe que supunha que deveria tratar-se, no
caso, de _um projeto de lei...
~
-
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"A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios- üistituirão, no âmbitO de sua competêricia,
tegimejuddicO úrtico e planos de carreira para os servidores da admiiüstração pública direta, das_autarquia:;
e das fundações públicas.
§ 1" A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia_ de vencimentos para cargos de
atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder
ou entre servidores dos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas ã natureza ou ao local de trabalho.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, através desse projeto
que, amanhã, certamente será transformado.em lei, depoiS
de devidamente apreciado pelo Poder Legislativo, teremos,
pelo menos, a oportunidade de corrigir~ -em parte, a injustiça
que atingiu os servidores públicos civís, após a transformação
em lei do projeto que concedeu aos servidores militares um
novo reajuste d~ sua_remuneração.
Ao -falar sobre este, ã.ssunto, -aproveito a ocasião para
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Exatamente.
dizer que estamos ainda bastante preocupados com um dos
O Sr. Humberto Lucena:._ Que procurasse, transparen- pontos da Proposta de Emenda Constitucional, enViada ao
teJY:ente, dar ao art. 16, da atual, lei de privatiZação, uma Cõngtesso Nacional-pelo SeiihOr- Presidente da República."
nova redação, de modo a tentar incluir ali as duas_ moedas Refiro-me ao dispositivo que trata da estabilidade dos servique hoje são tão controvertidas, ou seja, os títulos de Conver- dotes públicos. Embora pareça que· o texto do Governo respeiM
são da Dívida Externa e os Títulos da Dívída Agrária. Caberia, tC?u os _dir~itOs adquirid.qs _qaqu~les que tinham, pelo menos,
então, no mérito, ao Congresso Nacional, decídír se aceitaria cinco anos de serviçS"~ n~ ~ata da promulgação da Constituição
ou_ não essa alteração. No que tange à medida provisória, de 1988, a nov-ã redação que se pretende dar ao art. 41, da
deixei claro a S. Ex~ que não podia me antecipar em nenhum Constituição Federal, faz uma discriminação no que tange
compromisso, antes de reunir a minha Bancada. Outro não à estabilidade, de vez que divide os servidores públicos em
pode ser o comportamento de quem lidera uma Bancada de duas categorias: a dos servidores concursados, das chamadas
qualquer das Casas do Congresso Nacional, temo~ _o dever carreiras, típicas, privilegiados por alcançarem a estabilidade
indeclinável de ouvir a bancada no momento em que se coloca após dois anos de serviço: constituída justamente por aqueles
em debate assunto de tanta relevância.
que percebem maior remuneração no serviço púbHco - os
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - A referência que fiz chamados "marajás" - , os fiscais de tributos federais, os
não foi a V. Ex~, Senador Humberto Lucena. Eu estava apenas fiscais- da Previdência Social e os demais, que são a imensa
transmitindo uma certa preocupação sobre se é ou não proce- maiõria dos servidores públicos civis, que teriam apenas a
dente a afirmação que ouvi de que as Lideranças do PMDB · sua estabilidade, após 10 anos de serviço. Isso, além de uma
já teriam concordado, antes, com uma idéia da medida provi- discriminaçã-o in-explicável, segue um critério arbitrário.
Por qUe razão se admitfr dois anos para determinadas
sória e, depois, até- cõi:n eSsa redação. Prefiro não acreditar.
Mas, com relação ao Líder do PMDB no Senado Federal, categorias e dez anos para as demais?
--- Portanto, esse é um aspecto que terá que ser, oportunaHumberto Lucena, sei da sua oposição- incluisive V. Ex~
me falou exatamente isso- e devo dizer que, nessa direção, mente, estudado durante as discussões e votação da Proposta
até o próprio-Senador Marco Macieltambém me havia colaM da Emenda Constituicíonal do Senhor Presidente da Repúcada a intenção do Governo. Mas eu só falei esperando que blica, ora em tramitação no Congresso Nacional.
Mas desejo também chamar a atenção para o fato de
realmente isso não seja verdade e que a medida não logre
que" o Senhor Presidente da RepUblica, no seu último pronuno resultado que o Goveino quer e, sim, 3 sua:- rejciçâo.
ciamento na televisão, preocupou-se, mais uma vez, com o
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
servidor público, tentando apontá-lo realmente como bode
expiatório do Brasil, nessa crise económica e financeira que
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a aí está.
0 que se sabe, a partir da posse do Senhor Presidente
palavra, como Líder ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -PÉ. Como da República, é que o Governo de Sua Excelência no bojo
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. da chamada reforma administrativa, a título de enxugar a
Senadores, a imprensa anuncia qUe o Senhor Presidente da máquina estatal, desceu o cutelo sobre a_administração direta
República teria determinado ao Sr. Secretári() da Admínis- da União.
traçã-o;Dr. Carlos Garcia, a agilização dos estuqos referentes
Lembro-me. bem que o atual Deputado Aluizio Alves,
ao projeto de lei que institUI" o -Plano de Cargos e Carreira __ quando era Ministro da Administr-açáo do Governo José Sardas Servidores Públicos e Civis da União._
ney, teve ocasião, em várias entrevistas, de demonstrar que
Se verdadeira a notícia, desejo saudá-la com júbilo, por- o percentual de gastos com o custeio do pessoal da adminisque, na verdade, esse projeto de lei já deveria estar, há muito tração direta da União, de suas autarquias e fundações tempo, no Congresso Nacional, pois o art. 39 da Constituição incluindo aí os Três Poderes- é insignificante e que a grande
presença da despesa de pessoal no Orçamento da UniãO está
Federal estatui >fextualmente:
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justamente na admüJiStfaç.ão indircta, isto é, nas empresas
públicas, inclusive nas sociedades de economia mista.
Todavia, o· Senhor Presidente da República limitoU-se,
durante o primeiro ano do seu_ Governo, a demitir dezenas
de milhares de servidores públicos da administração dircta
e, bem assim, a colocar outras dezenas de milhares em disponibilidade remunerada. S. Ex~. entretanto, não avançou sequer
um centímetro no que tange à redução dos quadr_os de pessoal
da administração indireta, das chamadas empresas públicas
ou sociedades de economia mista, preservando integralmente
os seus empregados que trabalham na Petrobrás, na Vale
do Rio Doce, na Eletronorte, na Datamec, enfim, nas empresas estatais.
Há de se perguntar por que S. Ex~ não teria também
diminuído o quadro de pessoal dessas empresas, regido, iriclusive, pela Consolidação das Leis do Trabalho e, portanto,
sem estabilidade. Foi porque todas essas empresas da administração indireta têm um sindicato forte, com imenso poder
de barganha, e, por conseguinte são respeitadas pelo PoderExecutivo. O mesmo não acontece na adniinistiaÇáo "direta.
Os funcioriáriciS que'ã-Com-pocin, inclUsive das-SUaS autarqUiaS
e fundações, embora sindicalizados, não têm o mesmo pOde!
de fogo dos que labutam nas estatais.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os empregados
das estatais têm sido preservados, embora sem estabilidade,
enquanto os servidores públicos da administraÇão direta continuam sendo vítim-aS,- não digo da perseguição política, mas·
da reforma _admiriistnii:TVa, com um acréscimo que não pode
deixar de ser salientado: o de que as demissões feitas desordenadamente, sobretudo no setor da Cultura, com a extinção
da Pró-Memória e outros órgãos -que constituíam o antigo
Ministério da Cultura, além das demissões em outros setores
da administraç~o direta, levaram a estrutura burocrática da
União a uma situação -dificuldades, criando um vei"dadelro
tumulto em várias repartições da administração direta, que
não contam com servidores em número suficiente, para atender às suas finalidades. _

Outubro de I991

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

Concedo a

O SR. PEDRO SIMON (PMDB :..__ RS. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
muito já foi dito sobre a assessoria jurídica da Presidência
da República, tal o número de medidas adotadas e propostas
formalizadas em completo desacordo com a Constituição e
com a·Iei. Aliás, mais que comentários desairosos, estão aí,
a confirmar a má qualidade desse assessoramento, a série
enorme de contestações judiciais. algumas, inclusive já analisadas e julgadas pelo Poder Judiciário/Cujas sentenças traZem
a confirmação do quanto o Senhor Presidente da República
tem sido prejudicado na sua espinhosa missão de tomar decisões.
Infelizmente, quando se imaginava tiVesse eSSa "fas-e -Sido
ultrapassada, eis que três fatos trazerri à tona a dUra e questionável realidade: a) o artigo 1" da proposta original do Emendão, que, no melhor estilo do autoritarismo, pretendia "suspender a eficácia" de dispositivos da vigente Constituição Fe- dera!; b) a Medida Provisória nn 299, que "interpreta'' um
dispositivo de lei, e c) a teimosia do Ministério da Economia
em não atualizar, mensalmente, conforme os índices da inflação, a tabela do Imposto de Renda.
____No primeiro caso, como se sabe. no texto final do Emendão, já entregue ã apreciação do Congresso NaciOflaJ, prevaleceu o bom senso, e o artigo lo:> não foi incorporãdo. Todavi"a,
para npssa mais veemente repulsa, já foi submetida à deliberação do Poder Legislativo a Medida Provisória ·nn 299.
Ora, Senhoras e Senhores Senadores, quando o Poder
ExecutivO se a"rvora em "interpretador'; da Lei, Qualquer queseja o motivo alegado, corifigura-se, de forma inequíVOca,
a quebra da independência e da harmonia entre os Poderes,
eiS que interpretar a Lei é Competência- eXcluSiva âo Poder
Judiciário. Aliás, em decorrência do caso que motivou a edição
da referida medida provisória, já trarilitam no Judiciário váiiãs
ações cujo objetivo é, justamente, esclarecer ·a·correção-·da
ação governamental no que se refere à aplicação da lei, em
Sr. Presidente, Sr~. Senadores, afinal, espero que este face do leilão da Usiminas.
projeto de lei que institui o Plano de Cargf>s e Car!eiré!- dOS
Em assim sendo, é de se indagar: Como ficil. o Judiciário
Servidores Públicos chegue, o mais rápido possível, ao Con- se a medida provisória tem "força de lei"? Como ficará o
gress_o Nacional, salientando que há uma proposição seme- Presidente da República se, como tudo indica, ó Judiciário
lhante, do _tempo ainda do Governo do Presidente José Sar- não concordar com essa pretensa condição de hermeneuta
ney, que está no momento, depois de aprovada na Câmara do Chefe do Poder Executivo? E, ainda, como ficará o Poder
dos Deputados, em tramitação no Senado, e mais exatamente Legislativo se aceitar a tramitação normal desse magno abna Comissão de Constituição, JuStiça eCidadariia, tCndo como surdo?
relator o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Nessa oportunidade, em nome élo bom senso, principal~
Finalmente, por ocasião do debate que se vai travar no mente quando tanto se fala em entendimento, tomo a liberÇotigresso Nacional em torno da Proposta de Emenda Consti- dade de sugerir à liderança da bancada governista uma atitude
tucional do Senhor Presidente da República, todos nós, inde- sensata e coerente com a proposta do próprio Presidente,
pendentemente de Partido e de idelogia, poderemos nos apro- qual seja a de encontrarmos, juntos, u-m cãminho de Converfundar sobre essa questão dos direitos adquiridos dos servi- · gência e não de novas e profundas divergências: retire o goverdores públicos, particularmente no que tange à estabilidade, no, o quanto antes, para sua mellior análise e, claro, uma
sob pena de darmos ao Poder Executivo, sobretudo de nível redação mais adeqUada, à Medida Provisória n~ 299.
Em último lugar, mas também de primordial importância,
estadual e municipal - de acordo com as peculiaridades da
política local que c~nhecemos - um i~s~umento de perse- chamo a atenção para a necessidade da, C()rreção- mensal da
guição política contra eventuais adversários políticos. Vamos tabela do Imposto de Renda. Esse procedimento de ignorar
repensar essa matéria de modc a colocá-la nos seus devidos a inflação, que o próprio Sr. Fernando Collor, em mais de
termos, a fim de que, sem discriminação e sem injustiÇa, asse- uma oportu-nidade, disse penalizar a classe assalariada, não
guremos realmente a, todos os servidores públicos aquela ga- pode persistir na prática do "congelamento" dos valores estirantia fundamental, para que. eles possam ter a devida tranqüi- pulados pela Receita Federal para o desconto na fonte.
Aliás, desde há muito, economistas tributaristas e lideranlidade, hoje e amanhã, para si e para suãs famílias.
ç~as Sindicais, enl Coro, têm cJ3mado por essa proVidência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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Mais que isso, lembram eles a necessidade de uma lei que bruto. Com as antecipações mensa':ls médias de 15% que recegaranta a correção mensal da tabela dentro de índices aceitá- beu_~ partir de agosto, recolheu nesse mês 2,93% de seu
veis e justos, até porque o récrudescimento dó processo irifla- salário bruto. Em setembro, o leão já mordeu mais- 3,33%
cionário só tende a prejudicar ainda mais os assal~ria~?S·
do salário bruto - e em outubro levará 4,07%, porcentual
Todavia a iniciativa de lei em matéria tributária é compe- praticamente idênticO ao recolhido ein julho, quando, depois
tência privativa do Presidente da República. Assim, enquarito - de seis meses_ cmlgelada, a tabela do IR na fonte esfolava
Sua Excelência não submeter ao Congresso Nacional uma . os assalari~dos com urna _das mais penosas cargas tributárias
da história do País.
proposta que ponha fim a essa injusta situação, só resta mstno,
como o sugeriu bo Ultimo final de semana o professor e juriSta Nesse mesmo exemplo, o governo reteria, 1,6% do_salário
rves Gandra Martins, o recurso coletivo do mandato-de injunJu:uto. de Cr$200 mil se a tabela do IR na fonte fosse corrigida
ção.
---em 50%. Rejustada em 25%, índice que a Receita Federal
É preciso dar um bast~ nisso. O _Exec~ti~õ-: nã~o--~-~de -- propôs mas o Ministério da Economia recusoU, o imPosto
persistir em erros tão primários. -eada decisão do judiciário, retido na fonte seria equivalente a 2,84% do salário bruto.
se por um lado ressalta a vitalidade da democracia, por outro,
Qualquer simulação que se fizer mostrará que o congelarevela a fragilidade de um Poder que se perde, cada dia mais,
na incapacidade de se cercar de uma boa equipe de t_écnicos mento da tabela do IR na fonte provoca um significativo aue assessores. E isso é o mfnimo que se pOde desejar de um mento mensal de imposto. Esse aumento, repetem em coro
os advogados trib!Jtaristas, é inconstitucional se não obedecer
governo que promete nos levar para o Primeiro M~n_do.
Estão aqui os números, Sr. Presidente, com os quais a ao princípio da anterioridade - só pode ser cobrado no ano
imprensa nos mostra que o cidadão que ganha 260 mil e 200 s~gui~te a_o da su~_criaçãO por lei.
cruzeiros pagou· na fonte, em abril, 9 mil 224 cruzeiros, e
O mínimo d~ reaj!lste que tributarístas como Waldi~ Luís
deveria pagar, em outubro, 7 mil 816 cruzeiros. Portanto está
Braga aceitam para evitar que essa discussão acabe na Justiç.a
pagando a mais 18%. O cidadão que ganha Cr$532.400,00.
é 50% já este mês. Os 50% são o resultado da acumulação
paga na fonte Cr$43.099.00, deveria pagar Cr76.540,60, paga
do INPC estimado de agosto (15% ), setembro (15%) mais
a mais 62%. O cidadão que ganha Cr$798.600;00 paga na
os 12,73% da diferença entre os 65,94:% da Correção de a_gosto
fonte Cr$109.649,00, e deveria pagar Cr$69.899,00, paga a
e os. 87,08% da variação do INPC entre feve!eiro e Julho.
mais 56%.
Com reajuSte de 50%, estariain isenlos do IR os rendi~n:entos
~ão consigo entender, Sr, Presidente.
aS_ nwiic-ros até Cr$180 mil. Corrigida em 25%, a tabela livraria do imposto
são reais, se os nú.rnerõssao claros, se há inflação, e_ todo a faixa até Cr$150 mil. "0 ideal é fazer uma nova lei, acertando
mundo sabe que ela existe, como é que na hora de se fazer as diferenças de oorreção acumuladas desde dezembro de
a correção do Imposto de Renda o Governo não faz a devida
1990, para acabar de vez com o arbítrio do governo", afirma
correção.
Braga:
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt)
Nos cálculos do t;ambém tributarista Çarmine A~bondati
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PE- NetO, -o acerto das dlferenças implica urit reajuste imediato
de 150% na tabela do IR, Oque elevaria o limite de isenção
DRO SIMON EM SEU DISCURSO~
de Cr$120 mil para Cr$300 mil. Da mesma forma que Braga,
Abbondati diz que não basta mais apenas corrigir este mês
TABELA DO IR ESFOLA OS CONTRIBUINTES.
a tabela, seja por que índice for. porque o problema vai existir
Congelamento da tabela do imposto na
enquanto houver inflação. A solução possível é faze: u~a
fonte aumenta carga tributária em até 60%
lei que garanta a correção mensal da tabela por um mdiCe
de inflação sobre o qual o governo não tenha e nem possa
Jorge Zappia ter .influência,_ sugere o tributariSta ..
O congelamento da tabela do Imposto de Renda este
Seni a correção e sem a lei que discipline a ação do
mês vai castigar duramente os assalariados e os contribuintes
Fiscõ, o conselho dos tributaristas é o de que se procure a
que têm outros rendimentos taxados n~ fonte, como aluguel.
Justiça, Waldir Luis Braga sugere que os contribuintes se
O aumento da carga tributária em alguns casos supera 60%.
O trabalhador com três dependentes que receber, por exem- reúnam. procurando amigos ou conhecidos no local de trabaplo, Cr$532 mil no contracheque terá descontados Cr$43 mil lho, no clube _OU: no bairrc, e ingressem na Justiça Federal
com umá ação êautelar com pedido de liminar. A ação, consina fonte. Se a tabela fosse corrigida em 50%, como sugerem
advogados tributaristas. a parcela do leão cairia para Cr$26,5 derando que os valores retidos a mais são· geralemente baixos.
deve ser coletiva para baraterar seu custo. Advogados cobram
..miJ. A diferença é de 62%.
entre 1% e 20% do valor da causa.
Além de jogar na rede do Fisco milhões de trabalhadores
que hoje estariam isentos, o congelamento da tabela tem um
O jurista Ives Gandra da Silva Martins, presidente da
caráter perverso porque ·impõe perda maior para os que ga~ Associação de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio
nham menos (ver gráfico). ProporcionaLO).ente, rendimentos
do Estado de São Paulo, recomenda, como Braga, uma outra
maiores=pagarão ·m-en-õS ImpoStos de Renda, mantida a compa- defesa jurídica coletiva contra o arrocho fiscal não declarado.
ração entre o que se deve ao Fisco peJa tabela congelada É o mandado de injurição que poderia ser proposto pelos
e por uma tabela que fosse corrigida em 50%.
sindicatos em qualquer Vara da Justiça Federal de 1~ Instância,
em Brasília,contra o diretor da Receita Federal, Carlos MarUm trabalhador com tfêS dependentes que ganhava
cial, "por não ter providenciado as tabelas corretivas".
Cr$200 mil em julho-recolhia na fonte 4,99% sobrê o valor

se
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Carga pesada
·Valor do IR r11tido n11 fonte em Tllf~llo 110 u/tlrio bruto - em %

Faixa S(:llarial / ·
200.000

400.

qu~ g•nh•v•m 01 u/4rios •cJttw
em ego61o • qu. ~bM.-n entKiJMÇMs ul.,i•is menui6 mddiu de 16~

Olnu' Simul•çlo p•r. CIJntribuintN com 3 dependente$

O tamanho da garfada
V•lor•• •m cruzeiro•

~-~2:.:6::6:::.2::00=--+----9'-'.2=2=-4'----+-----'7.817
532.400
798.600
1.064.800
1.331.000

43.099
109.649
176.200
242.750

O SR. PRESIDENTE (Dircéü Cariieúo) a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

Concendo

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB .=-RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ de
acordo com o relatório das Nações Unidas de 1991 sobre
o "Desenvolvimento Humano", a primeira prioridade em educação para os países em desenvolvimento deveria ser a estruturação de um sistema bem organizado de escolaridade básíca.
Segundo as Nações Unidas, a América Latina apresenta
um quadro extremamente defiCiente em matéria de educação.
Mesmo diante dos milhões de crianças que-não vão à· escola
e de outros tantos milhões que são vítimas da constante evasão
escolar, o Continente tem realmente relegado a um -segundo
plano o estabelecimento de uma política educacional séria,
capaz de superar o analfabetismo de uma vez por tOdas.
Não é necessáriõ relembrar que a educação primária se
reveste de uma importância fundamental para qualquer país.
Além disso, também está provado que os rendimentos econô~
rnicos da educação primária sáo quase ó dobro do que deixa
a educação de nível superior. Mesmo assim, principalmente
nos países do Terceiro Mundo, a proporção dos fundos do
governo destinados à educação terciária: sâó bem maiores _d_o
que os do ensino básico .. Essa diferenciação na distribuição
de recursos é uma prova muito clara de que, no TerCeiro
Mundo, a educação primária-não se constitui como uma priori~
dade. Em matéria de educação, vale muito mais o culto ao
status ou efeito demonstraÇão e, através da busca paranóica

26.540
69.899
136.450

18
6 2
56
28

203.000

20

por um diploma universitário. Em meio a esta coirida, não
importa a qualidade da escola, o título ou o nível do curso;
o que conta é apenas o anel de doutor. De maneira -geral,
são cursos completamente dispensáveis e de baixa qualidade.
O que é mais grave_ em tudo isso, é que' o"' próprio Estado
incentiva essa corrida louca em busca do título universitáro
tão almejado.
A realidade que caracteriza o ensino ein todo o Terceiro
Mundo é a cópia fiel do retrato do Brasil em matéria de
educação. O quadro educacional brasileiro é triste, melan~
cólico e vergonhoso como o é em toda a América Latina
e em todo o Terceiro Mundo, com raríssimas exceções. Segundo dados muito recentes, trazidos em pesquisa da DataFolha,
o sistema de educação nacional é um verdadeiro desastre. _
Não existe nenhuma política nacional de educação, e o sistema
é ·completamente domiitado pelo paternalismo, pela improvi~
sação, impregnado pela corrupção. Vale ressaltar, em relação
à utilização de verbas, os recentes escândalos verificados em
órgãos importantes do Ministério da Educação, envolvendo
o desvio de vultosas somas destinadas à aquisição de merenda
escolar e materiais didáticos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a imagem do ensino básico
eq1 nosso País é realmente caótica. SegundO a pesquisa da
DataFolha, a que já nos referimos, estuda-se pouco, ganha~se
pouco, não se tem chances de melhorar a formação nem as
aulas, trabalha~se muito e quase não se lê. Em termos estatísticos, o quadro é ainda mais cruel. O professor médio das
grandes cidades dá cerca de 40 horas de aulas por semana,
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despende entre seis e dez horas para preparar aulas e corrigir
provas, e ainda deve freqüentar reuniões escolares. No total,
são aproximadamente dez horas de trabalho por dia.
No campo da alfabetizaçâo, a pesquisa revela que o Pafs
apresenta um verdadeiro desastre. Do ponto de_vista funcional, quase metade __ da população brasileira é funciorialmente
analfabeta, ou seja, quase 75 milhões de pessoas encontram-se
nesssa categoria.
_
No que se refere aos salários, na Região Nordeste, por
exemplo, a média salarial, em 1986, dos professores em início
de carreira, era 2,3 salários mínimos para quem tivesse curso
superior. Em caso contrário, o salário inicial era de 1.4 salário
mínimo.
O Brasil precisa realmente de um grande choque para
vencer a grave desagregação do sistema educacional._Um ver::
dadeiro plano nacional de educação passa necessariamente
pela valorização da sala de_ aula, pelo interesse pela escola
cor~1o locus central da educação, pela valorização e formação
do professor, pda pesquisa educacional, e, sobretudo, pela
boa alocação dos recursos .disponíveis em obras que tenham
retorno assegurado sob o ponto de vista educacional. É um_
crime contra a educação e contra o futuro do Páis o de:sperdício
e a aplicação de recursos em iniciativas completamente medío~
cres e com objetivos duvidosos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante de tantos erros
e de tantos desmandos ero maté_ria de política educacional
em nosso País, não podemos perder a oportunidade de protestar contra o esvaziamento e a liquidação efetiva do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP/MEC), úniCO Instituto
Nacional de Pesquisas em Educação no âmbito do Gov~rno
Federal.
Todos_ nós sabemos que a pesquisa em educação apresenta-se como de fundamental importância para uma verdadeira
política educacional. Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
da Tribuna desta Casa, lanço o meu protesto contra esta tentativa e me solidarizo com os organizadores da IV Assembléia
Nacional do Fórum de Defesa da Criança e··cto Adolescente,
que se reuniu em São Paulo, no mês de agosto passado, e
aprovou moção de repúdio contra o esvaziamento do INEP.
Assim, em nome dos participantes do Fórum, solicito ao Governo e ao Sr. Ministro da Educação que poupe o INEP
da má política educacional que sempre foi aplicada em nosso
País. E muito mais importante para a criança brasileira a
existência do INEP, que recorda o nome e perpetua a obra
de Anísio Teixeira, _
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soãres. --

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se,
guinte discurso.) -sr-.- Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, a
Constituição Federal, no art. 159, inciso I, alínea c, criou
o Fundo Constitucioáal de Financiamento da Região Norte
que foi regulamentado pela Lei n" 7.827, de 27 de setembro
de 1989.
Os recursos desse fundo ,representam seis décimos do
produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos
de qualquer natureza e sobre produtos industrializados a cargo
da União, efetuando-se o repasse através do Departamento
do Tesouro Nacional ao Banco da Amazónia.
O objetivo fundamental desse fundo é contribuir para
o desenvolvimento económico e social da Região Norte. mediante a execução de programas de financiamento- aos setores
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produtivos, em consonância com o Plano de Desenvolvimento
Regional.
De acordo com o Relatório do Exercício çle 1990, as
aplicações do fundo nos Estados do Acre. Amapá, Amazonas,
Pará, Rondônia Roraima e Tocantins cobriram os setores rural
e industrial, envolvendo um total de 19 subprogramas creditfcios, com um compromisso glObal no valor de 19 bilhões quinhentos e cinqüenta e oito _milhões, duzentos e noventa e
nove mil cruzeiros, _sendo que 75% desse total foram aplicados
em atividades rurais.
_
_
Ê desnecessário Sr. Pr_esidente, ressaltar a importância
desse fundo, pelo que ele representa para a Região Amazónica, mas entendo que se deva democratizá-lo mais ainda,
facilitando o acesso de Estados e Municípios a esses recursos,
sem _maiores entraves buroG.r.áticos. . .. . .
__:·.A nossa Região não pode presCindir desse fundo e-temos
que lutar para torná-lo mais abrangente e mais forte para
que possamos combater a miséria que ameaça os estadOs da
Região Norte.
A estratégia de aplicação dos recursos precisa ser mais
flexível, permitindo um combate mais direto aos problemas
sociais, obedecendo-se às prioridades estabelecidas pelos municípios e pelos estádos, atendendo às peculiaridades de cada
um.
Esses recursos, uma vez bem direcionados, poderão criar
novos empregos e contribuir para a melhoria da qualidade
de vida da nossa população, o que deve ser prioritário no
Plano de Aplicação.
O Fundo Constitucional, criado pela Assembléia Nacional Constituinte, está- cumprido o seu papel. bastando que_
seja aperfeiçoado e fortalecido, para que a Região Norte consiga superar os obstáculos que estão entravando o seu desenvolvimento.
Não creio que o fundo possa ser visto como fator gerador
e inflação ou como um agravante para o_déficit público, pois
os benefícios decorrentes da sua aplicação certamente_ r.dletirão positivamente na n·ossa economia, diminuindo as tensões
sociais.
A Região Norte espera muito mais do FNO e enten_dern_os
que, com seu aperfeiÇoamento, nós poderemos dar início aoprocesso de consolidação do _nosso desenvolvimento, eliminando as desigualdades regionais e encontrando uma solução
definitiva para graves problemas do nosso povo.
Era o que tinha a dizer. _(M~ito bem!)

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Coiice:cio a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PF!-- PE. Pronuncia 6 se"
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores, atendendo _a honroso convite que me foi formulado pela ABCBULL S.A. - diri>lido pelo Sr. Alberto Perazzo- compareci
ao Congresso da referida empresa, "Visão da Política Nacional
de Informática no País face ao novo contexto", realizado em
São Paulo, no dia 26 de setembro, proferindo no seu encerramento palestra sobre "Cenários políticos do BraSil''.
Para conhecimento desta Casa do Congre_sso Nacional,
leio, abaixo, as opiniões que· manifestei sobre o tema:
A sociedade brasileira tem convivido, nos últimos tempos, com a síndrome de sua própria destruição. Em nosso
País, segundo a versão prevalente nos meios de comunicação,
nada funciona, tudo está mal. Traça-se o cenário de uma
Nação que escorrega pelo ralo da história e- não deixa qualquer
marca positiva para as gerações futuras. O Brasil deixou de
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ser o país do futurO e transformou-se- num imenso muro de
lamentações, onde até a oração é objeto de algum tipo de
comércio clandestino.
Vivemos em um país cldotímico. As dificuldades e os
problemas existem, é verdade. Mas, porque estacionamos na
década de oitenta e vimos soCiedades solucionar seus problemas e saltar para a vanguarda do desenvolvimentn: o-ptamos
por reclamar dos outros. Os brasileiros, políticos ou não, acomodaram-se na cantilena derrotista. Evita-se solucionar as
questões centrais do subdesenvolvimento e encontrar o caminho para o progresso. É mais fácil falar, que fazer. É mais
fácil apelar para-o "jeitinho brasi1eiro", que encontrar o caminho para o crescimento.Alguns países precisaram, nos últimos tempost-rec9rrer
a mentiras institucio'nais pará'· iludir seus nacionais e faZ-er
crer aos· vizinhos que ali se respirava a atmosfera do paraíso.
O Brasil é um caso diferente. Aqui, desde a colônia, sempre
foi difícil perceber onde termina a realidade e onde começa
o sonho. Este País deu ao mun-do lições interessantes de desenvolvimento e progresso-. A agricultura e a indúst"ria brasileiras
tiveram um notável crescimento nos últimos trinta anos. Em
diversos se tores de alta tecnologia os resultados são iillpressionantes. No Brasil o futuro chegou e as pessoas não perceberam. O País de hoje é sensivelmente melhor que o de trinta
ou quarenta anos atrás.
Costumo dizer que a crise brasileira é. contemporânea,
porque, embora tenhamos alcançado níveis excelentes de d~
senvolvimento em diversos segmentos, o Estado, desde 1930,
não se moderniza. o- progresSõ brasileiro foi alcançado _por
intermédio de um crescimento muito grande da intervenção
estatal na economia. Na realidade, o Estado brasileiro é o
principal agente económico da Sociedade, o que gerou, e
continua gerando, uma série de distorções, além de incentivar
a prática do assistendalismo~- A nossa ·crise é diretamente
relacionada com a incapacidade da Sociedade em modernizar
seu aparelho dirigente_~ a Governo b-raSileiro ainda se envolve
com assuntos e questões que são tipicamente da sociedade
-dos cidadões, das empresas, das instituições intermediárias
em geral.
_ _
A nossa crise é, portanto, contemporânea.
Existem, é clarO, fatores exógenos que contribuem para
agravá-la ou aprofundá-la. A dívida externa é o principal deles.
No entanto, os fatores inibidores da retornada do crescimento
e do retorno ao desenvolvimento estão todos concentrados
dentro das fronteiras do País e dos nossos limites constitucionaiS. ·A nossa ConstitufçãO, tl.!ltâ Cofn e-sffiào-e·muúo debate, foi promulgada antes das mudanças e-eXcepcionais transformações que vive o mundõ, inClusive com a que-da do Muro
de Berlim e a derrocada do sistema comúnista.
O certo é que fiZemos a transição parã- a· de~ocracia
e estamos consolidando as instituições políticas. Trilhamos
um longo e penoso caminho até alcançarmos a eleição direta
do Presidente da República e retornarmqs às plenas prerrog~tivas do Congresso Nacional. São bens que devem ser protegtdos em favor da democracia brasileira. A questão da governabilidade se encaixa nest~ contexto. É _fundamental _traçar
os meios e os modos, conn>s quais, o Executivo e o Juduciário,
convivam de maneira harmónica e produtiva, permitindo que
todo o País se aproveite da ação- integrªda desses poderes.
Cumpre agora - eís a n-ossa grande tarefa- trabalharmos
para alcançarmos a desejada estabilidade econômica e criar
condições para promoção social de noSso povo-; sobretudo
os mais carentes.
o
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Não é razoável sob meu ponto de vista, antecipar a revisão
constitucional. Se assim o fizermos, estaremos, na prática,
instalando uma outra Assembléia CCiOStitUinte o que significa
parar o País durante quase dois anos, pois a revisão implica
mudar todo o edifício constitucional brasileiro. Creio que é
muito cedo para julgar uma Constituição que -ainda vai completar três anos de vida. No entanto. é importante promover
ajustes de maneira a garantir a sociedade brasileira - as
atuais e novas gerações - promover a redefinição do papel
do Estado, acabar a introversão de uma economia. dar-lhe
estabilidade. inclusive através de uma moeda respeitada e
enfrentar as desigualdades sociais. Tudo isso se chama mod~r
riídade.
Os brasileiros são um povo otimista, 8.poStaffi no futuro,
têfu paixão pelo desenvolvimento.
_
_
Mas, enfatizo, é necessário que as novas lideranças·-iriciUsive as políticas-estejam conscientizadas de que é necessário realizarmos as mudanças. Os problemas estão sobretudo
no território econômico e social, mas a saída deles está na
área_ política. Daí a afirmação dó Presidente Collor qu.e "a
crise é econômica mas a questão é política".
·rnsisto, é chegãda a hora de qualificar o nosso processo·
de desenvolvimento, vendo como busca de efetiva modernidade. Ser moderno, não quer dizer que se olhe o futuro ignoi"çiiido as lições do passado. Mas é fundamental que muda
as formas de pensar. É necessário sepultar o maniqueísmo,
que dividiu o mundo entre esquerda e direita. Modernidade,
enfíffi, é servir ao povo sem descer ao populismo. É, enfim,
buscar menos na retórica e mais na prática a compatibilidade
entre os ideais de liberdade, progresso-e justiça social.
Não mais podemos admitir o cre-s-cimentO econômico baseado apenas na ação de Governo. O. resultado é conhecido:
_ guã.ndo o Governo entra em aificuldades, todo o País pata.
E mais que isso. Um governo em dificuldades financeiras
agrava a questão social, porque cessam inve_st~mentos que
são prioritariall)ente do Estado. _ _ _
Pois, corno se sabe, acontece hoje no Brasil um fato
paradoxal: o território da iniciativa privada é ocupado pelo
governo que deixa de realizar as funções que lhe são típicas.
E--o resultado que ocorre a estatizaÇão" de s~tores reservados
à livre iniciativa e se privatiza as funçõe-s âo Estado. A. esc_ola
pública se deteriora, a saüde se compromete e o cidadão fica
inseguro; ve~ que_ o aparelho estatal de segurança está ruindo.
Em sfnte~e: estatiza-se o que deveria estar _na área privada
e se privatiza a educação e saúde, e até - pasmem! - a
segurança pública e individual.
Estamos, portanto, diante de_ uma questão nova: a necessidade de modernizare País que nos coloca diante do problema
do tamanho do Estado. Teremos que, doravante, repito, qualificai-- .o-_ désenvolvlmento. Urge, pois, que reflitamos --no
momento em que assistimos as radicais mudanças em todo
o mundo e se vive o momento de crise econômica e social
no País -sobre estas questões.
A solução depende de todos nós. Não conheço país que
tenha crescido de fora para dentro. O desenvolvimento é,
por natureza, um processo endógeno. Daí a importância de
nã<Y adiarmos as transformações que se tornaram óbvias com determinação, espírito cívico e corã.gem.
O desenvolvimento brasileiro deverá ser o desenvolvimento de todos os brasileiros e não apenas a demonstração
da nossa já conhecida capacidade de saltar sobre os obstáculos
da história. Assim, devemos dar curso à discussão da questão
sobre quais são as fu-DÇões típicas do Estado, o nível de sua
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intervenÇão na economia e o papel que ele deve desempenhar
na construção de nossa infrawestrutura física e, sobretudo,
no plano social- educação, saúde etc.
Tudo isso sem perder a auto-estima, a confiança na noSsa
gente _e no nosso País, sem desacreditar nas instituíções que,
com dificuldade, construímos. O Brasil é viável e s-e- ati:aveSsamos dificuldades elas devem servir de desafio para que o
País encontre - corno· está encontrando --a saída que nos
levará a uma sociedade livre, desenvolvida e justa.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - COncedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFt - SE. PronunCia
o-·seguinte discurso.) -Si. Presidente, Srs. Senadores, sempre
considerei muito gratificantes as viagens e _excursões que,
quando possível, faça ao intciior de Sergipe, para conhecer
in loco os problemas, as dificuldades, as soluções encontradas
pelas administrações municipaiS e pda comUnidade -para suprir
suas necessidades e atingir seus objefíVos·e-aspiraÇões.
Posso dizer com satisfaçao que conheço todo o Estado
de Sergipe, cada cidade, bairro, vila, ou povoado, conheço
o E~ado de Sergipe, no que se diz populanriente, como a
palma da mão.
-_Se- não v6u mais vezes· ao iriterior· €~ deVIdo aos meus
afazeres decorrentes das obrigações do mandato, como partici~
pante de várias ComfsSôi::S c ligado a outros compromissos
políticos e_sociais. AcJUi em Brasília, desde as primeiras horas
da manhã, recebo telefonemas de Aracajú e vários municípíOs
solicitando~me providências de intêresse público junto aos
órgãos do Governo, ocasião eril que- também tenhO resolvido
assuntos de pe-ssoas que "IItC pedem agilizar seus processos
junto às repartições públicas.
E minha vida tem sido, desde longa data, aqoi em Brasília,
e quando vou a Aracaju, de muito trabalho, compromissos
e de empenho na solução dos casos e problemas que me soli·
citam.
Mas, sempre -que torno a um desses lugares é uma experiência renovada c enriqtie_Cedora onde tenho a satisfação de
__
-.
rever velhos amigos.
_ __ _
Sr. Presidente, Srs·. senadores, é estimulante e_admirável
observar o esforço, o entusiasmo, a convicÇão e o empenhocom que as populações do interior se dedicam com persistência
aos seus afazeres, a seu trabalho e aos seus·empteendimentos.
No dia 29 de setembro último, em companhia do Governado r João Alves Filho, do Senador Albano Franco e do
Senador Francisco Rollemberg, visitamos O municípiC) s_erta~
nejo de Porto da Folha, em Sergipe, poi' Ocasião da Festa
do Vaqueiro, figura_ gue no settão_ é urri símbolo de coragem,
ousadia, paciência, tr3baJho e dedicação, um símbolo de he~
roísmo sertanejo.
A receptividade que tivemos na entrada dO município
foi para mim emocionante. Um grupo de quase 150 'cavale~
danos, com a iri.dumentária a rigor de vaqueiro das caatingas
nordestinas, com seus típicos gibões, chapéus, e arreamentos
característicos, nos recebeu com efusivas saudações e gestos
de simpatia, convidando-nos a· montar os cavalos que nos
destinaram e com eles entrarmos na Cidade percorrer suas
ruas para recebermos os aplausos da população.
Há muito não andava à cavalo, mas, apesar dos riscos,
acho que dei conta_do recado e não traí as espectatiVas.
Depois de Porto da Folha, cuja_Prefeita -Madel:ie FeítOsâ
está realizando um trabalho admirável, passamos por Nossa

Terça-feira 8 6829

Senhora da Glória, onde visitamos rapidamente a cidade, a
exposição de ovinos e caprinos e as obras da Prefeituia, de
iniciativa do dinâmicO Prefeito Sebastião L. da Silva e fomos
assistir a famosa Festa da Laranja.
_ Boquim,- mais situado nas proxim-ídades da região litorânea, é um pequeno Município de Sergipe, mas, extraordinariamente, o maior produtor de laranja do Estado e um dos
maiores do Brasil. O cultivo da laranja, originalmente iniciado
em Boquim, mais precisamente na Fazenda Garangau~ já se
expandiu para váriOs municípios--do Estado. Em Estância~
a laranja é industrializada para exportação de sucos, que já
se constitui numa significativa parcela das eXportações nacio~
nais.
Sergipe é o primeiro produtor de laranja do Nordeste
e ·o segundo do Brasil. A produção de cítricos em Sergípe~
que em 1959, tinha -apenas 750 hectares plantados h_ojé já
alCança uma área cultivada em 45.000 hectares, onde a ativi~
dade de plantio, coletas, comercialização, transpor~e e indus~
trialízãÇões sustenta, diretamente, mais de 150 mil pessoas
qUe-viVem dessa área de atuação econólnica.
A produção do Estado supre as fndústrias de suco da
Bahia, - Cajuba e Utiara - e as de Sergipe, localizadas
em Estância, que São a Frutene e Frutos Tropicais.
Em Boquim assistimos ao desfile organizado pela Prefei~
tura, pela comunidade e pelos produtores, que foi um dos
desfiles mais criativos e vibrantes que já assisti:-Cihco carros ·
alegóricos artisticamente produzidos e decorados com motivos
e frlspirações da festa, puxavam o cortejo em -que participou
a exuberante e ~~egre moci~ade, do Município,_ redop.dezas
e -de outras regiões.
Uma festa lindíssima, altamente significativa para ressaitar e_ d"1vulgar, como vem f azen do por_ tra d"1ção d e 25 anos,
o potencial económiCo da laranja no Município, no Es-tado
e pauta das exportações naciobais, contribuindo para urna
posição de destaque do Brasil nos negócios mundiais de suco
industrializado.

Lá pudemos verificar o prestígio insuperável do Gover~
nador João Alves Filho e o entusiasmo da população pelo
.seu governo, quando anunciou_ a i"!1Stãlação naquele Município . -de_ um centro industrial. Quando da visita ao Centro de Cultura
e outras obras da administração municipa:t, ocasião em que o Governador e sua comitiva-, à qual se juntou também, nes-ta
-cidade, o Deputado Everaldo de Oliveira, o povo transbordou
as ruas para nos saudar e aplaudir.
Por ocasião do encerramento do Jubileu de Prata da Festa
da Laranja, ocasião em que o Banco de Sergipe e outras
24 pessoas ou institUições receberam o Troféu Laranja de
Prata, por relevantes serviços prestados à citricultura do Município, falaram o Prefeito José Trindade, o Senador Albano
Franco e o Governador João Alves Filho que res~altou a
importância de Boquim na economia do Estado, o trabalho
empreendedor de sua população e dos produtores rurais, demonstrando os inúmeros benefícios que o novo Centro Iridustrial a ser instalado em Boquim irá trazer ao-Município e
à região a que pertence.
O Prefeito José Trindade, conforme tive a oportunidadede verificar pelas obras que visitei e-pela grande receptividade
e prestígio que goza junto à população, tem se revelado um
administrador com muita capacidade de trabalho e realização,
dando continUidade aos projetes do seu antecessor Herácio
Fernandes Fontes e idealizando novos programas importantes
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para o desenvolvimento do Município e bem-estar de sua
população.
Sr. Presidente, esta viagem que fiz aos Municípios de
Porto da Folha, para assistir à Festa do Vaqueiro, Nossa Senhora da Glória, onde visitamos uma exposição" de caprinos
e ovinos, produção típica daquele Município, e a Boquim,
para participar das comemorações dos 25 anoS da Festa da
Laranja, acompanhando o Governador João Alves Filho, o
Senador Albano Franco c o_ Senador Fran_cisço Roll~mberg,
foi para mim muito gratificante, por testem-unhar que, apesar
·das dificuldades económicas e conjunturais dessa época, onde
alguns pessimístaS pintam a Crise de cores mais cinzentas,
em Sergipe, principalmente no interior, Se faz jus- ao lerila
há muito_ adotado pelo seu Governador: "O melhor remédio
para a aridez da crise é o suor do trabalho e as -luzes da
criatividade empreendedora".
Da visita -que fiz a estes três municípios, pude comprovar,
com g~ande satisfação, o entusiasmo e alegria com qu-e o
povo, nas ruas da cidade e em vários trechOs do percurso
que fizemos, saudavam c aclamavam o Governador João Alves Filho, manifestandO dessa forma apoio e esperança no
Governo que vem á~ãlízà.ndo, em grande parte com iniciativas
de profunda significação social c voltadas para as- parc~las
mais carentes da população.
Apesar.das dificuldades, Sergipe tem procurado, incansavelmente, com muita fé e espeança, o seu eãtfiifiho para o
progresso e para o futuro, um futuro de melhores dias para
o seu povo.
O SR. PRESIDENTE (Dirce~u Carneiro) - concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para uma comunicação.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pára umaooinunicação.)- Sr. Presidente, Sr'' e SrS. Senadores, nOsso inanimado Ministro do Trabalho e da Previdência Social tem o
dom especial de mexer no "imexívcl", nas poucas vezes em
que consegue suplantar seu estado de inércia. ----Talvez devamos nos sentir felizes com sua inação. Assim,
pelo menos, temos o -c"tmsõlo de que, agindo pouco-,--~ne
pouco.
-- -Ocorre que-, -desta vez, o Sr. -Ministro esmeró'u-se n-o-erro,
excedeu-se em malvadez para com os ãposentados, eternas
vítimas da insensibilidade e das arbitrariedades que, vez pot
outra, acometem a PrevidênCia Social
Ao tratar do recebimento dos pagamentos dos benefícios
da previdência social, o Ministro, sob a ale-gação ~c ajustá-los
ã nova Lei do Plano de Custeio, desaju_stou mjlhões de planos
pessoais. Os beneficiáriOs da Previdência que, pnr anos e
anos, procuraram moldar seu fluxo de caixa ãs datas de recebimento de suas minguadas pensões e aposentadorias, viram,
de repente, desarrumarem-se seus próprios planos de vida.
Eles, que se habituaram a receber seus benefícios até
o 5 9 dia útil do mês, estão sujeitos, neste ·mês, a "feCebê-los
até o dia 14.
À primeira vista, pode parecer que os reflexos negativos
da medida se limitariam ao primeiro mês da nov~ ~ronograma,
quando ocorreria um distancia-mento maior entre -um pagamento mensal e outro, voltando tudo à normalidade, a partir
daí. Ledo engano! A repercussão vai muito além desta simples
defasagem.
Acontece que, fiados na única fonte de renda, a maidria
imensa dos aposentados e pensionistas- como o fazem, aliás,
os assalariados em geral- trataram de aprazar seus compro-
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missas financeiros para uma data compatível e que lhes desse
a segurança de não faltarem às suas obrigações, para não
serem penalizados por isso. Essa data situava-se ao redor
do 10n dia do mês.
Com a mudança no cronograma_ ~e paga~entq~. a Pr~vi
dência não previu que as datas dos compromissos de seus
beneficiários são todas ou quase todas "imexíveis". Os impostos, as tarifas públicas têm datas de vencimento fixas e o
atraso está sujeito a multas de 10%. além de juros de mora.
Sobre as taxas de condomínio as multas podem chegar a 20%
mais juros de mora. Assim, o próprio Governo entrega com
uma das mãos e subtrai com a outra. Antes, cobra com a
direita o que nega com a esquerda: É preciso, Sr. Presidente, que o Governo ponha cobro
a tantas mazelas. É necessário, Senhores. que se ponha fim
às m_edidas improvisadas, impensadas e irresponsáveis que
atingem a vida de milhões e milhões de pessoas, muitas vezes
por· um mero capricho e, quase sempre, pela incompetência
o_g desídia de uns poucos burocratas, que se preocupam menos
com o interesse público que com sua própria conveniéncia.
Encerrando estas minhas palavras, requeiro ã Mesa que
faça constar dos anais da Casa as matérias jornalísticas a pensas
que serviram de base a este pronunciamento. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO: ~ . --Estado de S. Paulo, 2 de outubro de 1991
Previdência
MINISTRO IRRITA APOSENTADOS
Beneficiários lembram a Magri que prazos para
Pagamento d-e suas contas são Himexíveis"
Siieti Campo
Inconformada cOm a entreviSta dada pelo Ministro do
Trabã.lho e Previdência Social, António Rogério Magri, a uma
emissora de TV na__semana passada, a aposentada Neide Teixeifà, 56 anos, reagiu:--"ESsa foi pior que o -iméxfvel". O
M_inistro disse que supermercados, padarias, farmáeias_e aÇougUes deveriam ter paciência e consideração e adiar a cobrança
das contas dos aposentados.
A proposta do Ministro, cujo objetivo era amenizar -os
problemas· que os aposentados vão enfrentar como efeito das
mudanças de prazo dos benefícios pagos pela Previdência,
não d~~ o resultado de se jacto. ''A propqsta do Ministro é
imbecil", afirmou dona Neide, que recebeu no mês passado
Cr$178 miL
Ela comprovou na prátiCa: QUe OS ptazOS e as multas são
"imexfveis". Como todas as suas contas têm vencimento no
dia 10 e a sua aposentadoria por tempo de serviço será paga
este mês só no dia 14 (antes recebia no dia 5),_ ela ligou
para a Telesp e soube que o atraso de pagamento implica
multa de 10%. A resposta da administradora do condomínio
não foi diferente, só __que a multa é maior, 20%. GáS, água
e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) também
têm acréscimo.
Dona Neide foi também ao Sl}-permercado e conversou
com o gerente: "Olhe, eu sou aposentada e gostaria que o
senhor descontasse o -meu cheque só no dia 14". A resposta
do gerente foi uma risada. Problemas como o de dona Neide
são enfrentados pela grande maioria dos 13 milhões de aposentados ~ pensionsitas.

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACTONAL (Seção II)

"Não sei como vou fàzer para saldar os meus compromissos", disse Danilo Campos, 66 anos, aposentado há 15
anos. Ele ganha Cr$147 mil e não dispõe de outros rendimentos._ Todas as suas contas vencem antes do novo prazo
de pagamento, que passou do primeiro para b nonO- dia útil
do mês. "Quando chega o dia 30, estou corri o saldó ã zero."
O adiamento do prazo de pagamento dos benefícios foi
decidido na terça-feira da semana passada.' A partir deste

mês, os pagamentos serão feitos do quinto ao décimo dia
útil do_ mês. Antes, os benefícios eram pagâs do primeiro
ao décimo dia útil. Os mais prejudicados com a mudança
serão os segurados que recebiam o benefício no primeiro dia
útil do mês. Muitos irão receber o dinheiro somente no dia
14.
a alteração combinou os dias de pagamento com o último
algarismo (antes do traço) do número do carnê de benefícios
dos segurados. _Assim, os carnês com fii:tal 5 serão pagos noquinto dia útil do mês, os de final de 1 a 6, no sexto dia
útil; finais 2 e 7, sétimo dia útil; finais 3 e 8, no oitavo dia
útil; finais 4 c 9, no nono dia útil e final 10 no décimo dia
útil.
-

O Globo
APOSENTADOSVÃOPERDER
ATÉ3,85% COMMUDANÇA
BRASÍLIA - A partir de outubro, aposentados e pensionistas perderão entre 1,96% e 3,R5% dos benefícios que receberão da Previdência Social, por causa da inflação, com a
alteração das datas de pagamento determinada pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS). Até então, o' segurados recebiam seus proventos nos dez prime-iros dias úteis do
mês, mas a partir- de outubro, os pagamentos serã-o efetuados
--entre o quinto e o décimo dia útiL
Além dos seus baixos _yalor_e_s_ n_Qmin_ajs, os benefícios
chegarão às mãos dos segurados mais corroídos pela inflação.
Iss_o porque a cada dia, o valor dos benefíciOS cOinprafá merios
hens, uma vez que os preços se encontram em constante aceleração. Ainda que o índice de preços mensal para outubro
esteja sendo projetado em torno de 18%, as -perdas são menores nos primeiros dias, porque os aumentos acumulados de
preços ·se aceleram quando o final do mês fiCa mais próximo.
A modificação também vaf Infernizai"" aiilda mais a Vida
dos segurados porque eles terão que enfrentar filas forçosamente maiores, nos bancos e postos de pagamentO,- devido
à concentração em seis dias dos pagamentos a todos_{)s segura~
dos da Previdência SOcial.
As perdas nas pensoea dos apooentados
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o Globo
APOSENTADORIAS VÃO SAIR SÓ ATÉ O DIA lO
BRASÍLIA- O MinistéríQdo Trabalho e da Previdência
Social anunciou que os pagamentos dos benefícios da Previ~
dência não serão mais feitos nos cinco primeiros dias úteis
de cada mês. Resolução do MinistériO, ·qu-e-e-ntrou em vigor
ontem, determina que os pagamentos serão feitos do quinto
ao décimo dia útil do mês seguinte. O INSS esclareceu que
a alteração das datas foi necessária devido à nova lei do Plano
de Custeio.
Com a dilatação dos prazos, quanto maior for a inflação
do mês, maior será a perda do trabalhador. Para aqueles
que recebiam no primeiro dia útil do mês, por exemplo, com
uma inflaÇão estimada em 18% nesse mês, a perda em termos
reais sera: de 3% sobre o benefício.
Segundo o MTPS, o volume de pagamento ~~~=-b~-n~ff~i~s.-
este mês, será de Cr$420 bilhões; em Cr$665 bilhões. A arrecadação deste mês deverá chegar a Cr$675 bilhões; para outubro,
a previsão é de Cr$1 trilhão.
Todos os aposentados, pensioriiStãs-e- berieficíáriOs do
INSS receberão seus pagamentos a partir do quinto dia útil
do mês seguinte, em ~rnê, cupom mensal, conta corrente,
cartão e fita magnética. Os cadastrados no seguro-desemprego
estão excluídos e continuam a receber nos prazos anteriores.
Os que recebem em conta corrente, através de cal'nês, também
podem receber antes, já que o ·número final dos carnês será
a data do pagamento. Os dos carnês_amarelos - emitidos
com datas de recebimento até o mês dezembro - só serão
~ .
incorporados na nova modalidade a partir de 1993:
• PRAZO - Terminou ontem o prazo para oS deve~
dores da Previd~qcia _Sqcial solicit~rem- O parcelamento em
atéôO meses dos seus débitos, que somam Cr$3 trilhões. Hqje;
entra em vigor a nova Lei de Benefícíos e CUsteío da Previdência - que estabelece pagamento dos débitos em parcela
·
-- ·
·
única: ·
-Nossa perspectiva é a de que o contribuinte tenha
se conscientizado que, daqui para a frente, ele será penalii:"ada
- disse p Díretor de Arrecadação e Fiscalização do INSS,
Volney A vila.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .cc: De acordo
com a "indicação da liderança do PDT na Câmara dos Deputados, a PresidênCia designa os-Srs. Deputados Amaury Müller
e Beraldo Boaventura para integrarem, como titular e suplen~
te, re$pectíVaffieOte~ ·a ·comissão Mista destinada a examinar
a Medida Provisõria n~'-299, de l9 de outubro de 1991, que
interpreta a Lei n~ 8.031, de 12 de abril de 1991, nas vagas
destinadas àquele partido.

dia útil

dia domes

perda

so

7 de outubro

1,96%

60

8 de outubro

2,16%

70

9 de outubro

2,38%

go

10 de outubro

2,62%

ORDEM DO DIA

9"

11 de outubro

2,88%

10"

14 de outubro

3,85%.

-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 84, DE 1991
(Incluído em Ordem do--Dia, nos tei"mos do art. 336,
c, do Regimento Interno).
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 84, de 1991 (n' 1.450/91, na Casa de origem), de iniciativa

• Os aposentados e pensionistas que recebiam nos quatro
primeiros dias úteis do mês passam a receber pela ordem,
nos 6°, ?0, 8° e 90 dias 1Jteis.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-- Não há mais
oradores inscritos. Nada mais_ havendo a tratar, a Presidência
vai enceirar os trabalhos, designando para a sessão ordinária
de amanhã a seguinte
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do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação
das seções judiciárias dos Estados_ de Tocantins, Amapá e
Roraima, reestrutura os_serviços da Justiça Federal de 1o Grau,
e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, da Cernissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-2-
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 82, DE 1991
Discussão;·em turno único, do Projeto de Decreto LegiswIativo n~ 82, de 1991, de autoria dos Senadores Jtínia Marise
e Alfredo Caillpos, que susta os Atas Normativos do Po~er
ExecutiVo que objetivanl realizar o processo de priv8tiZãçáo
da Usiminas, tendo
_ ______
__ _ __ _
PARECER, sob n• 3:/.(Ç, de i991, da Comissã~
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com Emenda n~ 1-CCJ, que apresenta.
O SR.~PRESIDENTE (Dirceu Càrneiro).:: Está encerrada a sessão.
- -- -

(Levanta-se a sessão às 17 horas._)

DISCURSO PR-ONUNCIADO PELO SR.
EDUARDO SUPL!CY NA SESSÃO DE 3-!0-9I E:
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, ~SE
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-' SJ'>. Para explicação
pessoaL) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, não fui
citádo pessoalmente.-~~s__(! _Partidq do_qual sou Líder Deste
Parlamento o foi, uina y~z gue o _Se_n_açjor_ Esperidião Amin
referi_u-se ao mesm9 de maneira que considero imprópria;
e S. Ex• não conhecendo exatamente todo_s os fatos ocorridos
na história da Câmara Municipal de Sãõ P3ulo, do Tribunal
de Contas do Município e da Prefeitura de -São Paulo, talvez
em razão da sua veemência, utilizou-se de termos que não
guardam razão com os fatos ocorridos.
Quero ressaltar que muito -do que aconteceu nas atitudes,
em primeiro lugar, de quatro dos membros do Tribunal de
Contas do_ Município, uma vez que um deles apenas presidiu
e não votou no parecer que rejeitou as ·contas da Prefeita
Luíza Erundina, revestiu-se de motivaçãO política clara.
Ora; Sen'a.dor Esperidião Amin, quando o Tribunal de
Cmitãs da União, por exemplo, ressaltou que a elfótme maioria das despesas realizadas pelo Governo Federal não obedecia
à lei de licitação pública ou o Governo exagerava em -termoS
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de não realizar a licitação pública, quando aPontou inúmeros
problemas também em anos anteriores, não-chegou a cogitar
de rejeitar as contas desse Governo ou de governos anteriores.
__O Tribunal de Contas do Município, inúmeras vezes na
história da capital de São Paulo, apontou problemas. O Gove_rrio" Jânio Quadros, por exemplo, havia iniciado obras sem
ter colocado as mesmas no orçamento; obras monume·ntais.
Esses sáo procedimentos que poderiam ter sido chamados
à atenção. A Prefeita Luíza Erundina de Sousa, simplesmente
em função_do Piano Collor, na sua administração, teve um
procedimento que, contabilmente, foi Considerado inadequado; um erro formal, mas nunca um erro de improbidade administrativa. Não houve razão alguma, segundo auditores competentes e independentes, para condenar as contas da Prefeita
Luíza Erundina.
_ _E _ é exatame"'te Por esta razão que, em São Paulo, no
Brasil todo, se levantam vozes: em solidariedade à Prefeita
Luíza Erundina. É até interessante O-bServar que algumas mulheres importantes neste País, foram recentemente acusadas,
inclusive_ a própria Sra. Rosane Malta Collor .. Ouviram-se
poucas vozes, uma delas a do Senador Ney Maranhão, que,
heróica e fielmente, pronunciou-se em favor dela.
Em relação à Prefeita Luíza Erundina, milhares de vozes
em todo o Brasil., inclusive neste Senado -muitos membros
do PDS a conhecem em profundidade -estão reconhecendo
a sua probidade, a sua honestidade, a _sua seriedade._ Há,
sirh, uma atitUde da parte do PDS na Câmafa Municipal solidária.~ um.de_seus membros, que foi objeto de uma comissão
especial de-inquérito que quase provoCou a cassaÇão do- seu
mé:mc{ato. Uma investigação em profundidade, sobre irregularidades_ com~tid_as na C~mara.Munkipal de São Paulo, levou
- iS:SC:f e -p-reciso reconhecer, e respeito - a uma decisão
que o absolveu, mas fez com que quatro vereadÇ>res com
muita proximidade política dos Conselheiros do Tribunal de
Cóhtas do Murlicípio, tivessem essa motiva-çãO ~e i-ejdúir as
cqntas da Prefeita Lufzã Erundiria. E veja, Conselheiros do
Tribunal de Contas do Município que, se V. Ex• tiver a ocasião
de verificar cometem, por exemplo, atv-s irregulares, ferem
a Constituição porque atribuem a si próprios remunenlçáÕ
maior do_ que a da Prefeita, contrariando o art. 37 ._. inciso _
XI, da Constituiçâo, dizendo respaldarem-se na ConstihliÇão
do Est_a~o que diz que poderiam ter tratamento igual ao _dos
Conselheiros do Tribun-al de Contas do Estado.
Ora, Senador Esperidião Amin, se V.-Ex~ desejar, terei
a oportunidade, com o maior prazer, de _de1alhar essa longa
história, mas, em cinco-minutos, não será pOSsível.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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1- ATA DA 176• SESSÃO, EM 8])E OUTUBRO
DE 1991
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
-N' .261/91 (n' 530/91, na origem), restituindo autó·
grafo do projeto _de lei sancionado.
- 1.2.2 - Aviso do Secretário~Geral da Presidência
da República.
-N"' 1.074/91, encaminhando informações prestadã.S
pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento

-Deferimento dos Requerimentos- n,s 691 a 694, de
1991, da Senadora Marluce Pinto ti dos Senadores Espe.ridiãoAmin e Teotônio_Vil~la F:ilho,. respectivamente, lidos
em 4 do corrente.
1.2. 7 - Discursos do Expediente
-SENADOR OZIEL CARNEIRO - Falecimento
do ex-Deputado Estadual José Maria Lins de Vasconcelos
Chaves.
-SENADOR IRAPUAN COSTA JÚNIOR~ Re·
portagem do último número da Revista Veja sobre o episódio do leilão da Usiminas, ocorrido. no Rio de Janeiro.
Acusação contra o Deputado José Dirceu- PT. em notícia
veiculada na revista ABC Político.

sobre quesitos constantes do-Requerimênto Ji9 425/91, de
autoria do Senadpr Esperidião Amín.
1.2.3 - Leitura de Projeto
-SENADORA JÚNIA MARISE - Homenagem
-Projeto de Resolução n~' 78191, de autoria do Senado~ Pedro Siaiori, -qUe cfia a COmíssãõ--áé.RelaÇõeS com' ao Jornal O Estado de Minas pela política de integração
dos municípios do Estado e pela excelência dos serviços
a Sociedade Brasileira (CSB) de caráter permanente.
prestados à comunidade.
1.2.4- Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto ~ --SENADOR NELSON CARNEIRO- Intenção
de Resolução n9 78/91, lido anteriormente.
do G_overnador Leonel Brizola de extinguir até o final
1.2.5 - Requerimentos
do ano a- Companhia do Pólo Petroquímico do Estado
- N' 701191, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, do Rio de Janeiro (CO PERJ).
solicitando que sejam prestadas pelo MinistériO do Exér-1.2.8 - Requerimento
cito, informações que menciona.
- N9 703/91, de autoria do Senador Marco Maciel,
- N9 702/91, de autoria do Senador Eduardo SuPlicy,
solicitãndo que sejam prestadas, pelo MinistériO da Econo.:; solicitando transcrição nos Anais do Senado Federal, dos
mia, Fazenda e Planejamento, informações que menciona. "artigos publicados no Jornal do Brasil, edições dos dias
3 e 4 de oumbro corre:qte_, de autoria respectivamente,
1.2.6 -:comunicações da Presidência
-Recebimento, da Associação das Indústrias de Su- de Dom Marcos Barbosa e Dom José Carlos de Lima Vaz,
cos Tropicais do Norte e Nordeste- ASTN, manifestação comemorativos do centenário de nascimento do escritor
contrária à aprovação de dispositivOs que menciona ao católico Jackson de Figueiredo.
Projeto de Lei da Câmara n9 50187, que dispõe s-o_bre a
1.2.9- Comunicação
padronização, a classificação, o registro, a inSj:>eÇão, -ã proDo Sr. Teo1Qn.Í.o Vilela Filho, que _se~ ausentará do
dução e a fiscalização de bebidas e dá outras providências. País, no período de 6 a 11 de outubro de 1991.
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EXPEDIENTE
CBNTIIO GRÁPIOO DO SBNADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Dirctor-Geral do Sc:udo Fedenl
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor 1!2C11tivo
CARI.CS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor AdmiailtratiYo
LUIZ C'..ARLOS DB BASJ"'S
Diretor ladutrial
PLORIAN AUGUSTO OOtmNHO MADRUGA
Dirctor Adjunto

DL\Iuo DO CONGRBSSO NACIONAL
I•JftiiO IOb nspouabiUdade da Mesa do Seudo Federal

ASSINATURAS
SciDCIIIal ··-···-······-·-·-····-·····-·--··-··-··-·-·---·-········-·-·- Cr$ 3.519,65

Tiragem 2.200 excmpla"'""

1.2.10- Requerimentos
SENADOR EDUARDOSUPLICY, como Líder- N~ 704/91, de autoria do Senador Mauríci(fCO-i'rêa, Carii1flhada de trabalhadores sem terra rumo a Presidente
solicitando dispensa de interstíciO -e prévia distribuição de Prudente- SP, em luta pela reforma agrária.
avulsos para o Projelo de Resolução n9 76/91, a fim de
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Comemoque figure na Ordem do Dia da sessão seguint~. Apro!Bdo.
rações pela passagem do 19 centenário de nascimento do
-Na 705/91; de autoria do Senador Nelson Carneiro, - escritor sergipaho Jackson de Figueiredo.
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do exDeputado Federal Carlos Octávio Flexa Ribeiro. Apro~ . . SENADOR QDACIR SOARES- Política de trans·
vado, após usarem da palavra os Srs. Nelson Carneiro. Portes. Implantação do sistema hidroviário de transporte
Marco Maciel e Humberto Lucena.
no Brasil.
- N• 706/91, de autoria do Senador Humberto LuceSENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Números
na, solicitando ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e registrados pela última pesquisa DataFolha-:- 15 de setemPlanejamento, informações que menciona:.- ----bro, de avaliação da administraçãO do Pi"esidente Collor
nos dezoito meses de governo.
1.3- ORDEM DO DIA
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Projeto de Lei da Câmara n• 84/91 (n• 1.450/91, na .:::..__ Nota da Confeâeração Nacional dos Trabalhadores da
Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal de Agricultura, denunciando violência contra agricultores no
Justiça, que dispõe sobre a criação das seções_judiciárias sul do Pará.
dos Estados de Tocantins, Amapá ·e Roraima, reestrutura
SENADOR NELSON WEDEKIN- Considerações
os serviços de Justiça Federal de 1~ Grau e dá outras provi~
dências. Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Marco sobre licitação de obra de saneamento básico em Florianópolis -SC
Maciel. A sanção.
-c

L3~3 - Des_ignação da Ordem do Dia da próxima sesProjeto de Decreto Legislativo n9 82/91, que susta os
Atas Normativos do Poder Executivo que objetivam reali- são
zar o processo de privatização da U siminas. Discussão adia1.4 -ENCERRAMENTO
da para reexame da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, nos termos do Requerimento n• 707/91, após
2- RETIFICAÇÃO
usarem da palavra os Srs. Humberto Lucena, Odacir Soares
e Maurício Corrêa.
---- ----·
-Ata da 115• Sessão, realizada em 5·8·91
1.3.1- Comunicação da Presidência
3- ATOS DO PRESIDENTE
Convocação de sessão conjunta a realizar~se hoje, às
19 horas, com Ordem do Dia que designa. -- N" 726 e 727, de 1991

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR RONAN TITO
na economia e na sociedade.

-·O papel do Estado

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- ComentárioS soEire a Medida Pfá\;Jsória n"' 2-99/91. Defesa
da manutenção do texto atual da Constituição.

4- MESA DlRETORA
. 5- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS. COMISSÕES PERMA·
NENTES
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176~ Sessão, em 8 de outubro de 1991
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura

Ata da

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro e Lucídio Porte/la
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.'
Albano Franco - Alexandre Costa - Almir Gabriel
- Aluízio Bezerra- Amazonino Mendes- Carlos De 'Carli

- Carlos Patrocínio ---césar Dias - Chagas Rodrig-ue-s - _
Cid Saboia de Carvalho- Coutinho Jorge= Dirceu Carneiro
- Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares Esperidião Amim _:_-Flaviano Melo -FranciscO R~lle!D~erg
- Garibaldi Alves- Gerson Camata- Guilherme Palmeira
-Henrique Almeida- Humberto Lucena- lrapuan Çosta
Júnior- João França -João Rocha -Jonas Pinheiro -

José Fogaça- José Paulo Biso!- José RiGha'-JQSé Sarney
-Júnia Marize -Jutahy Magalhães- Levy Dias-:- Louremberg Nunes Rocha - Lourival :Saptist_a - Llicíd!o Portella
- Magno Bace_lar - Mansueto de Lavor- Marlu~~ Pinto
- Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Odacir Soares- Pedro
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito -:Ruy Bacelar- Telmo Vieira- V.al_m-_ir_Campelo
-Wilson Martins
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. HaM
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. _
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. P Secretário ·proCeder.fà leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafo do Projeto de Lei sancionado:

N' 261/91 (no 530/91, ria origem), de 7 de outtrb(o corrente, referente ao Projeto de Lei n" 16/91-CN, que; HA1.Jtoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fis_cál da_ União
crédito suplementar nó valor de Cr$578.256.0QÍ)',OO para os
fins que especifica".
Projeto que se transformou na Lei n~ $.24th de 7 de
outubro de 1991.
AVISO DO
SECRETÁRIO-GERÃL Dn•RESIDENClADA REPÚBLICA .
N9 1.074, de 7 do corrente, encamirlhaqtlo Informações
prestadas pelo Ministério da Economia;,' Fazenda e PlanejaM
ri:tento sobre quesitos constantes do Requerimento n!' 425,
de 1991, de autoria do Senador Esperidião: Amin-.
(Encaminhe-se cópia ao requerenté.)

O SR.-PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
Sr. 1" Secretário.
_É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 78, DE 1991

a

Cria- Comissão de Relações com a Sociedade Brasileira (CSB) de caráter permanente.

O Senado Fedeial resolve:
Art. 1' É criada, no âmbito do Senado Federal, a Comissão de Relações com a Sociedade Brasileira (CSB}, em
caráter permanente.
__
Art. z~ A Comissão_ de Relações com a Sociedade Bra_sileira será integrada por27 (vinte- e sete) membros.
Art. 39 Ã Comissão de Relações com a Sociedade Brasileira compete:
I - realizar, de iniciativa pfópria ·ou por ·soflêitaçã'o daquelas, audiências ·públicas com entidade.s da sociedade civil,
para instruir matéria-s em apreciação pelo Senado ou tratar
de asspnto de interesse público relevante:
11- r~alizar estudo5:o e _determinar Pesquisas qUe orientem /as açóes do Sen.ado em re1ação às expectativas globais
ou fSpecíficas da sociedade;
III- estabelecer e manter canais de comunicaçãD pennan~nt~ e organi~a~a co_m as cha!lladas organizaçôes não go_ve~
namentais (ONG) para o intel-câmbio de opiniões sobre questões especificas colocadas ao exame do ~e nado e receber proposições sobre assuntos de iniciativa do Le-gTslatfvo;
_ IY- receber petições, reClamações, representações 0~
queixas de qualquer pessoa contra a tos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, e diligenciar que sejam verificadas e, se for o caso, atendidas, dando ciência aos solicitantes
__sobre as providências tornadas;
V- fixar princípios e D.ormas de relacionamento do Senado com os órgãos de comunicaç-ão·; VI -estimular a implantação de mecanismos de fiscalização dos atos do Governo, valendo-se do concurso de entida-des da sociedade civil organizadas e dos recursos da Casa;
VII- exercer as funções de Corregedoria do Senado Federal.
_Art. 49 As coJ!lpetências do art~ 90, incisos HJ--iv ~
XIII, em consonância com as disposições dos artigos 93, 94,
95 e 96 do Regimento Interno do Senado Federal, serão ~xer
cidas pela Comissão de Relações com a Sociedade Brasileira
e, supletivamente, pelas demais comissões, segundo a matéria
objeto de exame.
Art. 59 Esta ReSoluçào entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 69 Revogam-se as di~posiçóes em contrário.
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dos em relações mais profícuas com a sociedade em gera_l,
Justificação
mais amadurecidas e corretas com a mídia na?ional, ma~s
As relações entre o Senado Fe_d~ral e a Sociedade Brasi: ~transparentes e objetivas com a sodedade orgamzada e mats
leira se processam, na prática, com a intermediação, nem engajada e produtiva nas suas intervenções em geral.
sempre isenta, da mídia.
,
_ - : Sala das Sessões, 8 de outubro de 199l, -.Senador Pedro
Com efeito salvo o relacionamerito uinter-pare-s" verifi:
cada no dia~a;dia__dos trabalhos parlamentares e as comu_ni:- Simon.
caçúes fortuitas entre Eleitor e Eleito, pouco escapa à mídia
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ O proíeto
oligopolista.
de resolução que acaba de ser lido'ficará sobre a mesa durante
E mais. o parlamento- onde individualizamos o Senado cinco sessões ordinárias, para recebimento de emendas, nos
Federal - partiCulariza suas atenções no trato das relações termos do art. 235, II, a, do Regimento Interno, sendo em
internacionais quarido cria uma Comissão permanente - a seguida despachado às comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
de Relações Exteriores e Defesa Nacional- a_o mesmo tempo
- -que descura das "relações internas", talvez por entender que 1~ Secretário.
elas se diluam entre as atribuições daç!as às demais comissões.
São
lidos
os
seguintes
Se este é o- entendimento, acreditamo~ lo equivocado. Se
a omissão é consciente eatribuída à idéia de desimportãncia
REQUERIMENTO N• 701 de 1991
do tema. O equívoco se torna ainda mais flagrante.
-- Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e art. 50,
As('grandes empresas e corporações nacionais e interna~ § 2J da Constituição Federal, combinados com o artigo 216
cionais dão status de prinieiro nível aos órgãos de relações do Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas_
públicas, comunicação social ou "marketing", preocupadas pelo Ministro do Exército as Seguintes informãções:
em manter, em alto padrão, suas relações_ com a clientela
1- Tem o Ministério do Exército, ou qualquer de suas
atual e potencial.
empresas, participação no capital acionário da Engesa sob
Para o Senado Federal, essa "clientela" se traduz na pró~ qualquer forma?
pria sociedade global, pois que vai além do universo dos cida~
·-- 2- Em caso afiirilativo, espe-cifiCar a·composição iicioná~
dãos eleitores.
_
·-ria, bem como infor-mar os fundamentos-legais que basearam
Ouvir diuturnamente a sociedade e por ela serem ouvidos, a assunção de responsabilidades financeiras por esse Minis~
sentir~ lhe os_ reclamos, indagar de suas expectativas, s_eus an~
tério, ou qualquer de suas empresas, junto à J?~gesa.
seios, opiriíões etrn.preSSões, são tarefas indelegávei~ de s~us
3- Qual a situação atual dos contratos existentes entre
representantes no_ parlamento. E, para fazê~ lo bem e prects? a Engesa e esse Ministério ou qUalquer de suas empresas?
implantar os mecanismos para que istO se faça de forma orgam~
4- Listar todos os pagamentos efetuados, a qualquer
zada e institucionalizada. Necessário, ·ainda, que a preocu~ título, no exercício de 1990 e até a presente data por esse
pação vá além dos cuidad.os com a_aparência~ a imagein '. o MiniS"iéfio; oU-qllãiquer de suas empres-as, à Engesa.
"marketing". É fundamental transformar o cliente (a socte~
5 - Listar todas as operações financeiras· realizadas pela
dade, portanto) em parceiro do nosso processo de aperfeiçoa~ Engesa em que esse Ministério,__ou qualquer de sua_~ empresas,
ment0 já que esta mesma sociedade- é_-?_ r~ão de ser e O foi avalista, especificandO credores e montantes negocmdos.
objeto de toda a preocupação de uma Casa do Parlamento.
Justificação
Também nã65e-trãü:Cae-OiJVif-com a iritérmediação de
terceiros,- neril _mesmo de apeTiãS OUVir"_e_ providenciar. uma
Uma das grandes bandeiras do atual governo federal é
reposta impessü"3.1 e distante. Há que c.uvir e falar, ser mda~ a defesa da tese da privatização-das empresas estatais, pela
gado e responder, interpelar e _obter respostas. Enfim, dialo- qual vem tentando implementá~la, até mesmo, utilizando-se
gar. Direta e p~Ssoãlmente sempr~ qu~ poss~vel. :t-Jsando de
de medida provisória.
mecanismos vános, dentre os quats o tdeal e o dtálogo face
Estranhamente, conforme o noticiado pelo jornalista Jâa face em audiências aos Cidadãos; indívíduaJmente ou por nio de Freitas, no Jornal Folha de S. Paulo, de 2-10-91, pág.
representantes em asso_ciações de grupo, classes, etc.
1.5, o governo providencia a estatização de uma grande empreAs respostas que se derem à soc~eda~e, as_ P!omess~s sa privada, a Engesa, ao custo de meio bilhão de dólares.
que se fizerem, as expectativas que se cnarern deverao refletir Ressalta o jornalista tratar-se, outra vez, de socorro dos cofres
o entendimento de um grupo de Senadores que receba delega~ públicos a uma empresa ·privada em situação tecn~c~meote
ção de seus pares para falar em nome da Instituição.
_ _ falimentar. Como demonstra a proposta orçamentana para
Com este ítiti.Iito, é que submetemos ao exame do douto 1992, em- tramitaÇão ·no Congress_o_Nacional, e_ de acordo
Plenário da Casa _o presente }>rojeto de Resolu_ção, que insti~ até mesmo com declarações das autoridades económicas e
tui, em caráter permanente~ a ComissãO de Relações com a execução financeira do Tesouro deste exercício é notório
a Sociedade Brasileira.
que o governo não-dispõe de recursos sequer para arcar com
Sua tarefa-SeTáSüprirfunções e·atribuiÇões- que, por serem seus encargos prioritários.
de todas as comissões·, acabam não sendo de nenhuma. E,
Como então justificar que ante tal situação de crise possa
ainda, desempenhar outras cujo exercício não foi Cogitado o governo cogitar em assumir gastos financeiros -de discutível
ou que não se encontram em foro_ adequado ao seu desem~ retorno social.
_
.
penho.
..
··
Este requerimento tOrna-se necessário na medida em qll:e
Nossa expectativa, ao submetermos esta- proposição à o Senado precisa ter informação ofícial sobre eventuais riscos
deliberação de Vossas_ Excelências, é de que, acolhida, venha da aplicação dos recursos públicos.
a dotar esta casa de um forum_ propfcio ao contato perma~
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1991. --Senador Eduarnente, organizado e institucionalizado com a_ sociedade em do Matarazzo Suplicy.
geral. Desse intercâmbio de idéias, propost~s, sugest_õe_s e
(À Comissão Diretora)
informações, esperamos os melhores resultados_, matenahza~
7
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REQUERIMENTO N• 702 de 1991
Requeiro, nos_termos dos artigos 49, inci8-9 X,-e _a,nigo'
50, parágrafo zo da Constituição Federal, combinados com
o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
prestadas pelo Ministro da Economia, Fazenda ~ Planejamento as segu:inte inforfuãç-õeS:
1 -Tem o Ministério da Economía, Fazenda e Planejamento, ou qualquer de_ suas empresas, participã.Çao-no capital
acionáfio ·da Engesa sob qualquer forma?
2- Em caso afiirnafivo, espeCificar a composição acíoD:á~
ria, bem como informar os fundamentos legais que basearam
a assunção de responsabilidades financeiras por esse· Ministério, ou qualquer de suas empres·as, junto à Engesa.
3 - Qual a situação atual dos contrat9s· existent~s entre
a Engesa e esse MinistériO ·ou-qUalquer de suas empresas?
4- Listar todos os pagamentos efetuados, a qualquer
título, no exercício de 1990 e até a presente data por esse
Ministério, ou qualquer de suas empersas~ â Engesa.
5 - Listar todas as opefa:Ções financeiras realizadas pela
Engesa em que esse_ Min!stério,_OI:l qualquer de suas empresas,
foi avalista, especificando Credores e montantes negoociados.
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ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SUCOS
TROPICAIS DO NORTE E NORDESTE - ASTN
AracajuSE, 26 de setembro de 1991
ExmçSenhorSenador
Mauro Benevides
MD Presidente do Senado Federal
Brasília - Distrito FedééàJ
Excelência,
Projeto de Lei das Bebidas - Fazemos referência ao
parecer do Senador Maurício __Corrêa sobre as Emendas de
Plenário de n~ 01 a 04 apresentadas ao substitutivo aprovado
pela Comissão de Assuntos EconômiCos ao projeto em epígrafe.
2. Tendo em vista que o parecer do Senador Maurício
Corrêa, favorável à aprovação da Emenda n 9 02 do S~nador
Bisol, contraria frontalmente os intereSSes de- todos os membros da ASTN -Associação das Indústrias de Sucos Tropicais
do Norte e Nordeste, vimos apelar para a valiosa intercessão
de V. Ex~ no sentido de fazer aprovar a seguin~e redação
do artigo sobre sucos, que está incluído ao referido projeto
de lei.
"Art. 59 Suco ou sumo ~é a bebida extraída da
_frUta ou parte do vegetal de origem,_pQr proce~samento
tecnológico adequado, não fermentada-, de cor, aroma
sabor característicos, submetida a tratamento que
assegure a sua apr~sentação e conservação até o mo- inento do consumo."

J ustilicaçáo
Uma das grandes bandeiras do atual Governo Federal
é a defesa da tese da privatização das empresas estatais, pela
qual vem tentando implementá-la, a_té m~smo, l}tW=~_?n_cjo~se
de medida provisória.
Estranhamente, confor!l:_le q noticiado pelo jornalista Jânio de Freitas, no jornal Folha de S. Paulo, de 2-10-91, pág.
3. Quanto aos Parágrafos 1', 2',3' e 4' da Emenda do
1.5, o governo providência a estatização de uma grande empre- Senadof Bisol, eles fazeffi parte dos Padrões de Identidade
sa privada, a Engesa, ao custo de meio bilhão de dólares. e Qualfdade dos Sucos e Serão atendidos na regulamentação
Ressalta o jornalista tratar-se, outra vez, de socorro dos cofres da refe[ida lei. Além do mais, os Padrões de Identidade e
públicos a uma empresa privada em situação tecnicamente qualidade dos Sucos, bem como das demais bebidas, estão
!alimentar. Como demonstra a proposta orçamentária para sujeitas a mudanças com o passar do tempo, de forma a melhor
1992, em tramitação no Congresso Nacional, e de acordo _ acompanhar a evolução d.o mercado. Assim sendo, eles não
até mesmo com declarações das aut_oridades econôrnigas e podem ·estar presentes na lei, que possui uma mutabilidade
a execução financeira do TesoUro deste exercício é notório muito menor. Cabe lembr;u a atual Lei das Bebidas, aprovada
que o governo não dispõe de recursos se quer parã arcar a roaiS de 18 anos.
com seus encargos prioritários.
_
4.-_ Antecipamos, -agradecimentos a_V. E~ em· nome de
Como então justificar que ante tal situação de crise possa nossa Associação e aproVeitamos do ensejo para renovar os
o governo Cogitar em assumir gãSiOs financeiros de discutível protestos de nosso respeifo e consideração.
retomo social.
SaUdações ..... ____:_ Carvalho Prado, Presidente.
Este requerimento torna-se necessário na medida em que
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A .Presio Senado precisa ter informação oficial sobre eventuais riscos
dência Comunic3. ao Plin~rio que, nos termos do art. 43, §
da aplicação dos recursos-públicos:
_
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1991.- Senador Eduar- 29 do Regimento Interno,'defere, na presente data, os Requeri~entos n~ 691 a 694, de 1991, da Senadora Mauluce Pinto
do Matarazzo Suplicy.
~ dos Senadores Esperidião Amin, José Eduardo e Teotónio
(À Comissão Diretora)
Vilela filho, respectivam~nte, lidos em 4 do corrente, por
não terem sido votados eQl duas sessões consecutivas, devido
O SR. PRESIDENTE (Mauros Benevides}- Os requeri- à falta ~e quorum.
mentos lidos serão despachados à Mesa, para decisão, nos
.O SR. PRESIDENTE.(Mauro Benevides)- Há oradores
termos do art. 216 do inciso III, do Regimento Interno.
inscritoS.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiConcedo a palavra ao nobre Senãdor Oziel Carneiro~
dência recebeu, da associação das industrias de sucos tropicajs
ú !fR. OZIEL CÁRNRIRO (PDS- PA. Pronuncia o
do Norte e Nordeste -ASTN, manifestação contrária à aprOvação de dispositivos que mencíóD'ã- do Projeto de Lei_ da seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Câmara n9 50, de 1987, que diSpõe-soore a padronização, Srs. Senadores, é com profundo pesar que trago ao- conhecia classificação, o registro, ·a-inspeção, a produção e a fiscaH- mento d~ Casa a notícia de que faleceu ontem, em Belém,
zação de bebidas, autoriza a criação do Conselho Nacional aos 81 anos de idade, o ex-Deputado Estadual José Maria
de Bebidas e dá outras providências.
Lins de Vasconcelos Chaves, que chegou a ocupar o cargo
O expediente ser~ anexado ao processado da matéria.
interino de Governador do Estado e de Presid(mte da Assem.
_
É o seguinte o expediente recebido:
bléia Legislativa.

e
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Filho de Alfredo de Vasconcelos Chaves e Maria do Car-

mo Lins Chaves, o ex-Deputado José Maria Chaves nasceu
em Belém, no dia 30 de dezembro de 1909. Diplomou-se
em Medicina em 24 de outubro de 1931, pela Universidade
do Rio de Janeiro, especializando-se, posteriormente, em saúde pública. Foi médico sanitarista da Secretaria_ de Saúde
Pública do Estada e professor da Faculdade de Medicina do
Pará.
José Maria Chaves, como era mais conhecido em minha
terra, era -casado em segundas núpcias com a Sra. Maria de
Nazaré Chaves. Do seu prirTI.eiro casamento com a Sra. Rosa
Fre-ire Chaves, o ex-Deputado Teve doze filhos dos quais
três são falecidos. José Maria Chaves foi eleito Deputado
pela primeira vez aos 38 anos de idade, pela legenda do PTB,
nas eleições de 1947.
__
Em 1948, já deixava a_iegenda do partido do Presidente
GetúliO Vargas para ingressar no Partído SóciaLF.mgressista
de Adhemar de Barros. Em 1950, organízou, com outros políticos de oposição, em meu Estado, a coligação democrática
paracnse, para fazer oposiçãO ao Partido Social Democrático,
do General Magalhães Barata. Foi ·reeleito em 1950 e eleito

novamente em 1962.
Finalmente, fOi eleito para o ·quarto mandato em 1971,
Já pela legenda do PMD, tendo nascido af a liderança de
oposição, e assumindo o seu papel de líder de oposição ao
governo militar na Asserilbléia Legislativa _eQl _!lleu_Estado.
Em 1963, escolhido Líder do PSP- Assemb!êla Legislativa do Estado, José Maria Chaves renunciou, ãlegando segundo o publicado no jornal O Liberal, ___impossibilidade de
tornar detivo o ·agrUpamento dos coiTiponenteSO-essa representação partidária, em torno de idé_ias e--cOmportamentos
parlamentares uníssonos.
O ex-DepUtado José Maria Chaves marcou sua carreira
política pelo incoriformismo e pela sua vocação para tornar-se
Oposição. A0-30unciar hoje, aqui no Senado, o seu falecimento -:-:-- _coma_já disse, oCorrido ontem em Belém do Pará
- além de render o meu tributo e publicamente reconhecer-lhe os enormes serviços prestados ao meu Estado, desejo
externar à D. Maria de Nazaré Chaves e aos nove filhos do
ex-Deputado José Maria Chaves minhas Co-ndolências pessoais, assim como os votos de pesar do meu Partido, o Partido
Democrático Saciai.

na

O SR~ -PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Irapuan Costa Júnior.
·
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte ·discurso. ·sem rCVisáo do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, gostaria de trazer ao conhecimento desta Casa reportagem publicada na Revista Veja, na edição
que entrou em circulação a partir deste domingo, onde se
aborda, uma vez mais, a confusão havida às portas da Bolsa
de Valores do Rio -de Janeiro, quando da frustrada tentativa
de privatização-âa USIMINAS.
Na semana passada, neste plenário, tivemos oportunidade de dialogar com o Senador Maurício Corrêa, justamente
a respeito da omissão da Polícia_ do Estad.o do Rio de Janeiro
quando do episódio. Gostaríamos de remeter a S. Ex~, a quem
muito _estimamos, o teXto dessa reportagem, para que, com
o relacionamento que tem com a Pollcfa- do Rio de Janeiro,
S. Ex~ p_ossa informá-la corretamente, inclusive a respeitO da
identidade dos baderneiros, que a polícia até hoje não conseguiu levantar, ma.s que se encontra perfeitamente i~entificada
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no texto da reportagem, com nome; local de trabalho e outras
informações. Acredito que elas deveriam ser enviadas ao Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, para que delas tomasse conhecimento_. Esta é a_ primeira comunicação que fazemos
à Casa.
A outra, Sr. P~esidente, diz respeito a uma informação:
que recebemos, através de_ um colega que este've recentementeem Buenos AireS, de uma public3.ção da Revista ABC Político.
A reportagem está a mereci[ a atenção deSta :casa, porque
traz uma grave acusação contra um membro do Congresso
NaC_ional. No artigO "A ~G_B e a CIA ém Bue:õoS Aires",
a revista diz que o Deputado Federal JOsé Dirceu, do PT,
portanto, companheiro nosso de Congresso, a se acreditar
em documentos apreendidos recentemente quando do frustrado golpe contra o Presidente Gorbatchev, na União _Soviética,
seria um elemento da KGB encarregado de ações -no Brasil
e na Argentina.
Estes_ eram os dois temas que queríamos levantar aqui
hoje. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência conSUlta- o nobre Senador Ronan Tito ~e S. Ex~ deseja
falar antes da Ordem do Dia.
O SR. RONAN TITO - Após a Ordem do Dia, Sr.
Presidente.
~- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra à nobre Senadora J~nia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MCl. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presid.ente, s~~ e Srs. Senadores:
nesses tempos de crise, de recessão_ e de desconfiança, quando
as forç<!s vivas da sociedade most(am-~e insegur~s e desorientadas, e o empresariado confunde prudência _corri imobilismo,
apraz-me saudar desta tribuna o jornal Estado de Minas, que
está executando um audaciqso e meritório projeto d~ integração de todas as regiões daquela Unidade. Fe_derativa, que nesta
Casa tenho :a honra de representar.
Cumprindo longa trajetóriade_serviços prestados à comu~
nidade mineira e a todo o País, o_ Estado de Minas revela
o dinamismo de sua administração ao integrar todt;>s.os municípios do Estado, dos mais ricos aos_ mais pobres, dos maís_
próximos aos mais longínquos, pela comunicação impressa
e- eletrõnica.
Essa tarefa, que, na realidade, o periódico já há muito
se impusera -por ser o mais tradicional e de maior círcul~ção
no Estado - , ganha agora maior relevância, com a inauguração de novas sucursais e a criação de suplementos especiais~
estes sob a direção do competente jornalista Marton Victor
dos Santos, objetivando atender â demanda regionalizada de
informações.
Na semana passada foram duas as regiões aquinhoadas:
o Sul do Estado, que passou a ter cobertura diária e mais
eficiente por intermédio da Sucursal de Varginha; e o Triângulo, que também já conta com os serviços especializados
de jornalistas, publicitários e -administradores da -sucursal de
UberJândia, cujos trabalhos abrangerão também as regiões
do Alto Paranaíba e Nordeste. A prese"'a de numerosas autoridades e de populares em ambas as inauguraçõe_s é prova
eloqüente do apreço que tem os mineirQs por esse conceituado
peri6dico, e inconteste reconhecimento do alcan..ce d~s_se projeto de integração, que contribuirá para a preservação de
um Estado uhidO, solidário e conscieiite _de sua importância
no cenário nacional.
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O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senadora, permite V.
um aparte?
- - -

A SRA. JÚNIA MARISE - Com ~muiio prazer, nobre
Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Diva!do Suruagy - Quando V. Ex• se cong,..tula
com o jornal Estado de Minas, que atinge todo o universo
geográfico do Estado que V. Ex• dignifica, ao representá-lo
na Câmara Alta do País, desejo agregar-me a essas congratulações. O EStado de V. Ex• simboliza, para todos nós oriundos
de outras regiões deste País contine~tal, aquilo que de mais
representativo a sociedade brasileira apresentou ao longo dos
séculos. Minas Gerais, sempre retratou o equilíbrio, a sensatez
e a ponderação. Não conheço, na História do Brasil, nenhum
retrocesso de ordem polftica, nem de ordem económica, quando o nosso País teve a felicidade _.c:Ie se.r gove;rnad<?_ por um
mineiro. Ao longo da HiStória, OS Presidentes oriundos de
Minas Gerais s.empre foram modelos de dignidade, de honradez e de seriedade. E <i jornal Estado de _l\1lnas sintetiz_a toda
essa gama de sentirrientos que o Estado de y. Ex' provoca
em todos nós, brasileiros. Solicito V. EX' que estenda as minhas congratulações â direção desse jomal, porque V. EX'
dignifica o EStado de Minas Gerais._ Para nós, seus campa~
nheiros do Senado da República, V. Ex' não sOmente representa a lhaneza e a fidalguia, que são características- da sua
atividade parlament~r, mas, principalmente, V_._ E~__tradll_?
a combativídade,- a- persistência e o sentimento de ânimo;
que são a tónica da personalidade mineira. Meu~__ parabéns!
Que V. Ex• continue;-com esse espírito de combatividade,
nto estão querendo impingir ao nosso País. Na trincheira,
combatendo o bom combate, enfrentando os desacertos e
pugnando pelas causas justas_, V. Ex~ exalta_ não apertaS Minas
GeraiS, mas também a inteligência e a sensibilidãde da mulher
brasileira.
A SRA. JÚNIA MARISE -Nobre Senador Diviido Suruagy, ao incorporar as palavras de V. EX' a este pronunciamento, que fazemos por um dever de honestidade elealdade
para com as questões que digam respeito aos interesses do
nosso Estado, aos interesses dos mineiros, eu gOStaria de-·agra.:decer, em nõrne de toda 3. direção dos Diários e E missaras
Associadas de Minas Gerais e, acima de tudo, dos nossos
companheiros jorrialistas que integram as redações do jornal
O Estado de Minas, O Diário da Tarde, a T. V. Alterosa, a
Rádio Guarani, enfim, de todos aqueles que, no cotidiano,
estão fazendo o melhor na sua dedicação, no _seu trat?alh9
para o fortalecimento da imprensa do noss.o Estaçlo~ ___ _
Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senador<:!;&, ainda esta
semana, dia 11, o Estado de Minas estaráipaugurando Sua
terceira sucursal, prevista no- projeto de integração. Desta
vez estará atendendo a Zona da Mata, com a instalação de
suas equipes .na progressista Juiz de Fora, onde já mantinha
uma representação de menor porte. O Vale ;fo Rio Doce
e a região Norte serão, também.• benefi~aÇas_nesse processo
de interiorização, principalmente com a inauguração das sucursais de GOvernador Valadares e Montes Claros, ainda este
ano.
o Sr. Marco Maciel- Permite v. Ex' um ãpart~j __ __
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que, neste momento, o referido jornal realiza com vistas a
ampliar sua circulação no interior do Estado, que é um interior
de muita significação, quer do ponto de vista social, quer
no ponto de vista económico_. Quero diZer a V. Ex~ que,
embora pern~mbucano, nordestino, sinto-me entre aqueles
que lêem ou buscam ler o Estado de Minas, e aprecio muito
a sua linha editorial. É um jornal que pertence à chamada
Rede Associada, e tem uma linha de conduta que exalta muito
bem os valores mineiros: a liberdade, a democracia, a justiça
social, e que insere, em suas páginas, ao 1ado de notíd.as,
muitas matérias assinadas de alto nível, o que, de alguma
forma, ajuda a dizer muito_ bem_do pensamento mineiro, da
sociedade mineira. Daí por que, como eu disse, numa breve
interrupção ao discurso que V. Er faz nesta tarde, eu go~taria
de me congratular com as palavras que V. EX' profere sobre
o Estado de Minas e, aproveitar a ocasião para, por intermédio
de V. Ex~, levar aos seus dirigentes, jornalistas, servidores
votos de que o Estado de Minas continue nessa sua atividade,
continue a progredir em seus trabalhos, porque isso não interessa só ao seu valq.roso Estado, o EstadQ de Minas Gerais,
õiai_s_ inter_e&s;t muito :.to País. Uma boa imprensa é fundanlelttal para que nós tenhamos uma boa prática democrática.
E Minas, que um deu tantos exemplos ao longo da histórfã,
tem, no Estado de Minas, um dos seus valores maior~s.
A SRA. JÚNIA MARISE - Nobre Senador Marco Maciel, esteja certo V. Ex• de que não s6 os mineiros, mas sobretudo a imprensa do nosso Estado, especialmente o Estado
de Minas, a Rede Associada têm por V. Ex~ um profundo
respeito e, acima de tudo, pelo trabalho e pela ação política
que V. Ex• vem desenvolvendo ao longo dos anos neste Senado
da República. Tenho certeza de que as palavras de V. Ex.~,
enaltecendo nesta tarde a oportunidade e a determinação com
que a direção e todo o _corpo jornalístico Q9s Diários Associados, em Minas Gerais, l!stão empreendendo no sentido de
cunpliar a sua ação por todo o Estado, por todas as regiões
de um Estado que tem exatamente uma dimensão continental,
como é Minas Gerais, com os seus 723 munitfpiós-. Pcir isso
mesmo, a grande preocupação neste momento, e q·ue merece
Q~ _todos nós aplausos, é exatamente por essa determinação
de fazer_ com que o jornal tenha, acima de tudo, o acesso,
e procure, mais do que_ nunca, leVantar e se identificar com
a ·opinião e com o sentimento de todo o nosso Estado.
O Sr._ Mauro Benevides - Permite-me V. E r. um aparte,
Senadora Júnia Marise?
A SRA. JÚNIA MARISE -Com muito prazer; Presidente Mauro Benevides.

O-Sr. Mauro Benevides- Nobre Senadora, no momento
em q~e V. Ex~ enaltece a trajetória do Estado de Minas,
com mais etapas, que certamente t'epresentarªo um desafio
para esse-prestigioso órgão da imprensa brasileira, sinto-me
no dever de associar-me a_ essas homenagens que se presta
a um órgão que já capitalizou a sim pá tia e· o respeito da
opinião pública brasileira. Recordo-me que, com mais ante rioridade, numa das primeiras visitas que fiz a Minas Gerais,
aí, pela década de 60, visitando o Estado de Minas, dirigido
naquela ocasião pelo Dr. Paulo Cabral de Araújo, conversei
A SRA. JÚNIA MARISE - Pois não, nobre Senador. ~ jongamente com um dos mais apreciados articulistas que tinha
O Sr. Marco Maciel- Ilustre Senadora Júnia Marise, espaço cativo no Esta~o de Minas, o ex-Deputado e Professor
queio associar-me, em rápidas palavras, à manifestação que Alberto Deodato, um dos vultos exponenciãis de Minas Oefaz V. Ex~ a respeito do Estado de Minas, prestigioso- jo"rnal rajs, embora nascido_ em Sergipe, que mantinha uma coluna
da imprensa brasileira e, de modo especial, dos trabalhos no jornal. Durante a minha recente estada em Belo Horizonte,
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no últbdo domingo, quando participei da Convença-o Nacional
do Comércio Lojista, fui abordado para uma entrevista pela
equipe do Estado de Minas, e pude sentir que a linha editorial
daquele importante órgão da imprensa brasileira, realmente,
espelha todos os sentimentOs de_grandiosidade, de respeito
à liberdade, ao direito, ·enfini, ·àquilo que nesse momento
encare as aspirações maiórés;-'não aperias· do povo mineiro
mas, de um modo geral, do povo brasileiro. Daí por-que

faço questão de render, neste aparte ao discurso de V. Ex'~
a minha homenagem aos que fazem oEstado de. _Minas, aos
seus redatores, ao pessoal gráfico e, sobretudo, aos seus dirigentes Paulo Cabral de Araújo e Pedro Aguinaldo F~lgêncio.
A SR• JÚNIA MARJSE - Nobre Senador Mauro Benevides, nosso eminente Presidente desta Casa, V. Ex~- le-mbrou
muito bem a presença do Dr. Paulo Cabral de Araújo que,
durante muitos ano_s, esteve à frente da direção do Jornal
Estado de Minas, e se transformou, inclusive, pela vontade
dos mineiros, erli- Cidadão honorário de Minas Gerais.
Hoje, na condição de Presidente do Codomínio dos Diá~
rios e EmisSoras AsSociados, a presença dO_ Di_. Pã.Ulo Cabral
de Araújo tem sido das mais importantes de Minas Gerais,
no sentido de estimular _o Pesenvolviroen.to._ e__A ampliação
do jornal, em todo o Estado.
---~o-- - __ o-, _____________ _
Mas quero lembrar, também, que Minas Gerais tem por
V. Ex~ um apreço muito especial, V. Ex~ não tem faltado
com Minas em todas as oportunidades, mesmo no momento
em que, deixando de exercer a atividade política-e como diretordo Banco do Estado de São Paulo, esteve em Minas Gerais,
váriâ.s vezes, para lá instalar sucursais dessa instffujção _bancária, levando, assim, o incentivá, ·o_ be-nefíciO, ·o ctescimertto
económico-financeiro pai"à Minas Gerais.
Portanto, esteja certo V. Ex~ que, no coração dos minei~os;V. Ex' tem uma presença muito-marcante.
--- - - -- ----

o-sr. Humberto Lucena- V. Ex~ me permite um aparte?
A SRA- JúNIA MARISE - Com muito prazer, nobre
Líder Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Quero tainbérn participar
da homenagem que V. Ex~ prestá ao· Estado de Minas. Um
dos órgãos líderes dos DiáriOs Associados, o Estado de Minas
tem se caracterizado pelo respeito a
-Hriha editOrial de
sentido tradicionalista, para não dizer conservadora, o que
entretanto não lhe tira o mérito de ser llm órg_ão de imprensa
rigorosamente noticioso e-in-dependente que-assume, através
dos seus editoriais, posições bem definidas_ em tomo dos problemas nacionais e locais, e veicula um notidã-riO que deixa
sempre os seus leitores muito bem informados sobre tudo
o que se passa_ no Brasil e_ no mundo. Ao tempo _em_ que
V. Ex~, muito Oportunarheri.te, faz uin pfonunciâriten.to héste
plenário sobre o Estado de Minas, que foi um dos veículos
criados nos DiárioS e Emissoras Associados pelo imortal paraibano, Assis Chateaubriand, um gênio criador. Faço uma menção honrosa, como dever de justiça -eu que me coilsidero
um pouco da família Associada, porque durante quatro anos
em que. tive sem mandato, no Rio de Janeiro, de 1970 a
1974, prestei modestos serviços ao Presidente do Condomínio
Assoçiádo, querido Senador João Calmon, então Presidente
- aos trés associados que sempre pontificaram no· Estado
de Minas, ao Dr. Paulo Cabral, atual Presidente do Condomíriio Aciónário dos Diários AsSociados e, também, aos grandes jornalistas, Camilo Teixeira da Costa e Pedro Aguinaldo
Fulgêncio _que, pelo que conheço da História do -EStado- de

-uma
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Minas, foram realmente as grandes alavancas do seu comá.ndo
empresarial vitorioso. V. Ex~ como sempre atuante no Senado
Federal, como o foi na Câmara dos Deputados, traz sempre ,
à baila temas dos mais relevantes da atualidade brasileira
e_do seu Estado. Diria, aliás, nobre Senadora Júnia Marise,
que V. Ex~ revive os grandes líderes da Minas Gerais. V.
Ex~ no Congresso Nacional honra as tradições de Minas, e
inspira-se nos seus ·maiores filhos, em homens como Afonso
Arinos, Trancredo Neves e tantos outros que serviram de
exemplo àqueles que fazem vida pública neste País. Tenho
certeza qiJe V. Ex• continuará, nesta Casa, não só hoje com
a homenagem que presta -ao Estado de Minas, mas, como
sempre, correspondendo as expectativas de sua gente, daqueles que lhe deram a merecida promoção de Deputada Federal
para Senadora da República. Meus parabéns a V. EX1'
A SR• JÚNJA MARISE- Muito obrigada, nobre Líder,
Senador Humberto Lucena, pelas palavras de V. Ex•, que
passam, também, a incorporar o nosso pronunciamento, tenho
Certeza, serão confortado:r:as_para aqueles que hoje dirigem
o jonlal Estado de" -Mi~as. __ _
Continuando, Sr. Presidente, o papel da imprensa, Srs.
Senadores, dispensa maiores comentários. A imprensa lívre
e responsável é guardiã dos direitos- sociais, é fomentadora
do progresso, é instrumento gerador de riquezas, é sinónimo
de democracia .. Ao longo dos seus 63 anos, o jornal Estado
de Minas acompanhou o crescimento das cidã.des, promoveu
o intercâmbio das .idéias, div~lgou. a ~ltu~a e refleti';~ o pensamento político de uma plêiade de homens notáveis, identificando-se com o povo mineiro de tal forma qile o seu nome
s6 poâeria mesmo fazer eco à própria denominaçãO da unidade
federativa.
Nesse projeto. de interiorização, o EStãdõ de- Minas v~m
estreitar sua relação com aqueles cidadãos que, hoje, reivindicam participação mais ativa na vida da comunidade. Assim,
pode o jornal não apenas inforffi'áf inelho-r -interpretar seus
anseios e suas reivindicações. É com_!'atisfação, portanto, que
registro o empenho desse periódico em aprimorar um trabalho
que Já desenvolve com eficiência, na defesa dos interesses
de Minas, na divulgação de sua çultura e na promoção do ·
seu desenvolvimento.
Nessa tarefa de integrar o jornal Estado de Minas, merece
destaque especial a determinação dos jornalistas Carriilo Teixeira da Costã, Pedro Aguinaldo Fulgêncio, do ed!~or-chefe
Roberto Elísio e de todos os jornalistas que compõem, hoje,
a redação do joi"nàJ.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Durante o discurso da Sr'! Júnia Marise, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocup_a_~a p~lo Sr. f?irceu Carneiro, ]r Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador- Maurício Cortêa; (Pausa.)_
S. Ex~ declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente_, s~s e Srs. Senadores,
curiosO e múltiplo o destino da tribuna parlamentar. A ela
chegam os otimistas, os crentes, Os qtie -trazem mensagem
de paz e compreensão. Não lhes bastam as realizações do
passado, nem as galas do presente. Voltam-se, confiant~s,
para o- futuro. Têm a bo_c_a ch~ia _de promessas, o coraçao
entupido de possibilidades. Outros sobem esses degraus, os
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olhos plantados na realidade, entre tímidos e desencantados,
para mesclar ilusões e desencantos. Terceiros expõem mágoas,
sepultam propósítós, vêem ruir ilusões longamente acalen-
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lidade do minipólo ao_· fado da Reduc. para garantir o supri:merito· de 200 mil toneladas anuiiís de etano, estimados pela
PetroRio! para a instalação de quatro a ~eis fábricas, a refinaria
tem de processar mais gás natural. Para isso, a estatal tem
de investir USl!O milhões (Cr$46,2 bilhões) na construção
de Uma unidade de processamento de gás natural (UPGN)
e na ampliação da existente. Esses recursos dependem, porém,
de moderação nos c_ortes que o·governo fará nos investimentos
da Petrobrás, segundo o diretor_comercial da estatal, Maurício

tadas. Os Anais guardam essas manifestações, que acabam,
quase todas, esquecidas no silêncio das bibliotecas.
Nos quarenta anos de atividade parlamentar, vivfiilãinentos de alegria e de pesar, espalhei entusiasmo e_recolhi revezes,
semeei esperanças e confessei decepç6es. Fui audaz e humilde,
às vezes injusto, agre-SSTV6-;-cordato, irónico oucompr~ensivo.
Aqui estou, neste momento, falando por uma geração, que ~lvarenga".
se vai despedindo da vida, hoje um, outro amanhã, octageImportante é o depoimento de Adir Ben Kauss, Presinários num embate de-rradeiro contra a morte. E não chego dente da Feema: -"Não queremos ser a instituição responpara cantar vitória. Venho confessar que, se não· for encon-_ sável pelo atraso económico do Rio de Janeiro, mas também
trado depressa elixir capaz de prolongar a_ existência até um não podemos permitir a degradação da região de Campos
dia remoto, quem sabe se no século XXII, a geração que Elíse_os".
acreditou indispensável ao desenvolvimento eco-nómiCo doEsDestaco ainda um trecho da reportagem do Jornal do
tado do Rio de Janeiro- a instalação de s~u pólo petroquímica, Brasil, de 30 de setembro passado: - "Do ponto de vista
estará no silêncio do_ túmulo, e deia restará apenas a inscrição técnico, o Presidente daFeema observa que a região de Duque
esmaecida nas lápides encardidas dos cemitérios.
de Caxias 'já está Sã.turâda, desaconSelhando qualquer novo
Em 1986, ao submeter meu nome à conV<:-DÇa:o partidária, projeto industrial. No entanto, ~on~i~era_ndo o quadro de crise
para pleitear o governo do RiO de Janeiro, afirmei: ':- "Nãp _ ecõilómica e ainda o fato de o pólo de Itaguaí ter ficado
se compreende que o Estado maior produtor de petróleo e inviável no médio prazo, houve um eforço conjunto par'!_ viabide gás natural não reivindique a instalação em seu território ·uzar o minipólo petroquímica de Caxias".
de um pólo petroquímica e esteja ameaçado de de não sediar
Para acelerar o mini pólo, o Governo do Estado escolheu
a usina de amónia e ui'éia. "O pólo petroquímico se benefi- a dedo o doutor Carlos Mariani Bittencourt, Diretor-Presiciaria ainda da proximidade do porto de Sepetiba, privilegiado dente da Petroquímica da Bahia S. A., confiando-lhe a ·preSipelas vias marítima, ferro~ária e rodoviária. Voltavam-se para dência da Agência de Desenvolvimento do Rio de Janeiro
o ~pteendimento as expectativas de próxíffio- desenvolvi- -AD-RIO.
mento econômico do Rio de Janeiro.~ IQ_cal~aç;!o__~Il!_ltaguaf
Apesar de tudo, Sr. Presidente, eu que não sou acionista
não _era pacífica. Se h;avía qUem a desejasse em Çantpos, que qualquer empresa industrial, que n~o __ ~ou, nem fui _ao
já em 1987 era vetada s_ua instalaç!_9 em CaDJpO~ Elíseos, longo de minha atividade profiss-ional, advogado de Partido,
na Baixada Fluminellse,- nãS iinediaçóes _da Refiila-n._a_Duque que rião sou proprietáiio senão-dos sete palmos de terra_ que
de Caxias, p'or ex-cesso de poluição.
~ç_ aguardam no Ceg:!ltêtiO Sãó-loão Batista, ainda mantinha
Criada a Comís-são do Pólô de Itaguaí, com-iD.vestimentO ã. -esperança de que ao menos minha filha pudesse assistir
de US$3,8 bilhões, teve sua pedra inaugural solenemente lan- ao início da instalação, sabe Deus quando, do Pólo petroquíçada pelo Presidente José Sarney, em 5 de abril de 1989. mica do Rio de Janeiro. Desse consolo acaba de me tir_ar
A esse tempo, o Pólo Petroqulmlcó de Camaçari, que abrira
a notícia que leio em O Globo, da ú"Iiima sexta-feíni.; 4 do
à Bahia as portas de sua redenção económica, -lutava por
corrente: - - aA Coril:pãnhia do Pólo Petroquímica do Estado
sua _ampliação. Também o ca~didato Al.ceu Collaresdesfral- do :Rio de Janeiro (Coperj) será extinta pelo GovernaáOr
daria, pouco depois, como bandeira de sua campanha g~JVerna Leonel Brizola até o fim do ano. O_ Subsecretário de Indústria
mental, a duplicação d_o_Pólo de Triunfo. O ex-Governador e cOmércio do Esiado, Eduardo COsta-. seiá iiomeadO hOje
do Rio de Janeiro desentendera-se com o Presidente da Repú- liquidante da empresa". O titulo da nota é expressivo: blica. .
___
- _ __ _
_ "Reta finar•.
Candidato ao Governo, o Sr. Leonel Brizola não via
Justo, pois, St. Presidente, que ocupe hoje esta tribuna
colisão entre os projetas do Rio de Jan~iro e do _Ri<? Çiraride para consignar o fim de um sonho, o da arrancada pela redendo Sul. O Brasjl, para ele, era muito, grande, com enormes ção econômica do Rio de Janeiro, com a_a instalação de seu
potencialidades. Podia tocar os dois, ao mesmo tempq.
Pólo Petroquímico, empreendimento, sem dúvida, prioritáriO.
Leio, entretanto, no Jornal do Bra~il, de 15 ~e ~etembro_ Antes mesmo do trecho em construção da Linha Vermelha,
último: - "No fim dei i990, quando Leonel Brizola, eleito de que irão usufruir' preferentemente,. com pedágio ou' sem
governador, anunciou_ que rediscutiiia o empreendimento e pedágio, os passageirõs dos aviões que descerem no Aeroporto
sua localização, a págiria do pólo começou a ser virada na do Galeão, já que dela pouco se beneficiarão os usuáríos
história do estado -pelo menos até o fim do século vinte".
-, _
da congestionada Avenida Brasil.
O pólo de Itaguaí já havia consumido 30 milhões de dólaMinipólo~ Miniestrada. De mini -em mini, que futuÍ'o
res, e foi trocado por ~m ~ii!_ipólC?, articulado pelo titular aguarda o grande Estado do Rio de Janei_ro?
da Secretaria Estadual de Indústria, Comércio, Ciência e· TecEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
nologia. O mínipó10 será abastê'cido com gás- natural, em vez Palmas.)
•
de nafta, e deverá reunir, iriforma o_jornal, seis indústrias,
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
além da Petroflex, Nitroflex e da Brascon.
Antonio Mariz - Áureo Meilo - Epitácio Cafeteira
Valho-me ainda do que escreve o referidC? matutiit_o: -:"Segundo a Petrobrás, cerca de US$152- milhões (Cr$63,8 - Fernando- Henrique Cardoso - Iram Saraiva - José
bilhões) foram gastos no controle da poluição n~ refinaria EdUardo -Júlio Campos- Márcio Lacerda -Marco Maciel
e deverão ser gastos mais US$19 milhões (Cr$7,9 bilhões). - Moisés Abrão - Nelson Wedekin - Ney Maranhão ,
Não é só o controle ambiental, porém, que condiciona a Vlabi- 0~1 ·CarneirO - Raimundo Li~a.
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a) inserção em ata de um voto de profundo pesari
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a •
b) apresentação de condolências à- família e ão Estado.
palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Sala das sessões, 8 de outubro de 1991. --Nelson CarS. Ex• declina da palavra.
Sobi"e a mesa requerimento que será lido pelo Sr._l" Secre- neiro.
tário.
··-Q SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro):___ Esse requeriÉ lido o seguinte
mento depende de votação, e~ cujo encaminhamento pode·
rão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem
REQUERIMENTO N• 703, DE !991
(Pausa.)
Nos termos do art. 210 do Regimentó Interno requeiro
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro:
a transcrição, nos ·Anais do Senado, dos artigos publicados
no Jornal do Brasil, edições dos dias 3 e4 de outubro corrente,
. O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para enca·
de autoria, respectiVamente, de Dom Marcos Barbosa e Dom
mmhar
a votação. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente
José Cã:rlos de Lima Vaz, comemorativos do centenáriO de
e Srs. Senadores, foi sep"ultado, hoje, no Rio de Janeiro,
nascimento do escritor católico Jackson de Figueiredo.
Sala das Sessões, em 8 de outubro de 1991.-- Marco õ exMDeputado Federal Carlos Octávio Flexa Ribeiro. Faleceu
aos 77 anos. Educador e político, Carlos Octávio era pai'ã-erise
Maciel ..
de Belém, filho dos professores José e Alice Flexa Ribeiro.
(A Comissão Diretora.)
Veio para o Rio -com 4 meses, e estudou no Colégio Andrews,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - De acordo em Botafogo, fundado por sua mãe e Isabel Andrews.
com o art. 210, § 1~. do Regimento Intern-o; o requerimento -Formado em Direitt> em 1935 pela UniveZ.sidade doBraserá submetido ao_ exame da Comissão Dlretora.
·
sil, atual UFRJ, participou do 19 Curso Superior de Formação
9
Sobre a_mesa expediente que será lido pelo Sr. 1 Secre- de Profe.ssores criado por Anísio-TeíXéità, há Universidade
tário.
·
·
· · ·
do Distrito Federal (UDF).
- Formado em História pela UDF, começou i dar aula
É lido o seguinte:
Brasília, 3 de outubro de 199f. até assumir a direção do Colégio Andrews, onde ficou até
morrer.
Senhor Presidente:
Com a tese "Velasquez e o Realismo", ganhou
Comunico a V. Ex'~ nos termos do art. 39, alínea a,
o 1Ç> lugar do concurso para cátedra de História da
do Regimento Interno do Senado Federal~. que me ausentarei
Arte e Estética da Faculdade Nacional de Arquitetura.
do País no período de 6 a 11 do corrente mês, para, em
Foi críticO ·ae arte e grÇtllde incentivador de artistas
viagem à República do Chile, conhecer aspectos do mo_delo
plásticos, participando das bienais de Veneza e SãO
institucional do Setor Elétrico local, atendendo a convite de
Paulo. Colaborou com os então Deputados Carlos Laentidades privadas do setor de energia chileno.
cerda e Santiago Dantas na elaboração do projeto da
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1991. -SenadorTeoto1~ Lei de Diretfizes e-Bases da Educação. Derrotado
ruo Vilela Filho.
nas eleições para a Coflstittiiitte- ae 1960 foi Secretário
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiió) -O expediente
e Cultura do governo Lacerda, atÇ 1965. Depois d~
_·
-- _
lido vai à publicaçãO.
zerar o déficit de 100 vagas nas escolas públicas~ criou
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1>'Secreo cargo de inspetor da obrigatoriedade escolar, cometário.
· ·
çOu o- projeto de reorganização da Universidade do
É lido e aprovado o seguinte:
.Estado da Guanabara (UEG), fundou a Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi) e foi--õ- responSável
pela realizaÇão dos Festivais Internacionais da Canção
REQUERIMENTO N• 704, DE 1991
e de dois concursos internacionais de piano. Eleito de. Nos te~os do art. 2_81 do Regimento ltiterno, requeiro
putado pela Arena, em 1966,-recebeu licença para ocu·
dispensa de mterstício. e prévia distribuição de avulsos para
par a diretoriã geral do departamento de Educaçãõ
o Projeto de Resolução n' 76, de 1991, a fim de que figure
da Unesco;-onde ficou de 1967 a 19_70, quando voltou
ila Ordem do Dia da sessão seguinte. _ __
_
. e foi reeleito. Chegou a presidir a Comissão de Educa·_ção da Câmara. Foi parlamentar. até 1978, quando se
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1991. -Senador Mauafastou· da vida pública.
--rício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Aprovado
Deixou viúva a S'~ Maria Helena Flexa Ribeiro e quatro
o requerimento, a matéria a que se .referê figurará na Ordem filhos, que continuam na direção do tradicional Colégio Ando Dia da sessão seguinte. (Pausa.)
·
drews, do Rio de Janeiro: Edgar, Carlos Roberto, Vera Maria
Sobre a mesa requerimento que seiá li.do pelo Sr. 1" Secre- e-Pedro Augusto.
tário.
- - ~-~ ·
A esse servidor da eCiucação, Presto, Sr. Presidente, em
É lido o seguinte:
nome dos que vivem no Rio de Janeiro, dos que aprenderam
na lição da sua vida, o testemunho e a gratidão daquela gente.
c

REQUERIMENTO N• 705, DE 1991
Requeremos, nos termos do arts. 218 e 221 do Regimento
Interno e de acordo com as tradições da Casá; as seguintes
homenagens pelo falecimento do ex-Deputado Federal Carlos
Octávio Flexa Ribeiro.

-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu· Carneiro) palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

Concedo a

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar
a votaÇão. Sem re_visão do orador.) -Sr. Presidente~ Srs.
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Senadores, desejo -associar·me ir-manifestação do Senador
Nels_on CarneirO, ilustre representante do Rio de Janeiro nesta

Casa do Congresso NacionaL
Senti, assiin cOiliõ-S. Ex', o passamento do professO!
e Deputado Flexa Ribeiro. Com e.Ie, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive a oportunidade de c-onviver em duas legislaturas
na Câmara Federal. Era um homem que aliava perisamento
à ação, espírito público à enorme capacidade administratiVã.
É por isso que ele pôde deixar 'como exemplo o fato de ter
sido um excelente legislador e um competente administrador,
algo extremamente raro na vida públj"ca brasileira.

Flexa Ribeiro, além disso, era uma homem de uma profunda formação humanfsticci, Pensador, estudiOso dos problemas de educação, filósofo e-, além disso, profundo conhecedor
da realidade brasileira. Lamentei muito seu afastamento da
vida pública, que ocorreu há cerca ~e 15 ~nos. Se ~o _estou
equivocado, nas eleições de 1978 nao mais se candidatou e,
a partir daí, praticamente circunscr~veu a sua atívid~de ao
mero exercício ·da função.de magisténo e, de mod_o_partlcular,
à administração" do Colégio Andrews, se eu não esto,u equivocado, de sua mãe, enfiin, -era um Colégio,que,_podcria,dizcr
assim herdara da sua família e que_se coristítúi, ·como todos
nós s~beinos, num dos melhor~s_ e~u~~~d_ários do Rio de Janeiro.
O fato é que, Sr. Presidente, Flexa Ribeiro, professor
e Deputado, nos deixou. Mas é certo_ também que ele nos
deixou o exemplo de como se comportar na vida pública.
Porque, além das qualidades_ que tenho a oportunidade de
realçar e que já foram também _rouitQ___J,_e_m.- salientaq'!-s pelo
Senador Nelson CaíiieJro, ele era um homem que ag1a com
muita corieção na suã Vida pública. E isso_ se _cOnStitui, põSSo
assim -dizer, mim paradigma. Daí põr que, em in~u nome
pessoal, e creio que interpretando o sentimento da B.ancada
do meu Partido, o PFL, desejo associar-me à manifestação
do Senador Nelson Carneiro, fazendo nossaS as su_as palavras
e me associar, também, ao pesar do Senado Federal.e, por
que não dizér, do Congresso Nacional, pelo desaparecimento
de um dos mais 'ilustres brasileiros de nossa geração.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cãin'eiro) palavra ao nobre Senador H'umbe_:rto LUcena.

Concedo a

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -.PB. !'ara encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o sentimento de pesar da Bancada do PMDB ~C? ~.enado i.á foi ~~t_e~
nado pelo nobre Senã.dor Nelson Carnetro. no seu pronunciamento.
.
___ ~ - . -Lembro-me bem do ex-peputado Flexa Ribeiro, homem
público exemplar,_ voltado__ pa~a 9 estudo ap~ofundado dos
temas relacionados com educação e cultura e que prestou
inestimáveis e relevantes serviços ao Rio de Janeiro e·ao Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
·
··
.. Aprovado.
A Mesa associa-se às homenage_!lS e fará cumprir a- deliberação da Casa~
-:_-SObre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
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É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 706, DE 1991
. Solicita informaçõeS- ao Sr. Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento sobre o número de empresas
estatais e, bem assim, sobre as que estão incluídas no
programa de privatização.

Sr. Presidente,
Requeiro a V. Ex\ ouvido o Plenário, na forma re,gimental,. sejam solicitadas ao Sr. Ministro dã -Ecoiloinia, Fazenda
e Planejamento, as seguintes informações:
1 -Quais as atuais empreSas Públicas, inclusive sociedade de 'economia mista, que integram ~ administração indireta da União e a que Ministérios ou órgãos estão_ vinculadas?
~-Quais dess:t-s empresas eram empresas privadas e se_ tornaram públicas e por que razão, em cada caso?_
3.- Quais empresas públicas estão incluídas no programa
de privatização?
4- Quais as prioridades estabelecidas para a privatização dessas. empresas?
_$-:-_EsSas priqridade~ at~~?er~ a quais critérios?
Sãla das Sessões, 8 de outubro de 1991,.- Senador HumbertO Lucena.

-

-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O reqUerimento que acaba de ser lido vai ao exame da Comissão Ditetora.
_Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
. ~---VotaçãO, em turno--ólliCo;-do Projeto de Lei da
Câmara n• 84, de 1991 (n• 1.45019T,-na Casa.de origem),
· de iniciativa do- SuperioiTribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação das_ seções judiciárias dos Estados
.de Tocantins, Amapá e Roraima, reestrutura os serviços da Justiça Federal de 1"' Grau, e dá outias providêq- · cias, te'ndo
PARECER favorável, proferido em Plenário, da
Comissão _
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 4 do corrente. ; •
Em votação o projeto, em turno único_.
· O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
panrenc3.minhar a vot3.ção.
.
__
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnéi'ro) :.:_ Coricedo a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO /'1ACIEL (PFC "- ~E. Pari encaminhar
a votação. Sem reVisão do orador.) -_Sr. Presidente, Srs.
Senadores, gostaria de, em rápidas palavras, dizer que este
proje'to .que Se- vota, em regi:rile de urgência é de iniciativa
dp Supremo Tribunal de Justiça e cria novas seções judiciárias
dos Estados de Tocantins, Amã:pá e -Roraima, reestrutUra
os serviço~ da Justiça Federal de 1"' Grau e, obviamente, dá
qutras providências.
_
_
Da nossa parte, 1Sr. PreSidente, em que pese reconhecer
-qüe o projeto poderia ter maior abrangência, com ele estamos
to!almente de acordo,· porque satisfaz uma carência, muito
generalizada em il.osso País, de instâncias judidái'ias, sobretudo naquelas regiões~ mais distantes do nível de decisão de
Brasília como são esses novos Estados, da Região Norte.
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Por isso, o nosso parecer é favo~ável -à ~provação da

matéria.

-

'?

SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Eril votação
o projeto.
__
_
_ _
Os Srs. Senadores que aprovam queíiam permanecer senM
tactos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
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Àrt. 39 FiCam 'acrescidos ao Ouadi-0 t'ermànente de
Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias da 1~ Região
os cargos constantes do Anexo desta Lei.

· -- -~arágrafo ú~ico. Os cargoS de que trata eSte artigo serão
proVIdos, gradatiVamente, na forma da lei e na medida das
necessidades do serviço·, _a critério do Tribunal Regional Federal da 1' Reg(ão.
.
Art. 4• Açs serventuários do Quadro de Pessoal da Justiça ??s antigos Territórios Federais de Roraima e Amapá,
adm1hdos através de concurso público, fica facultado o direito
de integrarem os quã-dros de Pessoal das Seções Judiciárias
desses Estados, a critério do Tribunal Regional Federal da
P Região, mediante a aplicação do instituto da transferência
previsto no art. 23 da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro- d;
1990.

É o seguinte o projetO aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARAN• 84, D.E 1991
(N• 1.450/91, na Casa de origem) ·
(Do Superior Tribunal de Justiça)

Dispõe sobre a criação das Seções Judiciárias dos
Estados de ToCantins, Amapá e Roraima, reestrutura
os serviços da Justiça Federal de Primeiro Grau da
1~ Região e dá outras providências.
Art. 59 Enquanto não Útstaladas, as Seções Judiciárias
de Roraima e do Amapá ficarão jurisdicionadas à do Distrito
O Congressd Nacional decreta:
Federa~; e a de Tocantins, à Seçâo Judiciária de Goiás.
Art. 19 Ficam criadas as SeÇõesJudiciárias dós ESt3dos
Parágrafo único. In_staladas- as s_eções "Judiciárias instide !o~anti~s,_ R?r~ima e Amapá, co_m ~etie nas respe~tivas
capttais e JUnsdiçao em todo o terntóno de cada umdade
tuíd~s nesta Lei, serão a elas remetidos os processos que passafederada.
~ .
_
. . -· _
~ __ _ _ ___rem âs respectivas competências, Segundo instruções a Serem- Parágrafo umco~ AS_Seções JudiCJárias de que trata este baixadas pelo Tribunal Regional Federal da p Região
artigo integrarão o Tribunal Regional Federal da P Região.
_
_
_
.
·
Art. 2~ Ficam criaâas, com os respectivos cargos de Juiz
-- Art. 6~ O PreSidente do Tribunal Regional Federal da
Federal e Juiz Federal Substituto, dezesseis Varas Federais,
1~ Região-designará-comissões de instalação das SeçõesJudi_
ci;irias <?~a ?riadas e expedirá os demais atos necessários à
assim distribuídas:
_
I - duas na Seção Judiciáría de Tocantins;
-execução desta Lei.
~
-- - -- ,
II- duas na Seção Judiciária de Roraima;
---- Art. 79 As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas em
III -duas na Seção Judiciária do Amapá;
IV- nove na Seção Judiciária do Distrito Federal; e
favor da Justiça Federal de P Grau, ou- de outras pãta esse
V- uma na Seção Judiciária do Pará. fim destinadas.
Parágiafo ú-nico. As Varas de que trata este artigo seráo
Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publiimplantadas., gradativamente, na medida das necessidades do
caçào.
serviço, a critério do Tribunal Regional Federal da P Região.
Arf. 9~ Revogam-se a:S disposições. em contrário.
A N E X O

{Art. 30 da Lei no
G R U P O S
DIREÇ~O E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
(JF-DAS-1001

de

de

CATEGORIAS/CARGOS

de 199· I

J

CODIGOS

I

N<' DE
CARGOS

Diretor de Secretaria
Diretor de Núcleo

·JF-DAS.-101
JF-DAS-101

19
32

Técnico_ Judi.ciár~o
Oficial de Jlultiça Av aliador
Auxiliar Judiciário
Atendehte Judiciário
Agente de Segurança Judiciária

JF-AJ-021

4:d

OUTRAS ATIVIDADES DE
NfVEL SUPERIOR
(JF-NS-900)

Conta'dor

ATIVIDADES DE NIVEL
m;:oro (JF-NM-10001

APÓIO JUDICIARIO
(JF-AJ-0201

PROCESSAMENTO DE DADOS
(JF-PR0-15001

JF-AJ-027

92

JF-AJ-02~

JF-AJ-024

661
255

Jf'-AJ-025

12

Bibliotecãrio -

JF-NS-924
JR-NS-932

07

Auxiliar Operacional de
Servi'ços Diversos
Técnico de Contabilidade
Telefonista

JF-NM-1006
JF-NM-1042
JF-NM-1044

09

Operador de Computação

;:JF-PR0-1603

28

14

30
20
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 2:
Discussão, em turno úniCO, do Projeto de DeCfeto
Legislativo n' 82, âe 1991,~ de autoria dos Senadores
Júnia Marise e Alfre_do Campos, que susta os Atos
Normativos do Poder Executivo que objetivarri reali-zar
o processo de privatização da Usiminas, tendo
PARECER, sob n• 326, de 1991, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável,
com Emenda n" 1RCCJ, que apresenta.
A Presidência eSClarece ao Plenário que a matéria ficOU
sobre a mesa durante 5 sessões ordinárias a fim âe- receber
emendas, nos termos do disposto- do art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O referido prazo esgotou-se em 23 de setembro úl_tlmo,
não podendo, nesta oportunidade, ser recebida~ emendas.
Ao projeto não foram -ãpresentadas emendas. .. __
Passa-se -à discussão do projeto e da emenda da Comissão
de ConstituíÇãO, Justiça e Cidadania, em turno único.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presiden_!e, peço a palavra
para discutir.
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -.:.:~concedo a
palavra· ao nobre Senado~ Humberto J,..ucena.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que nos move nesse
requerimento é o interesse de que o Congresso Nacional,
particularmente o Senado Federal, seja bem informado sobre
o processo de priVatização das empresas públicas, do ponto
de vista global.
~
Quanto ao projeto que estamos examinando, há uma
outra proposição, como já disse, do_ nobre Senador Maurício
Corréa, que é mais específica. S. Ex~ pretendia aliás·apresentar
uma emenda, oportunamente, ao projeto da nobre Senadora
Júnia Marise, para-atualizá-Io, de vez que a n~s nos parece
que realmente o ponto principal_ que elide_ a realização- _do
leílão, que visa à pfivatização da Usiminas, diz respeito à
questão jurídica que, inclusive, está, agora, em processo de
discussão no Congresso NaciOnal, através de uma medida pro·
visória, encaminhada ao Poder Legislativo pelo Senhor Presiden-te da República.
I
Já afirmei neste plenário- que,- êOrriõ ·Líder d6 PMDB,
tive a Õportllnidade de, consultado previamente pelo nobre
Senador Marco Maciel, como Líder do Governo, fazer sentir
que, do nosso ponto .de vista, o melhor caminho seria, sem
dúvida, o envio ao Cqngresso de um projeto de lei que procurasse_dar nova redação ao art. 16, da Lei n" 8.031, de 1990,
que dispõe sobri o processo de _pr_i~atização d_as empresas
estatais. O que O Governo pretende, realmente, é colocar,
mais uma vez, para o Congresso Nacíonal, a utilização ou
não dos títulos de conversão da dívida externa e ·dos Títulos
da Divida Agrária, como meios de pagain.ento das empresas
privatizáveis.
_
Lembro apenas que o Congresso- Nacional, por ocasião
da discussão do Plano Collor, retirou pelo menos os títulos
de conversão da dívida externa do projeto iniciai, que cuidava
da privatização das empresas. Portanto, o que hoje está em
apreciação--no Congresso é novamente essa questão e nós_
aguardamos, a discussão e votação da Medida Provisória n~
299 no Congresso Nacionàl para alí colocarmos, em mérito
a posição da Bancada do PMDB no Se_~ado,_ que não poderá
ser diferente da posição do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, a nível nacional.
_
- Como já disse aqui e repito- agora, nós não t~mos__ un:t_a_
posição contrária ã privatização das empresas de um modo
geral. Nós nos opom_o_s _ao modus _faciendi do processo de
privatização. Sonios contrários à tentativa de alienar empresas
do porte da U:siminas que todos sabem ser uma empresa rentá·
vel, ainda mais ao arrepio da lei e, por conseguintç, da própria
Constituição._
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. HUMBERTO I:UCENA (PMDB- PB. Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senaâores,_e~tá em dis~'-!ssão o
Projetó de Decreto Legislativo n" 82.091, da ~obre ~enadora
Júnia Marise, que susta os a tos normativos· do Poder Eexcutivo
que objetivam i"e_alizar o pro-c-e-sso-de privatização da Usiminas,
tendo parecer favorável da Comissão de Constítuíç?o;-Ju~tiça
e Cidadania. .
. - Há poucos dias, tivemos a impossibilidade, por falta de
número no plenário, de aprovar o requerimento de urgência
de várias lideranças partidárias desta Casa, para que um: decreto legislativo que versaVa sobre matéiia semelhante, _da lavra
do Senador Maurício Corrêa, trã.mifasse rapídamen~e. E_!t~.:
mos, agora, diante de uma nova proposição, sobre o mesmo
assunto.
____ _
GõStariá, nO instanteem --que ~se discute a mãtéria, de
lembrar que enca:minhe_i, hoje, _4 !vle~ um rc;:querim~nto ~e
informações ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e"""Piane]a·
mento, sobre o número de empresas estatais, e bem assim
sobre as que estão incluídas no Programa_ d~ Priv~tização,
nos seguintes termás:
- - -Requeiro a V. Ex•, ouvido o Plenário, rra forma
regimental, sejam solicitadas ao $r. Ministro da Econ9-: _
mia, Fazenda Planejamento, as seguintes _infórma:ções:
_
O SR. PRESIDENTE (Diroeu Cax:n,eiro) -O requeri1. Quais as attiais~-erti[fresas p"úblicas, ínclusive mento lido por V. Ex• irá ao exª-me da mesa._
sociedades de economia mista, que integram a ãdminis~
Sobre a mesa, requerimento. qoue será lido pelo Sr. 19
tração indireta da União e a que Ministérios ou órgãos Secretário.
estão vinculadas?
Ê lido o seguinte
2. QUais 'desSas empresas úaffi empresas priva·
das e se tornaram públicas e por que razão, em cada
REQUERIMENTO N• 707, DE 1991
caso?
3. Q-uciíS"-etnpresas públicas estão iricluídas no
No~- termos do art. 279, alínea "b", do Regimento InterprOgrama de privatização?
__
no requeiro adiamento da discu_ssão do Projeto de Decreto.
4. QuaiS as pfiOridades estabelecidas para a pri- Legislativo n" 82, de 1991, que susta_ o~ Atos Normativos
vatização dessas empresas?
do Poder Executivo que objetivam--reahzar o_ processo de
S. Essas prioridades atenderam a quais critérios? privatização da Usiminas, a fim de _qoe seja encaminhado
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1991. -Senador ao reexame da Comissão de ConstíttiiÇélo Justiça e Cidadania.
Humberto Lucena.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1991.- OdacirSoares.

e
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Sr,' Presidente peço a palavra

para uma justificação.

O SR- PRESIIJENTE (Dirceu Carneiro)- Tem V. Ex'
a palavra.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RQ. Para justificar.
Sem revisão do _orador.) - Sr. Presidente Srs. Senadores,
sempre nos pareceu ser esse p-rojeto de decreto legislativo,
de autoria da eminente Senadora Júnia Marise e do Senador
Alfredo Campos, inconstitucional, uma vez que, mesmo que
o projeto fosse aprovado pelo Congresso Nacional - por
esta Casa e, posteriormente, pela Cãmara dos Deputados.ele não colimaria resuhadõ afgum. Apesar de tornar sem efeito
ou de anular atos normativos, mesmo assím--permaneceria
em vigor a Lei n~ 8.031, aprovada pelo Congresso Nacionàl,
que dispõe sobre o programa de privatização das empresas
públicas, já aprovado.
Um fato novo, entretanto, além desses, aCaba de surgir
neste momento, uma vez que o Senhor Presidente da República, com o objetivo de explicitar melhor as condições de
alienação das mepresas privatizáveis, acaba de encaminhar
ao Congresso- Nacional a Medida Provisória n~ 299, que, çie
certa forma, tornaria, mais uma vez, inócua também a iniciativa da Senadora Júnia Marise.
Por essa razão e com o objetivo de_ devolver--a análise
dessa questão, que é das mais importantes, ao corillf::cimento
da Comissão de COiistituiç"ão, Justiça e Cidadania, uma vez
que nós temos um fato relevante e novo, que é_ a Medida
Provisória n~ 299, é que apresentei esse recfuerimenlb, sõlici-tando que a matéria seja devolvida ao conhecimento da Comissão de Constitr.i1çá0,- Justiça e Cidadania, _para que aquela
Comissão possa se pronunciar inclusive refatíVam-eOte a essa
questão nova que começa a surgir agora _com a Medida Provi.sória n' 299.
Essa é a jUstificativa.
p~ra

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidc;:nte, peçO a pãlavra
discutir.
- --

O SR- PRESIDENTE (Dirceu éarnelro j-=-- Conéedo a
palavra a V. Ex~
O SR. MAURÍCIO éORR.tA (PDT :- DF]ara~discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quando o Senador Odacir Soares iniciõu o discurO, s-. Ex·
falou em adiamento_, -mas, ago:r:a, colocou realmente ordem
ao feito, porque S. EX" falou e~ a~iamellto p~ra a -audiência_
da Comissão de Constituição, Justiç? e .Cidadania.
Sr. Presidente, por economia processual, vou juntar a
minha emenda para que a Comissão d~ _ConstituiçãO, Justiça
e Cidadania possa apreciá~la.
Era só essa a afirmação que queria- faZer neste momento.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, Peço a p3.Iavra,
pela ordem.
O SR. PRESII)ENTE (Dirceu Carneiro)- V. Ex• tem
a palavra.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB :.::_ PB. Pela ordem.)- Sr. Presidente, apenas para dizer que, como Líder,
vou apoiar o requerimento, porque ele tem o endosso da
nobre Senadora Jún1a Marise.
O SR. PRESIDENTE (DirceuCarneiio) - Em votação
-____ -- _-_ o requerimento.
OS_Srs. Senadores qUe o aprovam qU-eiram Pernianecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria vai ã Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para o reexame solicitado.
.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarrieiióT"-- A Presidência
·convoca sessão confunta a realizar-se, hoje, às 19 horas, na
Câmara dOS Deputados, destinada à apreciação de vetos presidenciaiS. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia, volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, há muito que tenho notado, na nossa sociedade como um todo e mesmo no Congresso Nacional, uma
certa perplexidade nos caminhos que gostaríamos de tomar.
Qual é o projeto de sociedade_ que pretendemos construir?
Qual o papel do Estado? Que tipo de Estado nós queremos?
É verdade que a Constituição deixa claro algumas dessas
respostas. No entanto, parece que a sociedade e mesmo o
Congr~sso Nacional ainda não se compenetraram dessas decisões. E possível também que nós não soubemos, ou ainda
não quisemos explicitar, principalmente, o papel do Estado.
Se não temos um papel claro do Estado, fica difícil projetarmos
qual o tipo de sociedade que queremos, qual o projeto do
País?
---Volta e meia o Congressista - o Senador, o Deputado
- é surpreendido por alguma proposta que ou vem frontalmente contra a Constituição ou contra a lei. Por outro lado,
também, sentindo que a nossa Constituição, num determinado
momento, pretendia ser mais reativa do que prospectiva, apresentei em 1987, projeto de emenda constituciqnal estabelecendo que a nossa Constituição deveria Ser revista num
p_!azo de cinco anos. No _entanto, os aconteCimentos da nossa
sociedade, do mundo, foram de tal maneira que vieram até
a justificar a nossa emenda e a nossa proposítura de revisão
da Constituição, principalmente pelas mudanças que ocorreram depois do ano de 198711988.
---- :As mudanças, nos últimos anos, têm sido uma constante
na nossa sociedade, algumas, até inesperadas. Assim é que
nós todos sonhávamos com a queda do Muro de Berlim mas,
por mais otimistas e esperançosos que fôssemos, não podíamos
crer que ele ruísse tão depressa.
A abertura do Leste Europeu, da União Soviétíca, para
as regras de mercado, para um regime livre e democrátco,
ta_mb~m era esperada do lado de cá. Mas devo também confes-sar que me sinto um Pouco perjJiexo·com a--rapiae:Z com que
isso se deu.
Já tive oportunidades de manifestar a rriinha satisfação
paiticular - e acho que a satisfação de todos os brasileiros
- com essa abertura, mesmo porque fomos muito prejudicados. A pretexto de se evitar o comunismo e a sua infiltração,
principalmente via Cuba, quantas atitudes não tomaram contra o nosso País. Inclusive, tive oportunidade de fazer essa
ressalva para o Presidente George BuSh, quarido esteve no
Brasil, embora o Brasil já tivesse definido a sua posição, há
muitos anos, por San Thiago Dantas, Chanceler do Brasil
à época, de maneira clara, de maneira palmar.
- Mas essas mudançã.s que aconteceram lá não podem, de
maneira algu_ma, no~ dei?Car ~tônitos e pensar apenã.S queaconteceram lá.
Neste mundo interdependente em que vivemos, da queda
do Muro de Berlim, voam estilhaços no Brasil e em todo
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o mundo. Também a abertura· do Leste europeu tem muito
a ver conosco.
Estamos sentido que o mundo, de uma maneira ou de
outra, debate alguns assuntos da maior profundidade, como,
por exemplo, mercado, liberalismo e capitalismo. A muitos
pode__ parecer que são sinónúnos:. Não são! Mesmo porque
o próprio termo "capitalismo" tem diversos_ sinónimos, ou,
pelo menos, diversos adjetivos qualifiCativos. POr exempl<",
o capitalismo instalado nos Estados Unidos da América, para
mim não é igual e, acho, nem semelhante, ao capitalismo
de alguns países__ da Europa. Por outro lado, ·o liberalismo
também tem que ser definido,lporque muitas vezes ouvimos
uma pessoa dizer a palavra liberalismo com uma certa conotação e outras com o·utra.
A última palavra dessa trilogia, que às vezes confunde
os menos avisados é, sem dúvida, ''Mercado", "Lei de Mercado'', "Liberdade de Mercado". Sem dúvida há uma tendência
muito grande para qu·e haja liberdade de mercado. No entãoto, o mercado não é tão livre como se quer fazer parecer,
principalmente, por aqu~les que detêm a predominância do
mercado internacional. E muito comum ouvirmos aqui· dos
aficcioriados .do mercado dizerem, por exemplo, deixe qUe
as regras de mercado atuem para que possamos ingressar no
Primeiro Mundo, onde atuam as regras de. mercado. Será
que é verdade isso? Verdade total? Nos estudos recentes ·dos
organismos especializados, temos tido a oportunidade de verificar, por exemplo, que a Europa, principalmente a Comunidade Económici EUropéia, os· Estados Unidos da América
e ó.Japão, somados,. gastam ou investem por ano, em subsídio
à agricultura, quantia superior a 300 ·bilhões de dólares. E
quando se quer urna taxa de juros mais razoáVel para a agricultura neste País, dizCm: não podemos dar subsídio â agricultura.
A minha intenção,_Sr. Presidente e Srs. Senadores, não
é esgotar o assunto.
·
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nabilidade colocada, que é o subsídio, a fortuna que é gasta
em subsídío agrícola pelas grandes potências capitalistas do
mundo, a fim de proteger a agricultura desses países. Ora,
o Brasil que tradicionalmente sempre foi um exportador de
alimentos, s.egundo informações que recebemos, acaba de gastar mais de 2 bilhões de dólares em importação de alimentos.
uê? Porque não ofereceu aos agricultores o. financiamento
adequado na horã adequ~da. _A noss.a__ safra agrícola que se
aproximou da casa de 80 milhões de toneladas de grãos, está
a menos de 50 milhões. Praticamente a metade. Então, tudo
isso nos ·ct.eixa preocupado, tudo isso ressalta a importância
do discurso de V. Ex\ Senador Ronan Tito. V. Ex\ como
sempre, traz a debate na Câmara Alta do País os problemas
mais preocupantes da sociedade brasileira. Mas V. Ex~ não
se. limita a critiCar. V. E~ trai idéias,_s.ugest6es· e traz, acima
-de tudo, a experiência do empresário vitorioso que é. Aliás,
y._ Ex• tem sido um vitorioso e·m toçlas__as suas atividades,
repito; é um político qUe dignifica a classe política, é. um
político com letra maiúscula. Pela sua seriedade., austeridade
e cultura V. Ex• mostra a este País que política pode ser
feita com dignidade .. Parabéns, nobre Senador, porque V.
Ex' Cstá analisando e debatendo .com seus Pares um dos maiores problemas que o País está a viver: saber qual o papel
que o Estado deve desempenhar. O perigo, repito, está na
generalização que, em qualquer campo, sempre é perigosa,
e V, Ex~ tem razão ao _defender os seus pontos de vista dentro
desse ângulo do problema que está invocando neste momento.

O SR. RONAN TITO - Agradeço ao nobre Semidor
Dfvaldo Stiruagy pelo aparte que enriquece "O meu p.ronundamento. E quando se refere a minha pess-oa, todos nós conhecemos e sabemos quão generoso é esse ex-Governador, ex-Deputado. Tive o privilégio de ter sido colega do Deputado
Divaldo Suruagy, e agora um segundo privilégio: ser seu colega aqui rio Senado Federal. Todos conhecemos a sua ienero-;;-·
O Sr. Divaldo Suniágy- Peiffiíte-iite v:-EX~ Um apâáe? sidade.
- s·enador ..Divaldo Suruagy, pretendo apenas debater.
O SR. RONAN TITO- Com muito gOsto~-nobre··senador ·
Trouxe, inclusive, sobre o papel do Estado, um discurso que
Divaldo Suruagy.
não pretende ser dogmático, mas apenas sUscitar debates em
O Sr. Divaldo Suruagy - Nobre Senador, V. Ex• com- torno do assunto. Precisamos definir o papel do EstadçL V.
prova mais uma vez a assertivà do din.amismo da história Ex• fala dos desmandos, porque não temos ·uma definição
e do processo polítíco, quando traz ao· debate neSta Casa do papel do Estado, o que acontece atualmente. O Brasil
a velocidade dos acontecimentos ocorríàos no Leste europeu, foi, durante muitos anos, o segundo maior eXportador de
que surpreendeu a todos. V. Ex~, com a inteligência que o grãos da face da terra! O Brasil tornou-se este ano, o segundo
caracteriza e com a expêriêil.cia de vida que o nortea, que maio"r importador de grãos. Não temos definição; não sabemos
o fez um vitorioso em tOdos- OSCampos da atividade ·humana, o papel do Estado! Então, por não sabermos e não termos
oferece exen;plos R esta Casa da grande diferença do perigo uma definição clara do papel do Estado., ficanios sujeitos aos
da generalização. Os Estados· Unidos, que poderiam ser apon- humores e à competência do ocupante do Palácío do Planalto
tados para alguns como modelo de uma estrutura capitalista, de cinco em cinc.o anos.
estão a enfrentar, através de barreiras alfandegárias, de dificulVeja V. Ex~ o d.so de Alagoas, g-rã.rld.~ produ.tor de açudades de ordem econômica; a verdadeira invasão de produtos car! Tive o priVilégio de visitar algum:iSJlSínas ilaquele Estado.
japoneses .. Os EstadOS Unidos, quando entraram em gue~a Outro di_a, o_uvi na_ te~evisão alguém dizer que o melhçn.: negónos dois conflitos mU.iidiais, estatizaram O procCSsO econômicó cio do Brasil é usina de açucare de álcool. E estamos sabendo
cnm uma interferência direta do Governo no-sistema privativO, que·a maioria das usinas de álcool do Brasil estão completapara poder enfrentar o esforço de guerra. Quando a nação mente falidas. No entanto, o acuçar de beterraba da Europa
está a viver algo ·que se aproxima de uma calamidade públicâ, tem 75% de subsídio para justamente e·nfrentar o açucar do
o Estado intervem para controlar a economia e traçar os rumoS Brasil. E ficamos iepetindo algum.as coisas tolas, vazias, sem
que ela deve perseguir, que ela deve traçar .. V. Ex~ traz tam- saber verdadeiramente o conteúdo dessas assertivas. Paga-se
bém o exemplo do Mercado Comum Europeu. Agora mesmo muito mal aos trabalhadores. É verdade. Há o comprador
estamos assistindo a França e outros países da Europa criando privilegiado, porque. acaba fazendo do álcool o ''álcool turisdificuldades, barreiras econômiCãs a produtos da América La- mo". Sai o álcool da destilaria, vai para ccPetrobrás, onde
tina e protegendo a África. Essa é uma constante no intercâm- é descarregado; depois é. colocado no caminhão q u_e o leva
bio comercial entre as grandes nações. V. Ex• traz o exemplo ao postO, que, muitas vezes, é pertinho do local onde foi
final, que na minha opinião encerra o assunto, pela inauestio- -Qroduzido.
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Não definimos, i:ambéin, o Estado. O Estado é interventor, em todas as áreas.
Nobre Senador _Divaldo_ Suruagy, não sonho com o Estado mínimo, ao contdiJo, -sonho com o Estado sóberano. Mas
o Estado, para ser soberano, não pode ser juiz e·parte ao
mesmo tempo. Isso lembra bem a ·questão do jogador de
futebol, driblando com a bola no pé e o apito na boca. Qualquer esbarrada é falta. Portanto, precisamos livrar o Estado
de alguns encargos, para qu-e ·ele se torne soberano.
Posso citar muitos exemplos do Estado collcorrendo com
a iniciativa privad~ em d~!Crminado assunto. Por exemplo,
telefonia. Na minha terra há uma empresa particular de telefonia. S;lbem qual é o trabalho dos diretores da empresa? É

ouvir a Voz do Brasil para ver qual o reajuste que a Estatal
tem, porque é suficieiite e rilUítO inalS do que suficiente -para
aquela empresa. A competição- acaba.
Que soberania tem o País no m-orn:i-nto de verifiCir se
há um abuso na comp-anhia de telefones, se ela é quem provoca
o abuso maior? No mundo todo está provado que o Estado
não é o melhor patrão.
Também, não sou daqueles que afííi"mam que as estatais são o paraíso da irresponsabilidade administrativa. O problema é mais filosófico: Nós te_mos empresas muito bem geridas.
O problema é situar o papel qo Estado. _Onde e qual é o
papel do Estado? Se é o socialismo, tudo beml Então, o
Estado tem que ter todo o monopólio dos-meios de produção,
assim reza Marx. Não é capitalista. É um regime de mercado
que nunca é um regime livre. O liberaiismo, o laissez-faire.
A doutrina laissez-passer, laisse~-faire, foi ~epult!).da no século
passado~ O Estado tem que ser soberano para, juStamente,
in~rvir, e ele tem que intervir, principalmente noS casos dos
oligb-pólios, dos monopóJios. Mas, e na medida em que_ ele
é .empresário, e na medida em que ele é Estado? Corria é
que ele faz? ele vai sempre intervir como parte e nãó árbitro.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex,- um aparte?
O Sr. RONAN TITO- Concedo o aparte ·ao nobre Senador, ex-Governàdor do Maranhão.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Ronan TitO,
V. E~, realrne~te, traz ao ~errado um grande terna,_opõrtuno.
Eu diria que, em primeiro lugar, nós D.ão devemos nos deter
ou julgar o fracasso do radicalismo da esquerda para achar
que o radicalismo da direita é bom. Temos que nos situar
para saber que os radicalismos não servem. s·egurido, temos
que refletir. O País, para se desenvolver, teve que criar toda'
essa estrutura de estatais para começar a trabalhar. Não teríamos a indústria automobilística se não tivéssemos a usina a
preparar o laminado aqui. Teríamos que exportar- o minério
e esperar para importar a chapa, o que oneraria por demais
essa indústria. Como" várias outras indústrias. Mas todas essas
indústrias foram feitas ainda no tempo de Getúlio VargaS.
Ele sentia que se não fizesse isso, não viriá níngúfm de forapara se instalar no Brasil e colocar essas indústria~ de base.
Então, o que temos que pensar bem é como vai ser o Brasil
depois de tudo privatizado. Hoje, Vi o Presidente da R.epúbfiC:a
n~. televisão dizen~ _que ir_ia voltar a controlar os preços.
Ou seja, o Governb pode _desvalorizar a moeda em 15% e
aum~nt_ar a_!~rifa dos correios em 25%, as comunicações em
30%, o combustível em mais do que isso. Ele pode. Pode
também arcar com prejufzos· de mercadorias que tem que
manter a um preço mais baixo,_ para poder haver o mercado
af:ional. E fico me perguntandO: o Governo liberou os preços
porque estava havendo dcsabastecimento. Não há como o
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prOdutor continuar abastecendo se ele está tendo prejuízo:Então, ele prefere parar: E o Governo liberou qs preços para
que os· supermercados voltassem a ter produtos nas prateleiras.
Voltou. Pergunto: -E com chapa de aço será que acontece
a mesma coisa? Ou o GoVerno vai querer controlar o preço'f
Se controlar o preço, será que não vai haver desabastecimento? Porque são indústrias que não tratam diretamente
com o povo, tratam com outras indústrias. A minha preocupação é com a hora em que o Estado sair desse importante
papel e entrar a inicíã.tiVa priVada. Na realidade, quem vem
trabalhar no Brasil sabe que o lucro que vai ter é em cruzeiros,
uma moeda que, a cada dia, está perdendo o seu valor. O
que ~tá acontecendo hoje na -importação de grãos estava
prev to desde o início- do Governo COUor. Na hora em que
a Mi istra Zélia Cardoso de Mello resolveu não flfiã.hciar
a ag cultura para não ter despesa, para não soltar dinheiro,
o Mi istro Antônio Cabrera quase se demitiu, porque pressenti~ qu.e iria haver essa safra tão baixa, que nos obrigou
a imP,Prtar 2 bilhões de dólares em grãos. Eu ainda dizia
que, n~ arrumação da Casa, ao invés de se procurar fomentar
a -prodp.ção, estava-se cortando despesa, e, de repente, não
iríamo~ ter nem o que comer neste País. V. Ex~ está ressaltando
umiatd1importante: nosso produtor agrícola enfrenta a praga,
o tempo, o excesso ou a falta de chuva: ele enfrenta tudo
e ainda ~nfrentou um governo que não q~·sfinanciar a agricultura. É preciso que haja compreensão e obrigue os bancos
particulares a aplicarem na produção agrf a a uma taxa mais
baiata do que o percentual das suas aplicações. Na realidade,
só o Banco do Brasil vem arcando com isto'--ou seja; -vem
aplicando a um juro. menor do que aquele que oferece ao
poupador. Realmente, temos que repensar o Brasil. Nobre
Senador, sou -preocupado ~m saber não o que vai acontecer
nO Brasil no ineu tempo, mas o que virá a acontecer daqui
a ãigurit tempo, quando eu já nem estiVá inais aqui. Mas
terei participado, nesta quadra da vida, na definição de regras
. que são muito importantes para o futuro deste País. Cumprimento V. Ex~ por trazer este tema a debate nesta Casa do
Congresso.
O SR. RONAN TITO - Nobre Senador Epitácio Cafeteira, o aparte de V. Ex~ é muito rico, mas eu queria !Jle
fixar apenas numa parte breve em que V. Ex• disse com muita
acuidade, que, se o Estado não tivesse irtvestido no passado
em fazer chapas de aço, é possível que não viessem as indús-ti"faS ·montadoras de automóvel, embora, na composição do
custo fí~al d9 automóv~I, a c:hapa de aço entra com 5%,
e se- enti:a com 5% no custo final, entra com 5% ·da importância.
'
o-_ ESCrevi algumas coisas que pfetendo entregar à Taquigrafia, se a Presidência me autorizar, e distribuir a alguns
companheiros~ en_J_g_ye falo da importância da Companhia
Siderúrgica Nacional à época em que Getúlio Vargas a instalOu. A Usiminã.s nãO foi menos Importante à época em que
Juscelino a instalou.
Agora vou dar um exemplo a V. Ex,• do que oç:orreu
recentemente, em 1986. O Estado_de Minas Gerais, que sedia
a_Usiminas, teVe- a sua arrecadação de ICM caindo na perpendicular. Nessa época, eu estava vindo da Câmara dos Deputados. Lá eu tinha a responsabilidade de me preocupar com
o povo; aqui, a nossa ·preocupação é com o Estado. Passei
a levantar os motivos daquela queda brusca na arrecadação
de Minas Gerais. Resolvera o Governo subsidiar os automóveis para enfrentar o mercado de exportação. E o preço da
chapa de aço produzida por est3.tais foi, nesse momeõto,· rebai-
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xado, ele estava 55% do preço internacional. Fiz a denúncia
da tribuna do Senado Federal, fui discutir com o Ministro

Dílson Funaro, e fizemos, então, um compronilsso -de acerto.
O meu Estado perdia, nesse momento, todo més, um bilhão
de cruzeiros de ICM, só nesse achatamento.
Agora, devolvo a pergunta a V. Ex~ se essa aciaria~ fosSe
particular, será que o Governo a iria mandar subsidiar a iildústria automobilística? O industrial iria dizer: "Mas como_? Eu
preciso de lucro••! Por isso mesmo, fizemos isso_ em cima da
Usiminas, em- cima do Estado de Minas Gerais e em cima
da Acesita.
Em quase todos os setores dç aço, temos usinas particulares, algumas, da maior importâncía. No entanto·, no setor
de chapas planas, que são chapas de aço mecanizável, que
servem de base para a indústria, todas as_ indústrias são esta~
tais. Nenhuma empresa se dedicou a essa área. V. Ex• pOderia
dizer: "Não se dedicou por causa da tecnologia". Ora, fazer
aço carbono é pouco mais do que fazer gusa. Iss_o é tecnologia
de prateleira, de fundo de quintal. Qú~lquer um sabe fazer.
Uma tonelada é vendida a trezentos dólares. Hoje temos adarias particulares montadas no Brasil produzindo aço a duzen~
tos mil dólares a tonelada. São empresas particulares! Por
que elas não entram para competir com o Estado? Não são
loucas.
_
É aquele caso que eu estava contando: o indivíduo é
árbitro e, ao mesmo tempo, jogador, o que acontece quando
o Estado entra para fazer qualquer uma dessas pretensas políti~
cas. Não havia, na·época;informações a respeito,-mas levantei
dados sobre o custo da chapa de aço na composição final
do automóvel: não chegava a 5%. Na época, fiz a denúncia
daqui, e acabamos fazendo em três ou quatro meses, o acerto
do preço do aço. Na verdade, aquilo era transferência de
recursos do meu Estado para São Paulo. Não havia outra
explicação. Tínhamos a tradição Ue 20 anos de Ministros da
Economia orii.uidos de São Paulo. Era só isso. E essas distar~
ções são possíveis com empresa estatal.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. RONAN TITO -Com ml!Í!Q prazer, nobre Senador Marco Maciel.
O Sr. Mai-co Maciel- Senador Ronan Tito, no seu discurso de hoje à tarde,' aliás um discurso extremamente impor~
tante, V. Ex' centra~ a questão num ponto fundamental para
o País nos dias que estamos vivendo: diz respeitO ao -papei
do Estado na sociedade e na economia. Este questiOnamento
não está sendo feitO- apenas no Brasil, mas· no mundo todo,
onde o papel do Estado está sendo questionado. Não que
se esteja defendendo __o seu comparecimento ou a sua desnecessidade; a questão que se põe é saber qual o papel que o
Estado deva desempenhar no mundo de hoje. A discussão
não envolve apenas outros países do mundo; é uma questão
com que devemos nos -preocupar também. Como V. Ex~ salien~
tou muito bem, o Estado, de alguma forma, estendeu seus
tentáculos no território económico~ paSsoú à--ser empresário,
passou a ser produtor e árbitro ao mesmo tempo. Era o poder
que dava a concess4o e, ao mesmo tempo, dela se aproveitava.
E. começou a pertubar o mercado. Não quero discutir se o
Estado deva ou não operar no território econõrrüco; mas;
se deve, não poderia fazêRlo da forma como faz: pertubando
o mercado, na proporção em que busca interferência na política de preços, quer no preço da matéria-prima, quer no preço
do produto final, às vezes, fazendo-o de forma altamente
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contraditória -·e daí a razão da crise de_ muitas estatais:
coffipra as matérias-primas a preço rlúiis altos e vende O produR
to final a preços mais baixo. Cqnheço muitos exemplos disso,
aliás, resultado de inflUências, às vezes, não muito autorizadas
e nem muito corretas,__em empresas do setor público. Essa
questão, -por si só, nos leva a discutir o papel do Estado.
Mas vou mais além: acho que o Estado, na proporção em
que entrou no território econômico, se absorveu; teve que
deslocar quantidades elevadas de recursos e deixou ao desabrigo o campo social. Daí por que o País cresceu muito sob
o ponto de vista econômico: passamos a ser o oitavo~PIB
do mundo- hoje somos o décimo primeiro do mundo todÓ
e o_ nono do mundo Ocidental; mas o déficit so_cial se ampliou
assustadoramente. Por quê? Porque - insisto -entramos
riO território econômico e deixamos ao desabiígo a questão
social. E o que está havendo? Estatizaram-se áreas q-ue, por
sua própria definição, dev_eriam ser reservadas à iniciativa
privada e se privatizou aquilo que era tipicamente função
do Estado. Hoje estamos assistindo à privatização da educaç~o, à privatização__da saúde. _
O Sr. Ronan Tito - É verdade.
O SR. MARCO MACIEL- E agora, pasmem, a privati-zaÇão da segurança. O cidadão brasileiro, hoje, é um cidadão
inseguro. Não há mais seguranÇa pública no País. a política
está desaparelhada, está desapetrechada. Há empresas privadas de segurança de valores que têm efetivos superiores ou
iguais há de muitas PMs estaduais. Isso é o resultado de quê?
A meu ver, o incorreto posicionamento do Estado. Concordo
com V. Ex~ quando diz com propriedade, que o Estado tem
que ser apto. Para que ele seja apto, para que ele seja poder
de reserva, não pode ser ao mesmo tempo o produtor econô~
mico, porque se ele executa as duas tarefas, ele perturba
o mercado. Se o Estado quer se reservar ao· papel de evitar
que os oligopólios se desenvolvam, que os monopólios, sobretudo os monopólios privados, asfixiem a ·soCiedade, porque
agem sem controle político, ele tem que se limitar a esse
papel, que é extremamente importante, que é o papel de
àrbitro, ao exercitar o ~seU -papei de reserva para arbitrar os
conflitos, iiiClusive, no território eocnômtco. Ou seja, o Presidente -da Repúblici --c-uidar daquilO qllf: s:iO fllitçOes clássicaS
que aprendemos nos livros de Direito Constitucional; cuidar
no que é administrar a Justiça, manter a ordem, e fazer a
promoção social. Por exemplo, a educação. Não se concebe
cidadania sem educação. Não se concebe ascensão social, e
a democracia é o regime político que deve assegurar a igualdade de todos, igualmente de oportunidade. Não se concebe
busca de ascensão_s_o_cial sem existir educação. Não se concebe
cidadãos melhores formados, mais bem treinados, sem acesso
à educação. O papel do Estado é na área da saúde, sobretudo
para aquelas camadas mais carentes. Há o saneamento básico,
há a infra-estrutura física. Como estradas, comunicações, transportes. É esse o papel do Estado. É nesse sentido precisamos
raciocinar aqui e agora, sobretudo quando nos preparamos
- para- discutir e votar_ uma emeiida_ constitucional que o Presidente da República enviou ao Congi'esso,·e quando nos-preparamos para fazer a reviSão ConstitucionaL A revisão constitudonal está aí. Daqui a menos de dois anos estaremos nos
defrontando com ela. Precisamos começar a discutir esSa questão, e discutir de frente, porque quem vai resolver os problemas do nosso País é a própria sociedade brasileira. O processo
de desenvolvimento é endógeno, ou seja não conheço nenhum
País que tenha crescido de fora para dentro. O processo tem
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Na verdade, um projeto novo de Estado não chegou a ser
coricebído por todas essas forças que se reuniram no sentido
de tirar de vez o autoritarismo que vigeu entre 1964 e 1988.
OiScordo um pouco de V. Ex~ Penso que as classes conservadoras continuam tendo um projeto, que-agora apelidam de
"liberal". É um projeto liberal, porque uma vez que foram
coitsegi.iidas todas as infra-estruturas e um poder suficiente
para a área económico-financeira, banqueira, do Brasil, e
outras. Enfim, quando-se conse_guiu_tu4o isso, agora pode!llOS
discutir sobre a abertura dos mercados e começam a falar
insistentemente em mercado. Uma questão básica para -se
discutir esse projeto a que V. Ex~ se refere!.! primeiro definirmos -de que mercado estamos falando. O mercado de 50 milhões de brasileiros que têm alguma forma de viver ligado
~emprego, tni.Dalho_ou renda, ou é um ~erc;ado qu~ também
prevê esses 100 mílhões de brasileiros que sobrevivem dentro
do território nacional? Porque se incluem também esses 100
m_ilhões, cert_amente esse projeto de "País Jiberal, Estado menor possível", certamente, não vai resolver. Diria que cometemos o erro grave ~~- ~ermos_ c.entrado exclusivamente n·a
questão da liberdade e no resgate da cidadanr 1. Na verdade,
temos que encontrar um jeíto de resolver o problema brasileiro, levando em conta que o Sul e o Sudeste já dispensam
a questão da infra-estrutura económica; já têm estradas, Jil
têm telecomunicação, já têm praticamente toda a condição
básica para o desenvolvimento da sua ec_onomía. O Nordeste,
o Centro-Oeste e a Amazónia_não podem de maneira nenhuma confrontar a idéia de um Estado liberal sem que esse
Estado não crie as estradas necessárias, não dêem, condições
para as hidrovias, para os aeroportos. Enfim, o estágio em
que o País se encontra nas suas diversas regiões são estágios
de tal maneira discrepantes que têm necessidade de ter um
projeto capaz de responder a essas questões regionais diferentes, e há outra diferença a dos 50 milhões que estão ligados
ao mercado e os 100 milhões que estão fora do mercado.
Contemplo 3: Sua f31a com- uilt- enorme praze-r, pelO --fato de
que quase todos os discursos começam falando de crise e
terminam falando de caos. O seu discurso come_ça ~-no meu
entender- colocan.do problema e solução.
Esse é o raciocínio que teinos que -segurr. Acho que nós
latinos somos muito facilmente envolvidos pela emoção ao
discutirmos a crise e o caos, indo pra casa extremamente
satisfeitos, porque fizemos um discursos candente sobre a crise
O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex• pelo aparte. e sobre o caos. Mas nada falamos sobre o problema e a sua
solução. E o discurso de V. Ex~ encaminha esse ponto de
O Sr. Almir Gabiiei-Párilite-me-V. EX~ um aparte?
vista. Parabéns a V. Ex~
O SR. RONAN TITO- Com prazer, ouço o nobre Sena~o SR. RONAN TITO Agradeço a V. Ex'. Senador
dor Almir Gabriel. Quero ouVIr a todo_s que for poss{vel,
porque esse discurso tem o condão de apenas provocãr-. A Almir Gabriel.
V. Ex~, Senador Almir Gabriel, falou muito a respeito
parte que escrevi não contém dogmas, nem poderia corlter.
EsSe ~ç feServ~do ao Papa que nos visita_ na próxi~a segun- de infra-estrutura, mencionando inclusive aeroportos. E isso
-me lembra um fato muito interessante.
-- da-feira.
Recorda-se V. Ex~ daquele a"·ião que saiu de Brasnia
O Sr. Almir Gabriel- Nobre Senador ROnan Tito, dida com destino a Belérii do Pará, perdeu a rota, findando a
que as dasses conservadoras que em 1964 assumiram o gover- viagem num desastre?
- - Em razão desse fato apresentei um projeto'-de lei criando
no do País _e o poder, ou já tinhain o_ pOder-e assumiram
o Governo; q-ue este é um projeto, sim, de País. A pretexto meio porcento de taxa aeroportuária para que se dotasse a
de combater a corrupção e a indisciplina derãm ao Estado Amazônia dos mesmos sistemas de proteção ao vôo que temos
Brasileiro o poder que subverteu completamente a Federação, no Centro-Sul.
Na época, era o Líder no Senador, Deputado e combinei
permitindo um projeto que se esgotou até 1988. Esgotou antes,
mas em 1988, com a nova ConstituiÇãó,~_rompeu para:- urria- COm O Líder d3 Câmãra. Ibseri Pinheiro, que determinou que
nova possibilidade. O grande probl_ema _~que todos aqueles o Deputado Genebaldo Corrêa fizesse o projeto. Aprovado
na Câmara e no Senado, foi enviado para a Presidência da
que centraram fogo ao regime de 1964 o fizeram Pensando
República em tempo recorde~
na liberdade, no direito do cidadão e no resgate da cidadania.
que brotar de dentro, somos nós que devemos escolher os
nossos caminhos, fazermos as nossas opções. Não vamos espe·
rar nunca por soluções, apoios que venham de fora, ou apelos
salvacionistas: -chefes de Estado que sejam messiânicos ou
coisa semelhante. Temos que ter a convicção de que somos
nós mesmos, a luz da nossa vivência, recolhendo lições da
experiência, da nossa história - Cícero disse certa f7ita "A
históriã. é a mestra da vida". A partir daí é que devemos
saber o que queremos e em função disso nós que ·somos o
Poder Legislativo, e quem faZ a lei- dizia Pontes de Miranda
, não da realidade social de alguma forma -; nós que somos
os legisladores é que devemos enfrentar essas questões e enfrentar essa-S questões sem rebuços. De 1930 para cá, tem
havido no Brasil aquilo que os especialistas chamam, até mesmo alguns socíólogos, de ajustamentos pro.gressivos. E" não
são feitas as transformações Cstruturais. TroCando em "ffiiúdo,
nós temos "empurrado com a barriga" os nossos problemas
e não os enfrentando adequadamente. Chegoua hora de enfrentarmos essas questões. Está aí a revisão cOnstitucional
que, aliás, foi lriseiida no texto Das Disposições Consti~u
cionais Transitórias da Constituição, por inlc1atív3:-de V. Ex\
Senador Ronan Tito._ Está af a revisão coristifúCiOfüll, com
a qual teremos que nos defrontar muito brevemente. Está
aí essa emenda que o Presidente da República enVfou, estão
aí muitaS -OutraS -emendas constitucionais oferecidas por ilustres__CõJegas da Câm3rã e do Senad_o. En(ão, está na hora
de enfrentarmos essa questão. Sr. Presidente e caro_ orador,
político vai crescer na sociedãde brasileira. No meu entendimento, muito do__desgate da classe_política é porque temos
passado, infelizmente; para- a socit~dade, a sensação, de que
os grand~s problemas não estão sendo enfrentados. As vezes
estamos fazendo ajuste, adiando, e, quem sabe,_ até fazendo
um pouco de trabalho de psicologia social, de melhoria de
humor da sociedade, s_em efetivamente enfrentar as questões
mais agudas do_ País_._ Daí eu dizer que o discurso de V._Ex•
é_ importante na proporção ein que fere essas qUeStões nuCleares_, fuic'rais, cujas soluções são vitais para o País. Isso naturalmente, pode demorar um pouco de_ tempo. Mas é melhor
perdermos um pouco de tempo e fazermos algo que seja duradouro, do que trabalharmos sempre naquelas soluções transitórias, eniergcriciais, p-i"oVis6i'iãs, portanto", ndo duradouras.
É o que queria dizer ao substancioso discur~o de V. -Ex~
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E o ·recursos? Em vez de, co_m_o__propugnávarnos desde
o primeiro momento, ir pa:ra o Cindacta, para a Amazónia;

para proteger os Vôos como no Centro-Sul, C$Se recurso está
· sendo canalizado para melhorar os aeroportos de São Paulo,
Rio de Janeiro e BrasHia. É por aí sempre, sabe bem o nobre
Senador.
Se não definirmos o papel do Estado, não iremós definir
que tipo de sociedade queremos._ Se não definirmos Claramente qual o papel do Estado na nova sociedade, vamos
ficaf dando tiros a esmo, como esse que eu dei ao fazer um
projeto para atender o Cindacta e acabei atendendo os aeroportos de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Brasl1ia.
O Sr. Almir Gabriel - A pergunta seria se realmente
esses recursos foram para os aeroportos ou para os empreiteiros?
O SR. RONAN TITO- Pois é. ainda temos essa duvida.
O Sr. Antônio Mariz- Permite-me V. Ex~ um- apa!te?
O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex•. nobre Senador
António Mariz.
O Sr. Antôliio Mariz- Seriador-Ránan Tito, V. Ex•
teve a gentileza de me propiciar um exe!Dplar ~~-~u discurso
escrito, o qual ainda não pUde" h!r,l_!l~~-?-~a~_i co~_a ate!Jção
que requer. Restrinjo-nie-~- POiS~àSpalavras que V. Ex~ profere
da tribuna, que me parecerem provocam a discussão em termos acadêmicos, se ·podemos dizer assim: V. Ex• suscita o
debate certamente para defin-ir uma posição péSs-oal ao seu
termo. V.-Ex• reclama a definição do papel do Estado. Parece-me que essa definição, e-m larga medida, está dada na
ConstituiçãO Federal, que vem de completar três anos de promulgação por uma Assembléi~ Constituinte. O papel do Estado, sem dúvida, difuso em toda Constituição, pode ser, de
forma-mãiS: objetiva, encontrado em alguns destes artigÇJs que
cito exemplificativamente. O art. 21, que trata da competência
da União, estabelece com suficiente amplitude o papel do
Estado, o que a Nação brasileira, po~ sua ConstituiÇãO, -espera
·
do Estado.___
Diz" a ConstituiçãO rederal, no seu art. 21, entre outros,
que compete à União manter relações com esta"dos estrangeiros, declarar a guerra e fazer a paz; emitir moeda, elaborar
planos nacionais e -regiOnais ·de ordenação do Território ede desenvolvimento económico e social; também mânter o
serviço postal, o Correio Aéreo Nãcional; explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permisSão -aempresas sob controle e_statal acionário de serviços telefónicoS
e de radiodifusão instalação de energia -el~trica, navegação
aérea. E ainda os tranSportes rodoviários, ferroViários, fluvial
e lacustre.
O art. 177 define os monopólios do Estado que estão
sob_ o fogo cerrado do Gover9.o, como a pesquisa e- a lavra
de jazidas de petróleo; a refinação, irnportaçâo e exportação
de petróleo e derivados; o transporte marítimo de pétróleo;
o comércio de minerais e minérioS nucleares, assim por
diante. Então, parece-me que a Constituição procurou definir
o papel do Estado, que, ao contrário do que sustenta o liberalismo ou o neoliberalismo, aqui tão bem representado pelo
Senador Marco Maciel, não se limita apenas a- assegurar a
educação, a saúde, a moradia e segurança, mesmo· pofque
essas áreas de atuação do Governo só poderão ser bem ·atendidas se hO!JVer o desenvolvimento, se houver a riqueza nacional. E a riqueza nacional e o desenvolvimento não se farão
sem a infra-estrutura do Estado, a infra-estrutuia do- País.
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é papel também do Estado ãssegurar essa infra-estrutura
para que passa-haver uma Q_oa educação, uma boa _saúde,
emprego, habitação e segurança. Não deixa de ser curioso
que os liberais critiquem a educação pela escola privada, a
medicina privada, as empresas privadas de segurança, que
_s_ã9 _absolutamente legítímas no regime capitalista. Nã_o _se
pós-em xeque na Constituição eni vigor a orçlem capitalista.
Empresas nessas áreas que acabei de citar existem em todos
os países capitalistas. Elas não podem se constituir no argumento contra a presença do Estado, a intervenção do Estado.
O que é iti3.dmissíve1 é simplesmente se pretender que o mercado governe a Nação, que o mercado governe o País. Isso,
sim, é antiquado, é anacrónico, é ultrapassado. Isso, sim,
~~ª-func!ftdo em doutrinas seculares, doutrinas que foram
abandonadas, mesmo pelas grandes potências capitalistas de
hoje. Vou repetir, para enfatizar, um ponto de vista q_ue já
tive ocasição de emitir, nlesmo porque me parece oportuno,
na discussão, fazê-lo~ As empresas estatais dignas desse nome
são as que tém uin pape_I d~_ Goy_erno~ são apenas instrumentc>Sde Governo~ Se o BNDES tornou-se proprietário de uma
empresa que faliu e não criou uma empresa estatal, mas_ simplesmente socializou os prejuízos da empresa privada, é -Claro
que não se trata aí de empresa estatal. Se o Banco do Brasil,
por sua vez, recebe uma propriedade territorial rural em pagamento dos seus débitos e passa a explorá-la, evidentemente
não se trata de uma empresa estatal. A empresa estatal é
a que tem o papel de governo. O Banco do Brasil é uma
estatal, embora tenha forma de sociedade mista, porque é
um instrumento de política econômiCà: Portanto, é Governo.
As empresas estatais, autarquias e fundações~ são tentativas
diferenciadas de dar agilidade e eficiência ao governo. Se
esse objetivo é alcançado ou não-. -é OUtra coisa. O que- estará
em discussão, então, será a capacidade do governante. O
que não se pode é colocar em dúvida a natureza de governo
dessas entidades. No Emendão: a Presidência da República
propõe uma nova figura jurídica: a da universidade, que, segundo a proposta de mudança constitucional,terá "natureza
jutfdica especial". Não é fundação, não é autarquia, não é
empresa pública; terá natureza jurídica especial. é uma nova
tentativa de dar ao Estado a velocidade e a eficiência que
se nega à administração direta. É precisO ,que não se confundam as coisas e que, sobretudo, não se faça isso de forma
a velar as razões de natureza ideológica que estão por trás
do argumento. Na verdade, há uma discussão muito mais
ampla, de natureza doutrinária ou ideológica, saber~se se: o
Estado deve interferir na economia, se ele tem um pãpel
na criaçãO dessa infra-estrutura, do desenvolvimento e do
planejamento económico. Parece-me, Senador Ronan TitO,
que essa definição está perfehari1ente dada na Constituição.
Citei aqueles artigos e cito ainda um artigo da ordem económica que estabelece:

"Art. 173. Ressalvados os casos previstOs nesta
Constituição;a exploração direta de atividade económica pelo Estado só será permitida quando necessária
aos imperativos da segurança nacional ou a rel~vante
interesse coletivo, conforme definidos em lei."
Parece-me que os Constituintes crinipriram o seu dever,
definindo o papel do Estado. Por outro lado, considero extremamente presunçoso-e arrogante que três anos após reunir-se
uma Assembléia Nacional Constituinte, que votou o novo
texto constitucional, a nova Cã"rtáMagna brasileira, o primeiro
governo que se eleja para a Présidência da República assuma
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vontade nacional expràssa nas urnas, em eleições diretas e
~emocráticas também. Eram essas as condiderações que que~
nafazer.
-------
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tomar decisões em fã:vor da comunid3de, e nao em ravor
de determinados segmentos da sociedade, como acontece hoje: PagàtnóS um pesado "ónus em função de decisões tomadas
dentrO dessa -ótica. No Brasil, o parlamentar, o político, áo
inv€5-de defender a igualdade de oportunidades_ para todos,
muitas vezes é levado a defender a melhoria para_ algumas
categorías sociais, pelo peso eleitoral que elas tém dentro
do colégio eleitoral. Então, este é um ponto que acho que
tem contribuído muito para o atraso do nosso País, para a
tomada de decisõ~s equivocadas por parte do Congresso Nacional. Falando, então, do papel do Estado na economia,
concor~amos plenâmente com o que· diz V. Ex~, ~que ele deve
ter o papel de regulador das atíVidades económicas, para inibir
os abusos e, ao mesmo tempo, de emulador da atividade
económica naqueles segmentos onde haja a necessidade de
maiores investimentos, o que deve ser-feitO por ações de estímu!o e _não pela intervenção direta. Seria muito mais positivo,
muito mais barato, em termos de ação governamental e de
custos, se a ação fosse estimuladora e não interveritora. Nessa
área da intervenção, então, por ser o Estado todo poderoso,
ao in-vés de adotar uma multiplicid<:td~, de ini~iativas, o que
seria muito maiS ·interessarite e possibilitaria a distribuição
da riqueza nacional, o Governo parte para grandes projetas.
Não se justificãria o Governo intervir em pequenos _empr.een~
d_i,mentos. Ele sempre toma parte em grandes investimentos,
·- ·
até mes-mo para justificar a sua ·intervenção.·

0 SR:RONAN TIT6:::.. Observe~ nobre Senador Antonio
Mariz, que a ConstituiÇão e a lei definem e-, no entanto, há
momentos em que somos surpreendidos, aqui neste plenário,
por alguns argume~~os._ O_l!!ro dia, por exemplO, ouvi um
Senador dizer: "Privatizar a Usiminas, se ela dá lucro?!" Ora,
se é função do Estado ganhar dinheiro, então, o Estado tem
que perseguir, permanentemente, negócíos que dêem dinhei~
ro! Mas se a função do Estado e das empresas-eStataiS_ é
essa que está estabdCcida na Constituição, não proSpera- o
argumento do lucro apresentado pelo Senador. Se a função
do Estado é ter lucro, se "q11anto mais lucro mc:ll]or", talvez
seja um péssimo negócifi_iitexer Cº-in eO:ucação. Na verdade, hoje existem alguns filósofos e sociólogos
que dizem que a consciência tem trêS riíVeis. No primeiro
nível, por exemplo, alguém diz: Sei que o cigarro faz mal";
no segundo nível: "Não posso fumar", c no terceiro: "Se
fumar, posso ter um acidente cardiovascular". De tal maneira
ele está encharcado dO argu-r_n~nio que est~ pi-Onto para larga(
de fumar.
Será que nós estamos já no terceiro nlvel de cons_Çjen~
tização tlo papel do Estado? Tenho minhas dúvidas.
O Sr. José EduardO- Permite-IDe V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
Nesse aspecto tenho alguma experiência. Sempre ouvi
O SR. RONAN TITO- Ouço com prazer o nobre Sena· dizer, por exemplo, que fábrica de papel só era um negócio
viável se gerasse grande produção, exigindo grandes investidor José Eduardo.
__
mentos. Tiv-e a oportunidade de entrar no ramo há dez anos _
O Sr. José Eduardo- SenadorRonan Tito, comO Sê-inpre e fui descobrir que existem centenas de pequenás einpresas
o seu pronunciarn_~nt9.é c!__o m~ior significado neste_ momento_ pelo Brasil afora, todas muito rentáveis, e afirmo que podem
de indefinição que-se vive no País sobre os_rumos __que devemos se instalar novas pequenas ou médias empresas que serão
adotar em decis_ões da maior importância que 1 sem dúvida rentáveis. A crença de que são viáveis e competitivos apenas
nenhuma, afetarão o dia-a-dia do povo brasileirO; afetad.o, os grandes_ projetes,· em função de_ uma ecám?l!rla _de e~cal~,
para o bem ou para· o-mal, o cotidiano de cada um dos nossos é uma mentira, ou dos vendedores ae- eq-uipamentos ou de
cidadãos. TenhO oU:Vidõ muitos cOmentários sO-bre as origens grandes grupos financeiroS que -têrtfintete.sse de ffnanCiãr granda nossa "crise, que remonta, sob a ótiCa económica de alguns, des projetes. Procuram· induzir o industrial a patrociná-los.
a 10, 12 anos, e de outros a 30 anos, e sob a ótica política cauSando prejuízos ao País, porque, conseqüentemente, fala 100 anos ou mais. _E, obviamente, as decisões políticas_afetam tam recursos para as múltiplas iniciativas, já que há uma cona ordem econômica~ E-nesse aspecto vivemos hoje problemas centração de_ recursos em poucos e grandiosos projeteS: Foi
de origem económica res·ultantcs-de decisões políticas erradas o que acont~ceu no Brasil nos últim9s vinte anos. E, por
tomadas anteriormente. Contrariando uni pOuco a opínião último, gostaria de dizer que hoje no mundo discute-se muito
do nobre Senador Antonio Mariz e, obviamente, descontando a questão de se levarem conta o mercado; e o que é o mercado.
a opiniaO de iriuitos Sena4_t?r~~ e Deputados que participaram Há duas maneiras de se encarar o mercado. É muito mais
da Constituinte, e .que defendiam outras posições, aCh() que fácil descobrir o que q mercado deseja, isto é, qual a tendência
a Constítu'ínte foi viciada, porque não foi" exclusiVa. Pa.i:-a se- do consumidor, e produzir aquilo que ele deseja. Então, não
ter a garantia, realmente, d~ uma Cons~ituição que defendesse faltarão iniciativas nesse sentido, ná_o pre-Cisa -o Governo intermais os interesses da Nação do que os interesses corporativos vír.
-sempre haVerá einpréen-de-dores dispOstos satisfaZer a
da classe política, seria necessária uma Constituinte exclUsiVa
e nós, brasileiros, não tivemos esse privilégio. OUtrO dia.IÍ essas-necessidades de mercado, Sem a intervenção do Estado.
que o Paraguai, esse país amigo, sob novo governo revolucio- Seffipre-que houver mercado, haverá pessoãs dispostas a atennário, vai instalar uma conStituinte que será exclusiva. Na der a essas satisfações. Portanto, o grande balizador, o grande
origem da questão política está a do voto proporcional versus norteado r dos investimentos é o mercado. O mercado é atuanvoto distrital. Penso que o- v-oto proporcional traz, no seu te, ativo, atuaJ; vai continuar sempre atual~ porque só um
bojo, alguns vícios que são um pesado ónus para o povo louco vai produzir algo para o qual não haja mercado, para
brasileiro, levando o parlamentar a tomar decisões em favor o qual não haja um consumidor disposto a comprar. A preocude determinadas categorias, çorporativisCas ou· não-: Como pação do Governo deve ser a de ampliãr esse mercado, pela
a sua campanha política é levada a todo o estado, é dif!cil distribuição da riqueza. Quanto maior for o mercado, quanto
para ele contrariar determinados interesses de classe~ No voto maior for o poder aquisitivo da população, mais oportunidade
distrital, o parlãmentai defende u-ma comunidade onde todas haverá.
6 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :._-Qúero !em'
as classes estão representadas. Se tivésseinOs·ó-votO distritàl
ao invés âe proporcional, seria muito mais fácil para o político brar 8.o nobre orã.dor que o tempo de V. Ex~ está esgotado.
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Os apartes serão perniitidos, de acordo com o Regimento
Interno, pelo tempo de 2 minutos.
O SR. RONAN TITO ..::... Agradeço ao nobre Senador
José Eduardo o aparte.
Peço ao Sr. Presidente que permita os apartes. Gostaria
de ouvir os nobres colegas que pediram apartes, concítando-os
a ser breves. ComprOrileto-me· Com V. Ex\ Sr~ -Presidente,
a não comentar os apartes, porque o condão deste discurso
é, justamente, provoC~ú os nossos seriadores, para que cada
um possa se manifestar, airida que de maneira concisa, Sobre
o papel do Estado.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Permite V. Ex• um
aparte?
o SR. RONAN TITO --'Ouço com prazei-oaparte -de
V. Ex•
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador Ronan Tito,
serei muito breve. Apenas para advertir sobre alguns detalhes
interessantes. V. Ex~ traz à discussão o papel do Estado, mas,
como disse o Sena-dor António Mariz, ele já está definido
na Constituição. O qüe- femos que saber é qual a política
do Estado com relação à Economia? É evidente que a palavra
política que estou introduzindo aqui não é no sentido político~
partidário e, sim, política como uma ciénda sOcial, atinente
à atividade do Estado. No discurso de V. Ex_~ há muitas sugestões interessantes, mas que não devem evidentemente induzir
àquilo que hoje é umã: bandeira do Governo fed_eral, de que
a Constítuição não serve, a ConstitUição atrapalha, a Constituição é e~uívoca, a CoDstitiliçãO des_serve ao Estado. Absolutamente! O grande risco que vivemos no momento, SeD.-ador
Ronan Tito, é exatanú~rite-a vida do Estado, como o Estado
é pratiCado, como ele se exercita, como ele é representado
pelo Poder Executivo. Não é a ordem constitucíõnal que se
discute nesse momento, não é a ordem instituci0n8.1 também
que estamos discutindo. Tão falho é o Estado no momento,
no Brasil, na sua exteriorização~ nos aspectOs- pragmáticos,
que nós até o achamos muito grande, quando, na verdade,
ele é fragilíssimo. Há um Estado mais forte, o-da indústria
automobilística, há um outr_o estado dentro deste-, também
de muita fortaleza e _de muita impõnência, -é exatamente o
da comunicação social. Hoje o poder de uma rede de televisão
é rriiiói"-do que o poder do Presidente da República-em quatquer mensagem dirigida ao País. Os oligop6licis são fortíssimos, mas não é poi defeito da COnstitUição. o-corporativismo
é fortíssimo neste País. Também não é por defeito da Constituição. É pela má execução. constitucional, evidentemente,
que isso-- acontece. Então, estamos hoje no discurso de V.
Er" em busca de uma política do Estado para gerar a sua
linha económica. Conto V. Ex•, todos nós somos partidários
de que o Estado, taticainente, se retire dos setores aos quais
chegou equivocadamente ao longo da História. O nosso tipo
de Estado é uma projeção da História do Brasil, mas as defeituações do Estado são projeções de momentos autoritários~
exemplo, após 31 de março de 1964 o Estado passou por
uma expansão cada vez maior, exatamente porque não tinha
popularidade e tinha que ocupar todos os setores.
O SR. RONAN TITO - É verdade ..
O Sr. Cid Sabóia -de Carvalho~ Se V. EX.• defende uma
volta 'para excluirmos do Estado esse período doentio que
o acidentou, não há dúvida, todos nós vamos apoiar V. Ex~,
mas nunca confundindo a ordem constitucional com a prática,
com o aspecto pragmátiCo, coln o aspecto -político=do Estado.
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Eu falaria sobi-e esse assunto, Senádor Ronan Tito, muito
e muito,-lnclusive porq-ue V. Ex~ me provoco_u, na minha
parte de conhecedor de sociologia jurídica, de Direito, de
política como ciência social, quando V. Ex~ tocou em determinados temas no início de sua explanação, que achei fasdnantes. Inclusive iríamoS â teoria do Estado, que para mini é
uma complexidade que realmente atrai e que realmente fasci~
na. Eu parabenizo V. Ex~ pelo seu pronunciamento e digo
que a discussão aberta, bom seria que outras vezes ocorresse
nesse Plenário, com mais tempo para que falássemos somando
a nossa pouca experiência às luzes que V. Ex~ faz com_ que
resplandeçam na tribuna do Senado,_Muito obrigado.
O Sr. Nelson Wedekin- Permite V. Ex• um aparte?
-0 SR. RONAN TITO ~Ouço o nobre Senador Nelson
Wedekin.
O Sr. Nelson Wedekin-Semi.dor Ronan Tito, vou procu.:
rar ser breve, porque observo algo bastante interessante nesse
seu pronunciamento; o orador na tribuna é o que menos está
falando. Todos os apartes têm sido bem mais substantivos
do que a própria palavra do Orador. Apenas para dizer que
creio que, em tese, todos estamos de acordo que o Estado
abandone algumas de suas atividades, sobretudo na área produtiva. É razoável o argumento expendido pelo Senador Março Maciel ao afirmar que, quando o Estado se impõe a condi~
ção de investir nãs áreas produtivas, esse dinheiro investido
em siderúrgica, por exemplo, ou em tantas outras áreas, em
tantos outros setores, é dinheiro que não vai" para a educação,
para saúde, para moradia, para segurança etc. É apenas para
direcionar a discussão no que me parece ser o aspecto mais
atual de todo esse debate, que_ é a privatização da Usiminas
e também, um pouco, para contrapor o argumento de que,
o fato de a referida empresa ser lucrativa, não significa necessariamente que ela não tenha ou tenha que ser vendida. O
que quer dizer, em outras palavras, Senador Ronan Tito,
é- que se é assim, se esse dinheiro que- o Estado investe no
setor produtivo deveria ser enviado para o-utros segmentos
mais típicos das atribuições do Estado; então, é evidente,
que o processo de privatização, não apenas deveria .ser prece~
dido _de uma ampla e racional discussão, como deveria começar, sem dúvida alguma pelas empresas que não sãO lucrativas,
pelas empresas que são deficitárias. Porque; de ·outro modo,
esse· dinheiro que sobra todos os anos da Usiminas é iinl
dinheiro que o Estado não tem que investir. Parece ser algo
bastante simples. Mas o dinheiro que o Estado tem colocado,
por exemplo, na Rede Ferroviária Federal- e ninguém fala
em privatização-da Rede - ele poderia ir para a saúde e
para a educação. Quero concluir, Senador Ronan Tito, porém
eu poderia dizer mais cOisas. F'á13.-se muito daS corporãÇõeS
- ÍJlcl_usive, em aparte, o Senador José Eduardo falou das
Corporações; o Senador Cid Sabóia de Carvalho falou até
sobre um fato bastante interessante. Há outras corporações
das quais ninguém fala: são as grandes empresas ·nacionais
e transnacionais, os graildes bancos ... ninguém fala dessas
corporações; ninguém fala dos grandes interesses ... apenas
se reage contra as corporações, a união dos interesses comuns
d_e_determinadas_ profissões. MaE, na __ e?sência, ~ra isso que
eu q~eria dizer a V. Ex~ Para terminar, leio urita pequena
notícia da revista Visão, desta semana, que diz bem a esse
respeito, cujo título é o seguinte: "Privatizar sim, mas com
cautela." Diz a revíst3. Visão desta semana: "A Inglaterra
adotou integralmente a cartilha liberal e decidiu vender as
suas estatais. Eritre outrOs objetivos~-o governO inglês preten-
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dia levantar recursos para··cornbater o rombo no orçamento
público"- certamente para remeter esses recursos p~ara aquelas áreas que são atribuições específicas do Estado. ''Vendidas
as estatais, o rombo está de vofta na Inglaterra~ Nos _primeiros
cinco meses deste ano, o déficit saltou para 13,7 bilhões de
dólares, mais do que dobrando em relação aos 6,8 bilhões
do mesmo período do ano de 1990. Só que desta vez não
há mais eStatais para veilder." O que temo é que esSe processo
de privatiza-ção, do modO como está sCndo feito cOm açcidamento, com pres-sa,-com irraciõnalidade, com uma crítica ln uitas vezes injusta e até ofensivã-ã tOdoS aqueles que opõem,
nem tanto à privatiZaÇão -·em si, mas ã fO!ma como ela está
se dando; o que temo é que daqui a poucO vendamos as
nossas estatais, exatamente aquelaS qLié São as melhores para
vender, porque as outras ninguém cogita de querer comprar,
e, um belo dia, não tenhamos mais estatais e aiilda continue~
mos com os nossos rombos. Ou na linha do seu próprio a·rgu~
mente: aquela taxa de serviços de infra~eStrU.tiira pafa aero~
portos, que- V. Ex~ em boa hora decidiu ciia"i e teve força
para isso, não foi para aquilo que ·era a raz-ão ·cte ser, mas
para outros setores, outras áreas que não interessavam. M3.s
quero cumprimentar -y. Ex• pela forma como encãminhou
o seu discurso, como uma tentativa· de abrir esse debate, que
é fundamentaL E o fez de uma forma lógica, demo.êráiica,
racional, para que pudéssemos colocar não a verdade que
está estabelecida pelos meios de comunicação, pelas elites
dominantes deste País, mas aquela que representa o outro
lado dessas questões_ tão bem lcvantadas_po~ companheiros
e Senadores, nesta oportunidade. Muito obrigado.
O Sr. Oziel Ca"meiro - Perm"ite~me- V. Ex~ um aparte-?
O SR. RONAN TITO - Concedo o aparte a V. Ex•,
com prazer.
O Sr. Oziel Carneiro- Nobre Senador ROnan THO,_aqu"í
fiquei pacientemente ouvindO os apartes -à V. Ex-'- e gostaria
de apresentar meus encômios_ pela condução do seu discurso.
Antes de subir à tribuna, V. Ex~ anunciou para o:s_ compa~
nheiros que escreveu um discurso, mãs que não.iiia lê~ lo pOr~
que, na realidade, queria provocar um debate. E isso, efetivamente, ocorreu. Alguns companheiros emi~_i!a_m_gp_iniões pró~
prias e eu gostaria de, agora; também emitír a minha própria
opinião sobre à prOblema da presença do Estado na economia
produtiva. É evidente que num pafs subdesenvolvido, com
regiões carentes - e muitas Vezes o EStado ãinda necessita:
investir em economia ·proDutiva -,- nãõ' há dúviCia de --que
não poderemos de um modo radical importar, por exemplo,
o processo de privatização usado na Inglaterra. No caso específico dos aços sou um defensor da privatização porque, eVidentemente, já atingimos um g"rau de desenvolvimento nesse setor, o que possibilita ao Estado se ausentar dele. No entanto,
é preciSo Que todos nós nos conscientizamos de que privatizar
ou estatizar é urna conseqüênciã. de um interesSe primordial
da sociedade. É muito parecído, por exemplo, quando se
cria um incentivo fiscal; se levarmos em conta toda vez que
alguém no Estado renuncia a.um tributo-,_é evídente _que aquilo
só será uma medida aceriaâa se ãplícado na prOporção da
necessidade de uma benefício que possa retornar ã sociedade.
Por isso, louva V. Ex~ porque não houve nenhum aparte radical. Agora, eu não chegaria ao lib~ralism.o do Senador Marco
Maciel, até porque no Brasil ainda não podemos ter, em determinados setores, a tão re_clarnada economia de mercado, Há
regiões su,bdesenvolvidas, carentes. Se quis~rmos tornar mo~
derna e eficíente a agricultura 6fasileira, ela não pode, a exem~

se
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plo do que eu tenho até ouvido de algumas lideranças rurais,
viver numa economia de rnercado.-0 Senador Alrnir Gabriel,
que gosta de _citar estatísticas, falou no mercado de ~inqüenta
milhões de pessoas qu·e participam- e- cem milhões _que estão
fora do mercado. Ora, o Governo não pode, de modo abso~
luto, ignorar a existência dessa população carente. Por isso,
entendo que nem tanto-ao mar, nem tiiitto"-à terra. Devemos
privatizar empresas em que nãO se faz· mais nesess~ria _a pre~
sença do Estado. O Estado deve estar presente, concedendo
subsídios ou ate criando novas ernp:fesas, seTSSó for realmente
uma premência, uma necessidide-a:a sOciedade como um todo
ou da população de alguma região brasileira. Congratulo~me
com V. EX~ Dete-ndo a diminuiçâá da presença do Estado
na economia Produtiva, mas não a sua ausência total, exata~
mente porque cabe ao Estado servir à sociedade. Servindo
à sociedade, o Governo tem que ter a capacidade e a inteli~
gênc_ia para fiXa·r-as suas priOridades e evitar, assim, o deSper~_
díclõ, como ocorreu em muitas estataís.-Era o aparte que
eu queria fazer ao discurso de V. Ex~, nesta tarde em que
nos proporciona um debate da melhor qualidade e_ de_ grande
proveito para a Nação brasíleira.
O SR. RONAN TITO-- Por último, e não menos importante, the last, but not the least, o meu Líder, Senador Hum~
berto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Ouvi as suas palavras e li
o texto, que y._Ex~ distrib_~iu aos ~enadores, sobre o papel
do Estado. Sem dúvida. a grave crise _ eOOnómico~financeirà
que afeta. hoje, o Estado e, no sentido mais amplo, o setor
públiCo brasileiro, decorre, sobretudo, da situação de imensas
diÍiculdades, criadas a partir do momento em que chegamos
a iini alto índice de endividamento g~ral, interno ~-externo.
Sah~_.Y· .. ~~~- _e _so_bre iss.o ~~I)l~se. dePr.uç~dQ _em estuQos,
não apenas no Senado,__ mas tamb~m (ora dele - q~.:~e c~rca
de 40-0u 50% dos recursos fiscais da União, dos Estados
e Municípios têm sido utilizados, ao longo destes últimos anos,
pata o pagameilfo do serviÇo -ou-do principal da dívida externa
e da dívida interna~ _Ain_da l!á poucos dias, o Senhor Pre_sidente
da República, Fernando Collor de Mello, durante pronunciamentO-á Nação, pela televisão, afiiillou que no seu Governo,
de 15 de março até_ hoje, Sua Excelência diminuiu a dívida
internã- i:fe 30 trilhões para 11 trilhões de cruzeiros. Do meu
ponto de __ vista, nobre Senador Ronan Tito, a crise maior
d_o Estado, e ..Q<?~tanto do setor público - af ii:lcluídos os__
Estados, as-Municípios e o Distrito Federal - origina~se,
justamente, deSsa neci:ssidade de se__desviar recursos fiscais,
para o pagamento dessas dívidas. Se nós temos que pagar
a dívida exte~a_ e a interna, não podemos, porém, resgatar
a maior dívida de todas, que é a dívida social. Daí dizer~se
sempre q~e, sem a solução dessas dl!-a_s dívída~J a externa
e a Ínterna, não se resolve;: o problema fiscal do Estado, sem
o problema da inflação e, portanto, da dívida social. Ao ouvir
V. Ex• e ao ler o texto que distribuiu, pinça a seguinte passagem que, a meu ver,_é de muita lucidez, porque vai ao encontro
do que estou afirriiando: "No meu entendimento, os recursos
da privatização deveriam ser cãrimbados para investimentos
na educação, s-aúde, saneamento etc,_ Ou _s.eja, os recursos
apurados não poderiam ser usados para o pagamento da dívida
pública. No processo atual, infelizmente, está para ocorrer
aquilo que teria sido bom evitar. A alienação do patri~ónio
está sendo feita com o propósito de aliviar o-déficit público."
V._-Ex~ colocou o dedo na ferfda. Esse _é o aspecto, talvez,
mais negativo do atual processo de privatização no Brasjl.
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Sabe_ V. Ex~ que isso ocoi"reU fambém na Argentina. Na Argentina, os recursos fiscais arrecadados com a privatização das
empresas públicas foram drenados para o resgate da dívida
pública. Isso não pode ocorrer no Brasil, porque aí estaremos
cometendo uma perversidade de natureza social a mais, dentro
da nossa política económica. Portanto, tenho para mim que
seria de bom alvitre que pudéssemos -inclusive se prosperar
algum texto da proposta de emenda constitucional que o Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nãcional,
introduzir um dispositivO que ·e-stabelecesse a obrigatoriedade
de que os recursos provenientes da privatizaÇão -das empresas
públicas, inclusive Sociedades de economiã. inís1:a,-seri3m aplicados em investiffientOs ria --área social de educação, saúde,
saneamento etc., como defende V. EX\ através de programas
a serem submetidos ao .crivo do Congresso Nacional. Se nào
for assim, correremOs-o riS-co a que me- referi - e que V.
Ex~ denuncia, do desvio desses recursos para o resgate da
dívida pública. Quanto ao mais, sabe V. Ex~ que o PMDB
e, contra o proCesso de privatização. Inclusive aprovamos,
com ressalvas, a atual Lei de PrivatiZação riO bOjO ·ao Plano
Collor. No caso específico da Usiminas, a maioria da bancada
levantou-se contra o modus faciendi, isto é, cOntra a incóilstitucionalidade do Decreto do Senhor Presidente da República
que extrapolou o poder regulamentar do Poder Executivo
e, por via de conseqUência, contra o edital de venda da Usiminas.
Ficamos apenas, põrtarito, na q-uestão de ordem jurídica.
Não podemos negar que o processo de privatiúição é necessáiiO, pois o Estado tem que se retirar de certos setores,
para dar espaço ã iniCia1iVã--priVada. Digo, embOra saiba que
V. Ex~ tem uma posição diferente, que também há duvidas,
se em vez de começarmos pela privatização das empresas
rentáveis não devêssemos iniciãf o--proCesso pelas empresas
deficítãliis, comO ocorreu riO México. Muito obrigado a V.
Ex~
··-

O SR. RONAN TITO- Agradeç<r a V. Ex•,~nobre Senador Humberto Lucena, meu Líder. Digõ a·v. Ex~ que se
tivésse-mos tempo iríamos debater esse assunto.
No entanto, Sr. Presidente, acho que o intento foi conseguido. O que propUnha, desde o início, era COfoCar-em debate
o assunto do maior relevo.
Peço a V. Ex~ que dê meu pronunciamento como Jido,
inclusive os tópicos ijpe tCntei provocar aqui, deSta trib-una,
para que houvesse o debate. Tinha consciência, desde o momento, que a opiníãO--m.enoSTrilPortante sobre ã. questão do
papel do Estado seria ado orador. Por iSso mesmo me privei,
muitas vezes, de emitir minha opinião, Ouvindo os conceitos
dos meus pares, os Srs. Senadores.
E se V. Ex~ permitir constar dos Anais, lerei apenas
os tópicos finãi"s ·cta provocação que eu que-ria:
"1) Que tipo á6 sociedade e de Estado queremos'?
2) A Constituição e a Lei n9 8.031/90, definem o caminho.
3) Mas parece que ainda não estamos socialmente convencidos. Daí, precisamos cnntiilu3r o debate.
4) Posições pessoais: --gradualmente favoráveià privatização.
5) Mas não pelo Estado mfnimo.
6) A intervenção do Estado na economia foi necessáría,
no passado, para deslanchar a nossa revolução industrial.
7) Minha proposta original: os recursos da privatização
seriam carimbados para que não fossem usados no pagamento
da dívida pública. Esta- é ·minha diferença principal com o
que está sendo feito hoje.
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8) A situação atual está muito deteriorada pela ineficácia
do Governo.
9) O que precisa ·ser feito:
I - acerto fiscal simultâneo;
I I - acerto duradouro das dívidas interna e externa;
III- transparência e correção nas contas públicas;
IV- maior envolvimento social no processo.
10) Por que persistir nas atuais condições'? Evidentemente, para avançar.
11) Três considerações sobre como avançar:
I - priorização dos gastos públicos dado a escassez de
recursos: áreas dos monopólios estatais, área cinzenda de combinação do público e do privado, e área·da iriiciativa privada;
I I - redução da intervenção na economia acompanhada
de descentralização executiva e adminístrativa;-III -democratização do capital e fortalecimento das empresas nacionais ...
Sabe por que, Sr. Presidente? O déficit é um saco sem
fundo,_ Tudo que se julgar, para tampar o déficit, se- não
se fizer o acerto de contas, se não fizermos o acerto fiscal,
o que hoje parece tampar esse saco sem fundo, amanhã, sem
dúvida nenhuma, irá por água abaíxo.·Então, creio que a privatização deve prosseguir. A discussão se é com as empresas rentáveis ou com as deficitárias
pode-se deixar para uma outra hora, mas é imprescindível
que se faça o acerto fiscal, o acerto _de contas, para que o
património da população b_rasileira, a poupan_ça_do povo brasi-:_
leiro, como estatais e extraordináriaS -que temos, não seja
jogado I). Um buraco sem fundo que se ch(!.ma Qéfieit.Muito obrigado a V. Ex~ e aos Srs. Senadores. (Muito
bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR RONAN TITO EM SEU DISCURSO:
.
O PAPEL DO ESTADO
Os acontecimento_s recentes no caso da privatização da
Usiminas devem levar cada pessoa, principalmente cada parlamentar, a definir_gue tipo de Estado e que tipo de sociedade
queremos: Não importa neste momento qual vem em primeiro
lugar, se a sociedade ou o Estado, mas, como a política de
privatização está na Ordem do Diã, vou falar desse processo
e de sua importância na reforma do Estado.
Antes de mais nada quero notar que não só a ConstítLiição
de 1988 consagrou a livre iniciativa como um- de seus princípios
fundamentais, mas também a Lei n~8.031, de 1990, que regulamenta as privatizações, sinalizou um dos caminhos mestres
para a reforma do Estado.
Esses foram dois passos jurídicos importantes rumo a
nossa modernização, mas, a julgar pelos últimos acontecimentos, não estamos ainda socialmente convencidos do caminho a seguir. Muitos dos que votaram para aprovar a lei
de privatização, hoje estão dizendo: mas por que a Usiminas?
Por,que começar justo com um estatal lucrativa? Ora. se
as pessoas estivessem verdadeiramente convencidas com a
definição da lei e se estivessem satisfeitas· com a sua execução,
a resposta estaria contida numa outra pergunta: por que não
a Usiminas?_
Em todo cas_o, as dúvidas que ainda persistem exigem
que continuemos a discutir o processo, pois só no debate
frãnco é que podemos nos co-nvencer do acerto ou erro das
nossas decisões.
Devo dizer que até bem recentemente eu tinha sempre
um pé atrás, quando se faJaya em _pri_vatizar. Depois, passe':i
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a ver nesta idéia a forma possível de retomarmos o crescimento d~ comportamento ao longo dos seguintes pontos: 1) um acereconótnico com os nossos próprios meios. Hoje;- diante das to fiscal pari passu com a privatização, 2) um acerto duradouro
tantas dificuldades que estão a avassalar o Estado brasileiro, das dívidas interna e externa, 3) transparência e correção
passo a me preocupar até mesmo -com sua soberania. Parece nas contas públicas e 4) um maior ·envolvimento dos indivfque é chegada a hora de o Estado reagrupar forças e desocupar duos, das com-unidades locais e regionais, das entidades de
trincheiras que podem ser melhor defendidas pela iniCiativa classes e -até mesmo da sociedade em geral no processo.
privada. A privatização pode ser entendida, assim, como um
Não bast"ã, portanto, que 0 processo de provatização siga
processo de reagrupamento.
as_ narinas legais. (Aliás, quero fazer aqui um elogio à atuação
Mas tambt.!m não sou pelo Estado míninio. Não é isso. do Procurador-Geral da República, o Dr. Aristides Junqueira.
O Estado tem de ser soberano. Ele tem de ser indutor do Como primeirO Procurador sob a nova Constituição, ele tem
desenvolvimento e de equalizá-lo. Ele precisa intervir a qual- ocupado um espaço realmente dignificante para o cargo que
quer hora para apoiar, para estimular ou desestimular qual- desempenha, estabelecendo precedentes que só poderão. enquer atividade. Finalmente, o Estado precisa cuidar dos servi- grandecer 0 Ministério Público.) É necessário" também, como
vinha dizendo, que 0 processo de privatização seja uma mediços como da justiça, da segurança, da saúde e da educação.
Afinal, foi uma iniciativa acertada de GetUlio Vargas da eficaz na solução dos iJ.óssos-problemas.
Mas por que persistir com esse proCeSso taõ custoso e
aquela negociação par~ termos a Companhia Siderúrgica Nacional. O momento fOr definitivo na implantação de nossa em circunstâncias táo adversas?
siderurgia, assim como não foi eiTado o Brasil, Minas Gerais
Primeiro, por força mesmo das circunstâncias. Segundo
e demais estados terem se empenhado para fundar a Usiminas _para reagrupar as forças do Estado, tomando-o menor, mas,
e outras empresas de tal porte. Não critico a antiga luta Pelo mais ágil, coeso·-~ soberano em relação a_ vida económica
petróleo. Apoiei a campanha uo petróleo é nosso" e já lutei do País. Terceiro, para avançar. A magnitüâe e Os limites
pela Petrobrás. Naquele tempo a i~iciativa -privadã não queria desse processo de reforma e de redimensionamento do Estado
ou não podia entrar, não tinha. recursos que bastassem.
têm de ter por objet~vo não só a preservação mas o progresso
Tenho certeza não só -de que foi oportuno mas valeu da revolução industrial brasileira. N:~o podemos pôr a perder
a pena o Estado ter ent!_a"do !la siderurg_ia, na e:ne!gia-;:-na ~.s gralide~ sacrifícios, nem estag-nar sobre as conquistaS passatelefonia, no transporte etc. Çom isso ele_ger~u~ _ e~se grande d~~· _E_é sobre como ava_nçar que gostafiá de terc~r agora
_
património que são as empb~SaS ·estatais e sobre o (jll<~:_ra-esce al&!J:mas cçmsideiações.
hoje na política de privati:úiÇão.· A escasSez de· recursos está a_ eXígh que fàÇamos- uina
Há pouco mais de três anos fiz, deS-ta tribUtiã, u!n díSctifsO pritlfiza~ão clál'a do~ gastos e invêStiinentos públicos. No que
sobre o assunto. Há dois anos, tramitou nesta casa um projeto diz r~speito aos gastos e investimentos públicos. No que diz
de lei de minha autoria. Existem semelhanças entre o discurso, r~_spe_i_~O- aOs gastos, essa priorizaÇão -pode usar có:rll"õ perito
o projeto de lei, e a atuallei das privatizações. ·Por exemplo, de partida o número dos inonopólios que o Estado tem de
tanto no meu trabalho como na lei vigente, falamos em alocar exercer_impresciridivelmente. Este parece ser deveras um cri~
para os trabalhadores, a preço supersubsidiado, uma parte tériO adequado, senão vejamos.
(10%) das ações da empresa a privatizar. Isto semp!~ me
Ainda que o princípio da propriedade privada seja uma
pare-ceu uma compensação justa porque os empregados se espécie de monopólio no que tange ao direito de uso e abuso
sacrificam ganhando mal durante muitos anos e f~zem parte das coisas, a privatização das atividades implica na quebra
na -construção do patrimônio.
--- .de monopólios enquanto formas de controle e domínio -dos
Mas há também diferenças, e a principal delas é que, mercados. E em se considerando o espaço geográfico nacional,
no meu entendimento, os recursos da privatização deveriam o Estado só precisa exercer um controle soberano, ou seja,
ser carimbados para investini.ento na educação, saúde, sanea- um monopólio, em três áreas: na produção de leis, na adminismento etc. Ou seja, os recursos·a-purados não poderiam ser tração da justiça, e no uso legítimo da força.
usados para o pagamento da dívida pública: No processQ ~tuat,
Em todas as demais áreas da atividade humana, o Estado
infelizmente, está para ocorrer aquilo _que teria sido bom evi- pode ou comparti-las ou deixá-~as inteiramente fiara a inicíà.~
tar: a alienação do património está seiido- feítã. com o prop6síto tiva privada. As áreas compartidas são típicas de investimento.
__ OS .serViços de educação~ saúde, saneamento e s_e_gurança,
de aliviar o déficit público.
A situação naCional deteriorou demãis nos últimos dois comumente designadas como prórpios para a intervenção do
anos, fazendo da Privatização uma foriiüt=ae capacitação ur- Estado moderno, são na verdade áreas mais ou menos cinzengente e indispensável de recursos. Outras formas já tentadas tas, onde o ideal é uma combinação de atividades p!iblicas
foram: o arrocho salarial, a reforma administrativa e o se-qíies- e pri~adas. Existem, por outro lado, áreas em que o Estado
tro da poupança. A privatização talvez sejá 3 última forma verdadeiramente moderno-não se mete. É o caso, por exemrelativamente fácil à disposição, depois da qual não se vislum- pio, dos serviços religiosos.
_
~ intervenção estatal na produção de bens ou mercabra nenhuma outra fonte de recursos.
Assim, a situação sempre agravada comprova ã ineficácia darias se justificou nO passado brasileiro na medida em que
do atual governo. E pata não se dizer que temos memória foi_v.ece"ssáiiaparaprorrioveraiiidustrialização.doPaís. Ainda
curta, cabe perguntar: estaríamos nos, como ocôíTéu nô casô hoje essa intervenção é considerada necessária em alguns setada poupança popular etc .• diante de mais um possível confisco res, especialmente no que diz respeito à pesquisa e ao desenimprodutivo? Qual é a garantia de que desta ve~_ !eremos volvimento de novas tecnologias.
os problemas do déficit e da reto-mada do crescimento finalAgora, é curioso notar que no agudo quadro de escassez,
mente equacionados?
em que vivemos, uma das áreas mais sacrificadas nos últimos
Na verdade, não existem garantias--e, diante ·cre-Ste pro- anos tem sido a agricultura. O subsídio à agricultura é hoje,
cesso aparentemente. inelutável, somos levados a propôr, __com paradoxalmente, uma proposta vencida. E digo paradoxalvistas a minimizar as -pôssfvC:is péi·daS, uma mudã.nça geral mente JX)rque, num contexto inflacionário e de miséria social,
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a produção de alimentos maiS baratos deveria ser o coinéçõ
de uma solução.
_
Acreditamos em todo caso,··-que os três moriOpólíos imprescindíveis e as necessidades de desenvolvimento vis~à-V1S
outros Estã.dos nacionais sào critérios úteis para üecidirmOs
sobre as nossas possibilidades de gastos e investimentos públicos.

Outra observação- que---gostaríamos de fazer l:de-que a
privatização significa -uma- redução da intervenção -do Estado

na economia produtora de bens.J_mas precisa set, concomitantemente, acompanhada de u._ma descentralização executiva
e administrativa. Essa necessidade surge em _fu!l_ção nã_o :f!Ó
do tamanho e diversidade do Brasil mas tambéin-do fato di:

que o País passa hoje por um processo de integração cOntinental.
Queremos camhi.har para um mercado livre na América
do Sul, desejo este tão cl<J.ro que achamos por bem explicitá-lo
no artigo quarto da CQnstituiçãocJá fizemo~ progressos significativos com o acordo Mercosul, envolvendo Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai. O contin~nte, porém; é feitO de mais
oito países e com a mãioriã. deles as perspectivas de integração
são muito- ªtraent_es.
"""Estivemos· há_ pouco em_ Roraima e ob~ervarnos lá um
forte anseio pela integração com a Venezuela e, fiais além,
com o Caribe. É_ que todo o setent_rião amazó:rjii:O pº9eria
se benefiçiar enormemente com o barato petróleo venezuelano. Pudemos sentir_também o quanto o··m.ónopólio da Petrobrás se torna, ali, economicamente irraciõitàl. A Petrobrás compra petróleo da Venezuela, ~ransporta-o
para Santos o:n_de é refinado, e leva os deriva.c:los para o setentrião amazónico, bem próximo do_ponto de origem. Deus
sabe por quantos transportes passa o petróleo neste périplo!
O resultado de qualquer forma é que a gasolina do lado brasileiro custa X do lado venezuelano, 20%-Qe X. E com a aventada regionalização dos preços tendêlicia eiii" breve será
de aumentar ainda mais a disparidade, dado o inexorável
aumento dos preços em Boa Vista.
·
Agora, por que náó-fiivõi"ecer todo o setentrião conl a
quebra do monopóliO estatal do petróleo e o estabelecimento
do mercado regional de troca? A regiãO pode ser abasteci!ia
de combustíveis e asfalto pela Venezuela, enquanto o _Brasil
possui muitas oUtraS coisas para vender a ela. Não- precisaríamos pagar petróleo com moeda forte como est3:mos paganM
do. Poderíamos pagar com máquinas, equipamentos e cereais
_
que a Venezuela seguramente importafiá. deste País.
Enfím, dã.do- a -e'S_CàS$~z-tl_e recursos, é chegada a hora
de descentralizarmõs os encargos, isto é, os deveres executivoS
e administrativos, A Constituição já proõ:Ioveu uma-desce-ntralização de recursos, mas está aí o Presidente Collor com sua
plataforma de fazer escolas municipais iâênticã.s, do Rio Grande do Sul a Roraima. Ora, ·sabemos que qualquer escola que
o município constrõi" pof20, usando material e mão~de-obra
local, os estados constróem por_ 40 e_ a União por ·100. É
simplesmente mais um eXemplo de irracionalidade ecoilômicã
que, no nosso entendimento, poderá ser minOrado com a
descentralização administrativa. Quer dizer, deveria voltar
à pauta o nome Estados Unidos do Brasil no lugar de RepúM
blica Federativa do BrasU.
Uma terceira observação que gostaríamos de fazer é que
a privatização r.e.\.'igora a iniciati~a ptivãda mas isso só Dão
basta para o atual estágio do nosso desenvolvimento industrial.
O capitalismo industrial brasileiro precisa superar· o seu atual
estágio, d~gamos _assim, patriarcal, e saltar para um novo pata-

a
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mar qualitativo. Este salto exige movimento em dois sentidos:
Uni, no sentido da democratização do capital e. outro, no
senfído do fortalecimento das empresas nacionais com a promoção de grandes conglomerados.
O primeiro movimento é he_cessário para que haja uma
integração cada vez maior da população brasileira no projeto
d~ d~senvolvimento da nação. A privatização das estatais abre
Uma oportunidade ímpar para se iniciar esse processo de deM
mocratização do capital, e é por isso que advogamos o engajaM
nlento, ainda qtie fortemente subsidiado, dos empregados e
. comunid~des locais na _compra das empresas.
.
Já o segundo movimento é necessário para que haja a
integração verdadeiramente competitiva da economia brasileira nos mercados mundiais. Este ponto foi muito bem desenvolvido pelo Sr. Jorge Hori, em aftigo na Gazeta Mercantil
(de 21 e 23,9-91) e que passamos a citar no argumento que
segue.
Para o Sr. Hori, o modelo de economia real vitorioso
hoje não é o_ norte-amexjcano, nem os modelos europeus,
mas o japonês. E diz ele:
"A premissa básica que comanda eSse novo modelo capitalista é que para ·ser competitivo mundial- mente_ é preciso ser grande, é preciso ser_ mega. Big
is best confronta-se com small is beautiful."
"As empresas japonesas", continUa o Sr. H o ri
num esforço comparativo, ncresceram com o apoio do
Estado e fund~das num mecanismo comercial. As americanas e alemãs cresceram - cómo emprésas privadas -dentro de uma economia de mercado, çom o apoio
indiiéto de seus estados. As italianas, francesaS e-britânicas cresceram comQ estatais. Estas últimas forain. posteriormente privatizadas: na França - ao -éó"iJ.ti"ário
-ocorreu um proceso '(}e estatização".
VoltandoMse para o caso brasileiro, Jorge Hori achou que
-ainda não nos apercebemos de que a nova ordem _competitiva
mundial se faz entre megaempresas transnacionais e~in tc_>9-as_
as frentes. Pelo contrário.
"O governo", diz ele, "propõe a abertura da eco-:
nomia às irilportações pata: éfirínentar a concorrência
e o direito de opção dos consumidores, de acordo com
uma visão liberal. Segundo a mesma visão, propõe medidas e ações antitruste e de combate aos oligop61ios
nacionaiS, eStigmatizando-os como os principais vilões
da realimentação inflacionária."
- "A piiVãtização é orientada no sentido de segre-gação das empresas, de forma a ampliar a concorrência
no mercado naciõnal, contrariando a tendência mundial de concentração, em cada país, em torn-o- de grandes empresas transnacionais - seja nã siderurgia de
planos, seja na petroquími'ca."
"Portanto, o Brasil tem duas alternativas básicas
para a organização da sua economia capitalista: a) o
modelo plenamente liberal- que os países do primeiro
mundo não pratiCam -mas- recomendam aos do terceiro
=-que irá C:Onduzir a uma profunda desnacionalização
e -~..-o domínio da sua economia pelos oligopólios munM
- diais; b) o modelo da nova concorrência- com o fortalecimento das empresas privadas nacionaís, para ampliarem significativamente o seu tamanho e se transnacionalizarem."
"Na primeira opção, o cenário mais provável é
que os grupos mega se entendam no exterior sobre
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tação de outra lei, a invasão é da competência do Poder Judia divisão do mCrcado brasileiro, numa versão moderna
ciário. e, para tanto, não há a autorização constitucional.
do Tratado de Tordesilhas. Na segunda, o Brasil irá
Verifica-se, portanto, _que legislar através da medida proparticipar do grande campeonato da e_co-nomia rifi.mdial, com um time próprio,-- e-não apertas oferecer o _ visória é Constitucional, porém íntúpretar leis através delas
seu mercado para a satiSfação das transnacioriaiS-não é assumir as aptidões do Poder Judiciário. Sendo assim, não
brasileiras."
Mesmo na melhor das hipóteses, o cenário pintado pelo

há autorização em nossa Carta Magna.
A matéria é das mais controvertidas. Jornalistas se acercam de nós. os integrantes da comissão de Deputados e SenaSr. Hori é sombrio, prinCipã.lmente se levamos em conta a
maneira avassaladora com que o modelo liberal de descons- dores, querendo saber das possibilidades de a comissão, no
trução do Estado _vem sendo perseguido entre nós. E isto mérito, aprová-la. É de difícil assertiva, é de difícil afirmação
não obstante o fato de que até mesmo o Presidente Colloi' tratar-se dessa matéria, pois a previsão é abSolutamente difícil,
tém se desanimado com os seus esforços para levar o Brasil inc1usive porque se nota qUe neste momento, rio Congresso
para o primeiro mundo e se frustrado com a pouca recepti- Nacional, muitos temas da ordem jurfdica merecem uma solução meramente política.
vidade dos países avançados. Afinal, suas frustrações não o
Aprovar·no mérito a Medida Provisória n9 299 será, sem
levaram sequer a propor alternativas e dessa maneira continuamos, corno que por inércia, na rota de desconstrução do dúvida, um procedimento de caráter político de apoio ao Presidente da República, mas não será de bom grado uma proviEstado.
São estas as observaçôes eeste~o discurso q-útq5üde fazer dência de caráter jurfdico, uma providência técnica; ad6iada
__ _
com o intuito de buscar alg_1,ms parâmetros e destaques funda- pelo Congresso· Nacional.
mentais para a continuação do debate sobre a privatização.
Difícil~-Tá disse, ãnteciparmos de como procederá a CoMuito obrigado.
missão. Ao aprovar a admissibilidade, há, de certo modo,
o anúncio de que, no mérito, poderia também a Medida ProviO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Concedo a sória n9 299 merecer igual tratamento dessa Comissão Mista
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
que, inclusive, é presidida pelo orador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -.:_CE.
Na reuniãO de ontem à noite, sendO-O Presidente e não
Pronuncia-d seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~$ e Srs.
tendo havido empate, não votei, más eritendi razoável a posiSenadores, estamos numa tarde de grande inspiração, inclução do Relator Francisco Dornelles no momento- em que,
sive com esse debate provocado pelo Senador_Ronan Tito,
antes de e~min~r o mérito, e porque não deveria mesmo
onde se discute as posíçóes que deva o Estado ter com relação
fazê-lo naquela hora, ele entendeu que a ótica governamental
à economia, de tal sorte que possa1pos _suplantar o quadro
deveria predominar para que passassem os dias e _essa ó~ica
negativo em que nos en:conrra:mos neste Ipomento. ~ .predominasse até o exame do mérito dessa citada_ medida
Ontem, Sr. President~, Srs. Sena_dores, reuniy.-s_e: a Co- provisória.
missão Mista que examina a Medida Provisória n9 299. E _
Vejam como está a situ-açãO- no Brasil e co~o é o _EsÍ~do
essa Conússão, por dez votos contra três, acolhe_u o par:_ecer
brasileiro. Eu admiti há poucos inStantes ao orador que me
do Relator, Deputado Frandsco Dornelles do PFL do Rio
antecedeu,
Senador Ronan Tito_, que muitaS VezeS -pensamos
9
de_Janeiro, entendendo que a Medida Provisória n 299 realque é inconstitucional aquilo que, na v.crda9e, tem uma fisiomente cabia dentro dos conceitos de re-levância e urgência.
Até aí, Srs. Senadores, tudo bem, porque, afinarae con- nomia pragmática, tem uma· faceta meramente prática.
Quando queremos defiliii- -ã posição -dO "Estado, dentro
tas, a relevância e a urgéncia são contemplações que devem
da atiViâãae e~nômica, é ~vidente q-~,~e p.ão precisamos de
ser feitas atr~vé~ de u_~ __p_ont_<? de vista governamental. A
ótica, af, seria governamental, quem saberia da urgência e atacar a Constituição, precisamos aplicá-la, mas a Constituição
da relevância seria exatamente o Presidente da República se aplica através de instrumentos lícitos_~ normais. Não se
aplica a Constituição âtravés' de medida provisória esdrúxula,
ao baixar a sua medida provisória. Muito embora seja de
absoluta estranheza, entendemos que há relevância e urgência estranha, antijurfdica, contra o direito e que demonstra, acima
quando a medida provisória, esdruxulaP,ente. é meramente de tudo, a in~ompetência técnico-científicã-no carifpo 'dos cointerpretativa. Então, há que se perguntar: qual a relevância nheciriientOs sociais da equipe que assessora, neste momento,
e qual a urgência de uma mera interpretação? Quando falamos §ua Excelência, o Presidente da República.
em interpretação,_ Sr. ~-~esidente, a coisa se: complica, porque
Uma medida provisória casuística que visã dar uma interno Direito_ uma das situaçõ_es mais polémicas é admitir-se pretação, embora passageira, para propiciar o leilão, isso,
a lei interpretativa, muito embora já no tempo do grande evidentemente, foge aos parâmetros da seriedade, não é sério.
Preocupamo-nos com o Estado: ora ele parece excessivo,
Rui Barbosa esse assunto fosse debatido, e o próprio Rui
tendesse para entender que uma lei, por explicitar outra, ter- ora ele parece gigantesco, é o titã, é uma coisa estranha,
minaria, evidentemente, por intrepretá-la. Mas é evidente, tem mjl braços, tem todas as aptidões. Mas, no Brasil, Srs.,
no sistema legal brasileiro, nas_ instituições brasileiraS, a lei no momento em que o Estado exorbita, através de uma med-ida
interpretativa, como concebe o Presidente da República, tem provisória, para propiciar uma privã.tização que se consuma
existência duvidosa e aJ1ticicntffica. _Ainda rniD.s_que, pela de modo ilícito, nesse exato momento; esse.Est3do tem dentro
Constituição, de acordo com o nosso Direito Constitucional, de si forças maiores que a sua e quase que fugidias com relação
a competência de interpretação das leis compete ao Poder ao seu controle e ao seu aspecto intervencionista.
Judiciário. -O que a indústria automobilística faz, no Brasil, é absolu__ Not~-se~ portanto: uma situação esdrúxu!a: quando o Pre= !amenie imp-eriat:--=A -Autouwna- tem--poaeres -qu-e -nenhum
sidente da República baixa uma medida provisória~ -in-Vade, órgão do Governo tem. Seus instrumentos. no campo econóconstitucionalniente, é verdade, a competência do Poder Le- mico, são_ capazes de dobrar os procedimentos políticos e,
gislativo. Mas quando essa medida provisória contém inteipre- notadamente, os cuidados de ordem administrativa.
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O Estado, ao longo dos_anos da Revolução, expandiu-se
até irregularmente. Foi a todos os cantos, foi a todos os recan-

tos culturais e científicos deste País. O Estado se expandiu
para compensar sua falta de base popular. Ele se expandiu
de mil formas e arbitrariamente. Mas foi Desse período, exatamente nesse período, que o Estado perdeu o controle de
suas principais :ipliâões, de tal sorte que uma rede de televisão,
se pode eleger o Presidente da República, é provav:el que
possa destituí-lo.
A tese do impeachement, que caminha humilde e sorratei-

ramente no Congresso Nacional, pode disparar, se acatada
por Roberto Marinho, por Sílvio Santos ou por João Saad.
Talvez até a Rede Record de Televisão tenha condições de
dar peso e repercussão a tese mais extravagante. E não há
Estado para esse controle, CQ.nto não há Estado para muitos
outros controles; alguns com atividade clara e lícita, como
é a produção de automóveis, como é a produção de peças.
notadamente, como é a montagem de veículos, como também
não há um controle estata.l eficiente sobre nenhum meio de
comuniCação neste__ Pafs.
. - ..
-Como é tão gjande ~sse Esjad!)l i:Ss<? é ___ que fiCo sem
entender, porque e_sse Estado, no momento em que estou
falando, é enorme para gerar o terror no seio do funcionalismo
público e no operariado; é muito forte para o desconti-ole
social que ele propicia pelos desmandos presidenciais; mas
é um Estado pequenino, humilde, achatado, sem expressão
diante das verdadeiras. for~as_ e_eçnómic~ do País, sejam essas
forças no campo dos cereafs, ou-- re_l_ativamente â car.ne_ bovina·,
ou a qualquer item e_ssencial da vida brasileira. Estado fqrte
e fraco; confuso e difuso. Estado com personalidade -indefinida. Estado que ora grita e ora geme, mas que i!_ão resOlve
os problemas sociais de -um modo g'eral, incluindo, -no aspecto
social, o aspecto económico.
__ __
'
Muito estranho, Sr. Presidente, quando aqui ahordã-mos
diferenciadamente: uns ~ntendem que o Estado deveria atuar
no campo social, enquanto, outros dizem que o Estado deve
sair da área económica. Eu rião sei onde arranjaram funda,mento científico paia que-o económico não se--cçmt~nha no
aspecto social. .
.Basta examinarmos a obra de um Joaquim Pimenta, basta
anahsarmos a obra de_ um __ Hermes Lima, basta estudarm,os
a filosofia de um Augusto Com te, basta classificarmos ás ciências para ve_ríficarmos-que~ ·exliãi(ldo-se as ciências abstratas
nas ciênciaS concretas- a econàmia, o direito, a estatística
~, tudo isso é Ciência- Sõcial.
. Diz-se entãO~ -que __o_ G_oVerno -deve fi6ar c_oi:rí o :aspeCtO
soc1ale não com o c:;conónííco. Se isSo é uma·grande afirmação
em um País que "colloriu" pela incompetênCia e ao meSmd
tempo, pela sagacidade de alguns alagoanos; se' isso é uma
esperteza; na verdade, não corresponde a- uriia assertiva correta dentro do conhecimento humano. Não é assim, evidentemente.
O Estado br~iÍeiro, neste momento·, está -b~~ estabelecido na Constituição Federal e mal executad_o pelo Poder
Executivo. A vei:"dade é somente esta.
Não estamos aqui discutindo reforma con:stitucional, inclusive, quando_o Emendão que aqui chega se preocupa com
transfusão de sangue, com a doação de órgãos, ao mesmo
tempo que com o fim do monopólio do petr6Ie6,. com a estabilidade. de servidores, com providências fiscais, cóm temas mi.:.
nudentes ou de grande extensão, tudo tratado a um só tempo,
c_omo __se _esta Casa não tive$Se _um ~egimento Interno que
a isso tudo proíbe.
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Não sei como vamos_ examinar esse Emendão.,. porque
o Regimento do Senado é claro e diz que emenda constitucioi:tal tem que tratar de um tema ou de alguma coisa conexa
a um só tema. Não podemos juntar sangue humano para
transfusão_ â questão fiscal, â questão tributária, â questão
de definição de empresa nacional e outras coisas tantas, como
acontece nessa ex_travagência que estão chamando_ de__Emen- _
dão e que acaba_rn de remeter agora, oficialmente, ao nosso
pobre conhecimento.
- A Medida PrOvisória n9 299 dá contin~id3de_ ao desmando
j~:~ríd~co dõ País. E isso se produz em Brasília, nas vizinhanças
~? Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal, que é
a sede do Superior Tribunal de Justiça. Pior ainda, esses atentados jurídicos se c.onsumam a poucos metros de distância
do gabinete do Procurador-Geral da República. Emendão
cheio de idiotias. Emendão que chega às raias da cretinice
humana e, ao mesmo tempo, medida provisória sepultada
por disposições técnico-jurídicas do começo do séc_ulo.
. _Is~o que se tenta fazer agora já foi abordado por Rui
Bárbosa em diferentes momentos. E ficou claro à NaÇão brasileira que não há, evidentemente, lei interpretando lei. Quando
se diz que a lei é interpretativa é porque ela minudencia outra
lei e .disso resulta urna compreensão daquela. Mas uma lei
que_ vem para evitar os debates e.a polêmica sobre a Usirninas,
para evitar ações judiciais sobre a Usiminas e ainda nos dizem:.
"Vocês não sabem ler, vocês não têm conhecimento. A _lei
"tal", no seu artigo "tal", deve ser lida desse modo, porqu_e__
significa isto aqui- e não aquilo que a Nação está pensando".
Q~an~o o Governo tinha, evidentement~. um caminho, que
era, por uma medida provísóriã, alterar o artigo da lei que
quer interpretar,
Por que não feZ assim?_ E.ntão.._ vêrh aí as des_connanças.
Não é uma desconfiaiJça cuLtural, do nível de conhecimento
dos membros do GoVerno, mas já é uina análise dã niá-fé
governamental. Por que isso? Porque se trazer à baila instru~el)tO tão nocivo e tão conflitante_e ailida cobrar do Congresso
Nacional um procedimento político diante de um assunto tipi-·
__
cameiite técnico? A situação é grave.
Quando discutimos o Estado, na verdade, devíamos dis- _
cutir as razões do presidente, as razões dos seus ministros,
as razões do seu programa de governo e não discutirmos a
Constituição Federal, como se ·essa hoUVesse envelhecido aS~
sim tâo de repente.
Há poucos dias, fui a um debate com empresários do
meu Estado, o Ceará, em ·que um empresátío, ex-militar,
que teve grande realce na sua funç~o. dirigiu-me uma ·per~·
gunta:
4

'Senador, entre a da.ta_da promulgação da Constituição de 1988, 5 de outubro, at~. a presente data em
que V. Ex~-Iala aqui, muita coisa aconteceU; já não
há o muro de Berlim, a União Soviética entrou numa
fase difiC_~i~ft de_ decomp?sição territorial. e política."
E saiu enumerando fatos, inclusive, nas entrelinhas, lendo-se uma futura queda de Fidel Castro. Então, ele dizia
para mim: "Essa Constituição brasileira deve fic3.r Corrió-eStá?
A mesma ConstituiÇãO, antes disso tudo, deve continuar"?
Respondi: Coronel, claro que stm. Não está dentro_da_nossa
Cons!ituição a União Soviética nem. o Muro d~_ Berlim; dentro
âela não existe nenhuma quesfão da política intern-aciOnal
mutável, alterável de mt?do tão. fácil. M_uito peJo contrário.
A nossa Constituição tem um instrument.al de _IiberdaQes, .dos
direitos do cidadão. o art. s~ é t_odo um estatuto digno de
ser assinado pela própria ~rganizaçãQ âas Nações Unidas.
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Não temos o racjsmo, somos contra o terror, contra~ to~os
os delitos graves, os_ quais que~emos punir exerriplarmente;
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Ninguém falou na mudança da Carta norte-americana
e nem quando da renúncia de Richard Ní""on. Nãpse_falou
sorhos contra todas as discriminações. Então, nada disso existe em modificar nada na Gonstituição norte-americana com o
dentro da Constituição. Logo, ela não deve ser mudada.
escândalo de Watergate. Muito pelo contrário. Louvou-se a
Estive na África do Sul e na conversa com constitucio- ConStitUição de cujo eSpíritO saiü a desejada renúncia do Presinalistas daquele país que gr_ayes problemas vive, ó qUe escutei dente Nixon, desejada pela Nação que o impulsionou a tanto,
é que a Constituição 6rasil~i":a seria urna espécie de modelo tão grave era a aquela ocorrência.
para os constitucionalistas sul-africanos, notadamente no traNinguém pensa em mudar a Constituição quando ela é
tamento que demos ao cidadão. Uma Constituição pidaçl_ã, o limite que está operando eficazmente. Nota-se o quanto
como disse Ulysses Gtiimãiáes, não pode variar ao sabor de a Constituição opera de modo eficaz neste País quando ela
acontecimentos em Paris, em Moscou, _em \yashiJ?.gton 01,1 incomoda a _Sua- Excelência o Presidente da República nos
Havana. É evidente que nossa COllst!tuiçáO paíra iTIUito acima seus sonhos grandiloqüentes de governar de modo cada vez
de tudo isso. E muito rna:is ela paira acima dos -desmandos mais Imperial, de tal sorte que possa desmantelar, destruir
do Presidente da República. Ela está ml_lito acima de qualquer sem que nada lhe aconteça e sem que nada lhe seja cobrado
equívoco governamental, seja do_ Presidepte da República, pela sociedade.
-ou de um Ministro, ou seja do Ministro e do Presidente o
Interessante, por exemplo, Sr. Presidente, como a estabiequívoc·o- -de dupla autoria. Ela paira ãcima dos desvios de lidade do servidor público preocupa os governantes, agora,
verbas, dos crimes, dos rombos, dos estelionatos e_pe_cu!atos isso não acontece com outras estabilidades. Somos cheios deque· estão acontecendo aí. Muito pelo contrário: ela é toda las. Talvez a maior que exista seja a da propriedade privada.
a base para o combate 3:_ is~o, pela estrutura que dá ao Poder
Adquire~se uma propriedade, lavra-se a escritura, faz-5~
Judiciário e pelos instrum-éltos que pó"s nas mãos ~os cidadãps, o registro no cartório competente e pronto, está tudo consolioomo mandado de segurança _melhor definido que a lei ante- dado, ninguém poderá ir contra aquele título por maior que
rior. o mandato de segurança coletivo,-o m-andado de injun- seja a necessidade social, porque a lei confere estabilidade
ção, o habeas_data, o·babeas corpus_exemplarmente declarado ao detentor do título de propriedade.
nesta Cartã. A cidadania tem um in-strumento de ação popular
Que passem fome os vizinhos, que se passe fome no
e de muitas outras 3.ções_]_ ínclusive pela fortificação dos sindica- município por falta de produção mais adequada num determitos, permitindo-se ãõs Servidorés públicos que se sindicalizem nado objeto da propriedade de alguém, nada será feito.
tanto quanto os servi~ores da rede privada do País. Esta ConsE esse cidadão tem uma estabilidade tão gritante que
tituição Federal deu instrumentos ao povo e a cada um dos tem ações possessóriaS gafantldas na lei processual civil, açóes
cidadãos. Ela não pode ser atacada pelos desmandos dos ho- instailtâneas, fortes, para as quais os juízes não pensam duas
mens que atualmente estão no poder. Muito pelo contrário: vezes: "Tem o título de propriedade? Tem. Imediatamente
rvada como resguardo; resguaido da sociedade di_an_te dos é deferido.
cidadãos que de modo irregular dirigem o País momenta··-- _Essa estabilidade não preocupa ·o brasileiro, só a estabili···- -- neamente.
dade no emprego. Isso sim é preocupante.
Modificar-Se Uma Constituição agóra, através d? um Go·~
Mas não preocupa outras estabilidades que existerp. na
vemo que ba:ixa medida provisória interpl"etati"va,__éJ__rio míni- sociedade brasileira, pois a maioria- doS negócios ilícitos no
mo, uma burrice; ou se não é, pelo menos,_é arrisca9-o come- Brasil é plenamente estável pelas leis mal interpretadas. Ninter-se uma burrice num momento tão grave pará ã- nossa eco- guém se preocupa com a má-interpretação das leis nem com
possíveis falha_s do Poder Judiciário.
nomia.,
_
Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a hora é
Estável é a indústria de bebidas. Estável é a indústria
de não emendar; a hora é de preservar a letra const_itucitmal, que produz cigarros. Estáveis são todos aqueles que produzem
porque se essa ·constituição incomoda _ a quem· delinqüe, ela bens de consumo contra a saúde humana. Essa estabilidade
é ótirna; se essa Constituição JnCOmodã a quem governa mal, não preocupa. Mas preocupa a estabi!i<:!_ade de quem ~o_i__ !l~
ela é excelente; se essa Constítuição garante aos cidadãos meado sem concurso e tantos anos ficou que o Constitumte
o uso das liberdades, inclu~jve da lj_b_erd_ade de imprensa, ela reconheceu que aquela pessoa n·ão mais poderia deixar seU
é divina, é uma Constitútção excepcional, porque permite, emprego, a não ser querendo, porque· ti-Estado foi o autor
acima de tudo, a liberdade de imprensa; que é básica no do ilícito e por ele deve responder; havendo, portanto, uma
contexto democrático de qualquer país. Ninguém acredita em pena legal-resultante do direito â estabilidade do cidadão indedemocracia onde não _há liberdade de imprensa. É básico vidamente nomeado.
que haja todas as liberdades, inclusive a d~ im~~ensa, muito_
É essa a estabilidade que preocupa ao Presidente Fernanembora com o conhecimento científico de que nenhuma liber- do CoUor de MeU o. Mas garanto que a estabilidade da Auto ladade prejudicará a outra. O limite das liberdades é a harmonia tina nos momentos em que esmaga o Estado~ não preocupa.
de todas elas; a liberdade de um cidadão pára onde se inicia
Gar~nto que a propriedade é assegurada pela mais odiosa
a liberdade dos seus concidadãos. Essa harmonia social é bási- das estabilidades e ninguém se preocupa com isSo, mesm~
ca em todo e qualquer país, em cujo solo a nação existe diante da premência de uma verdadeira reforni.a agrária._
e o Estado se instalou.
E o Governo pretende se distanciar de uma reforma agrária, pOrqUe altera títulos de propriedade, para falar na política
No Brasil, agora, é moda questionar o Direito. Não sabeagrícola e na política agrária, políticas que não envolvem a
mos como a Inglaterra vive há tantos e tantos anos quando
sua principai peça constituciona)_ é a_Carta_ de Ricardo Cor~ç?_()_ _ estabilidade dos oossuidores de bens e i..'!lóveis rurais. Acho
de Leão do sécülo XIV. Isso·é esttanno.-- -------- que eStáÚltando· à Nação essa verdade, essa realidade. Estamos aqui dispostos a tudo estudar, seja o monopólio 9o petróNão sei como os Estados_ Unidos se mantêm cóm uma
leo, _seja a abertura econômica, seja a reforma fiscal. Mas
Constituição de tão poucos artigq"s, màs__ que-~se· peifa.Z por
também devemos estudar para onde irá o dinheiro que será
uma Jurisprudência SemPre inteligente e sempre atuante. ·
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auferido através dis_so, o moQo como será aplicado, se não
vai aparecer de novo um_a ptática-idéntica: ã da LBA, se não
vai haver de novo coisas inexplicáve1s, cómo péssóa.S que gà-nharn pouco e adquirem muito no Governo, peSsoas que com-
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Senador Divaldo Suru!igy.

Ouço o nol:>re

O Sr. Divaldo Suruagy - V. Ex~ diz bem que o único
parâmetro, o único balizador que o Presidente da República
traordináriaS sem "Cjiie-haja explicação ao Imposto de Renda.
possui chama-se "Pesquisa de Opinião Pública". Dessas pesQueremos· saber evidentemente para que as alterações quisas, não se discute a veracidade, discute-se a realidade.
desejadas, porque, afinal de contas, tudo é possível numa Todos nós que comp<?mos esta Casa, somos políticos expedemocracia, mas dentro dos limites da moralicl&de:. _Morali- rientes, políticos viVidos e-Sabemos cOmo se -pode manipular
dade é tão importante que é, na Verdade, a fonte da lei. a pesquisa de opinião pública. Vou dar um_ exemplo concreto:
A lei que não tíver o fundamento moral, que se pasear nos Há uma cidade no interior de Alagoas, onde nasceu Gràciliano
costumes, que não perceber a realidade social para gerar o Ramos, chamada Quebrângulo. Tive a oportunidade, como
··- __ _
seu texto é inócua e é inefiCaz.
Governadór do Estado, de atender aos grande anseios, aos
É essa moral que estamos cobrando do Governo para gyandes reclamos desse município, que eram a pavimentação
que se- explique quanto às reformas pretendidas.
- asiáltiCa, a construção de um hospital e de um colégio. Ao
atender a esses reclamos, a população fiCou- inuitã grata a
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Exa um aparte?
ação do meu Govetno. Quando fui caildidato ao Senado da
República, consegui um índiCe verdadeiramente impressioO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•,
Sert:a:dor Dívaldo ·suruagy.
-nante. Mais de 90% ..=..-pal-a -Ser nlais preciso, 92% - da
0 Sr. Divaldo Suruagy- GoStaria de acrescentar, além populaçãO de Quebrângulo votOu no candidato ao Senado
das interrogações que V. Ex~ está fazendo no seu brilhante Divaldo Suruagy. Se eu fosse candidato ao Governo de Alapronunciamento, outras que, na minha opinião, são básicas goas em 1994, poderia mandar fazer uma pesquisã. em Quepara qualquer modificação no texto constitucionaL Primeiro, brângulo. Essa pesquisa revelaria- qUe -so· oU 90% da população
preferiria Divaldo Suruagy ao Governo a-qu_alquer outro canhaverá alguma melhoria do padrão de vida do povo brasileiro
didato.
Eu poderia anunciar essa pesquisa da seguinte maneicom essas mudanças? Segundo, essas mudanças implicarão
na redução do déficit público, na diminuiçãO dos fndíces infl_a- ra, sem fugir à verdade: uma pesquisa feita_ no interior d,e
cionários, n·a redução da dívida externa? Sabemos _que a res- Alagoas atesta que Divaldo Suruagy__tem a preferência de
80 a 90% do eleitorado. Eu estaria,_· m~ntindo? Não. Essa
posta a todas elas é não. O que é essencl3.1, o que é importante
pesquisa é real? Não, porque Quebrângulo não é todo o inte_à vida brasileira não será modificado em_ nada com essa emenriorde Alagoas. Então, estas pesquisaS são facilmente manip-uda. Isso é mais uma bomba de fumaça que o Governo acena,
é mais uma expectativa falsa que se cria peranre a nossa socíe~ láveis para se criar uma imagem de realização de acerto pedade, como se essa mudança çonstitucional fosse, de uma rante diversos seginentos do contexto social. V. Ex~, mais
uma vez, vai no âmago do problema: o Presidente_está iludido
hora para outra, mudar o padrão de vida _do nosso povo tão
com essas pesquisas, apesar de elas já retratarem o grande
espoliado, tão maltratado, tão machucado, tão espezinhado.
declínio da imagem positiva que o Presidente possuía ao tornar
A emenda vai reduzir os males económicos e firianceiros do
posse. Hoje, os índices são verdadeiramente alarmantes no
país, a inflação, a dívida externa, o déficit público? Sabemos, campo do pessimismo. Há dois dias, O Globo registrava urna
de antemão, que nada disso ocorrerá':. Nada acontecerá de
pesquisa em que o ex-Presidente João Baptista Figueiredo
g~ave~ de profundo dentro_ da 1:ealidade nacional. Isso é mais
estava com um índice de popularidade 3 a 4 vezes maior
urna parafemália que _se monta, querendo iludir a boa-fé do
que ·enio atual PreSidente da República. E o Presidente Figueipovo brasileiro. GoStaria de, ao acresçentar e_ssas jnt~rro
redo não primou pela popularidade quando governou o País.
gações às perguntas que V. Ex• faz ao poVo brasileiro da
A ação administrativa do Presidente Fernando Collor gerou
Tribuna do Senado, destacar que V. Ex~ prima, iriais urna
um saudosismo tal que o Presidente João Baptista Figueiredo
vez, pela' correção das suas atitudes políticas, pela coerência
teve um percentual3 a 4 vezes superior ao do atual Presidente
dos seus princípiOs morais e, prilicipillmente, pelo seu espírito_ na ddade do Rio de Janeiro, que tem um forte sentimento
cívico. -Meus parabéns.
oposicionista. Pois bem, o Presidente está iludido_ e, o que
O SR. CIDSABÓIA DE CARVALHO- Obrigado, Sena- é mais grave, está querendo iludir a Nação. Daí, mais urna
dor Divaldo Surua-gy.
__ _ _ - _ _ __
_'(ii, eu me_ parabenizar com V. Ex', com esse alerta que,
Há uma tristeza entre o aparte de V. Ex• ~e· rriirihã I_il}a,
lamentavelmente, não chegará aos ouvidos do Presidente. Mas
e entre minha fala e o aparte de V. Ex• É que neste P;~ís
como seria bom que o Presidente ouvisse as palavras de V.
todas as indagações, hoje, são respondidas com a história
Ex\ para ver se ainda acorda_ em tempo necessário e suficíente
das pesquisas. O Presidente Fernando Collor vai mMito be:m
para mudar o rumo do seu GoVerno, para tentar corresponder
nas pesquisas. Já analisamos aqui, sobremaneira, o caráter aos anseios da população, para tentar minorar o drama do
técnico dessas pesquisas. Análisamos, inclusive, até as -suas
nosso povo.
conseqüências quando ocorridas no campo eleitoral. Sabemos
que atualrnente são instrumentos para a ilusão e para fundaO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Nero, em Roma,
mentarem o arbítrio e o desrespeito à lei.
era tão popular que terminou por incendiar a própria Roma.
O Presidente da República é uma pessoa que se preocupa
Se verificãrmos a história, veremos- que -nos períodos de
exatamente com a sua imagem. Sua Excelência lê as pesquisas
dirigentes iirbitr"ários, em quaisquer país-es do mundo, o mocomo quem lê a bíblia. Orienta-se, quãnto às sUas atitudes,
mento maior vivido pela personalidade de cada governante
mais pela realidade económica.
era aquele instante em que- Nero ia ao circo, ao~anfi~e~tro
asSistir o sacriffêil dos cristãos. Hitler adorava as rnult1does;
O Sr. Divaldo Suruagy - Permite-nie V. E r, mais umã
- Mussolini também. Todos os arbitrários ãdoram multidões,
vez, interromper o magnifico pronuhcfâineh"to -de V. EX"?

pram apartamentos de luxo, casas excepcionais, mansões ex-
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porque a multidão gera uma atmosfera de ilusão, de um mórbido prazer.
Sabemos da vocação do atual Presidente para os anfiteatros, para os palcos, para os palanques. Mas sabemos muito

fazer a reflexão devida sobre quais são os itens da Constituição
que podem efetivamente ser alterados. Colocar isso, agora,
com(! uma necessidade premente, antes mesmo de termos
completado a legislação complementar desta Constituição, anpouco de sua vocação para os·atos de Justiça, para os atos tes mesmo que o Governo possa, dentro dos limites colocados
de correção, para os de comedimento,-pata a orientaÇão admi- por esta Constituição, acertar melhor, é um passo inadequado,
nistrativa, para a solução pacífica e silenciOsa, sem os trovões como bem tem salientado V. Ex~ nesse pronunciamento. Acreribombando no ar, sem os canhões estourando suas balas dito que, em especial, a política económica não foi bem resolde alta sonoridade, de violenta sonoridade,
vida pelo President_e da República e por sua equipe; deve-se
Não pode ser um Presidente sem fogos de artifício; neces- considerar também o fato de já ter passado um ano e sete
sita dos fogos de artifíciO. E precisa muitO mais dO vídeo, meses, e as suas promessas - as promessas do candidato
da televisão, da boa imagem,_da excClente fotografia, do traba- e do Presidente da República ao assumir de logo fazer com
lho bem produzido. Precisa de tudo isso~-- Por isso mesmo que a economia estivesse com um ritmo de crescimento novafalha no comedimento, falha na razão, falha na solução pa- mente_ acelerado, as suas promessas de erradicação da pobrecífica.
za, as suas promessas de olhar, sobretudo, para os descamiArgumenta:-5e _que o Presidente foi eleito por uma grande sados - terem ficado para trás. O retrato que se. vê hoje
maioria. É verdade. A mesma maioria que mandOtf para a do Brasil é como aquele estampado na primeira página do
Assembléia Nacional Constituintc_seus Dep1,1Íados e seus Se- jornal de domingo O Estado de S. Paulo. É o jovem empresário
nadores para qu~ _fizes_s.em ~_ma Carta, para que fizessem a que agora pode adquirir o seu carro importado por 65 mil
Constituição. Elegeu~se e_sse c~dadã9 para aplicar essa Consti- de dólares, que pode ir à loja mais moderna de chocolates,
tuição no papel de Chefe do Poder ExecutivO. Assim como em São Paulo, e adqUirir importados dirctamente da Bélgica,
cabe ao Poder Judiciário e ao _Poder Legislativo o cumpri- um quilo de chocolate por 100 dólares. Esta é a modernidade
mento dessa Carta, cabe a todos, ao mais simples cidadão qlle foi introduzida no BrasU, antes que houvesse sido resolo cumprimento da Constituição. _
·_ ·-·
vido o problema da erradicação da pobreza, antes que tivesse
Foi eleito numa seqüência lógica. Convocaçla ~Assem sido resolvido o problema dos menores de rua, que estão
bléia Nacional Co_nstituinte, ela ~eliberou e foí promulgada; por toda parte, _já que não têm outra alternativa senão a
fizemos a prífuei!a eieiÇã9 direta depois de tudo o que acon- vida marginal. O retrato do Brasil está, por exemplo, estamteceu na história-dó Bra~i_l em matéria de eleições indiretas, pado na Revista Veja, desse final de semana, que registra
fizemos a primeira e~~ição direta e __elegemos o Sr. Fernando que praticamente 1/l do Estado de Pernambuco hoje -sem
Collor de ~.el~_<? para ser o Chefe do Poder Executivo, jurando que restasSe aos agricultores outra alternativa -está coberto
a Constituíção que aí está.- Ele não {oi _eleitQ-para ter intole- pelo plantio de maconha; 1/3 do território de Pernambuco
teJ:!l hoje essa característica. Não que os agricultores, pequenos
râncias e aplicar intolerâncias diante da Carta.
_
E, como_ diss~_. Srs. Se~_'!dores 1 se qtiê"rem avaliar como e médios em especial, estejam fumando maconha. Mas porque
esta Carta é boa, bastaavaliar como era boa a Carta de 1946, não encoil.tram a alternativa de sobrevidência digna no plantio
que fofincomodaf o priffieiro presidenteditatorial, HumQe_rto da cebola, do feijão, do arroz ou da cana-_de-açúcar, porque
de Alencar Castello Branco,__ que çuidoU dC mud_ar a__ Consti- não encontram a guarida devida em__ te_nnos de assistência
tuição de 1946. Essa Constituição incOrriõdã como oütrã.s inco_- tecnolf)giÇa, crc!ditícia e tudo mais que se faz necessário. O
modaram a Getúlio Vargas_ no momçn_to _de fixação de s_ya_ retrato do Brasil de hoje também está estampado na Revista
ditadura. Ela incomoda exatamente porque cont~m em Si a Istoé/Senhor que noticia como aquele órgão que deveria estar
democracia e a obrigatoriedade do cumprimento de dispo- dando prioridade ã realização da Reforma Agrária está simplesment_e cancelando uma das propostas de projetas que
sições· altamente democráticas:
_,~ _
Um Presidente que não pode conviver com a estabilidade iriam ser feitos-exatamente numa das zonas mais conflitantes
do Brasil, no Sul do Pará. Todas as obras tiveram _que ser
de servidores públicos é ~rn ~residente que se _torna_suspeito,
porque isso significa dizer que já aquele que pretende ter suspensas porque a concorrência estava sendo realizada com
o poder do susto, o poder da assombração. E têm esses pode- cartas marcadas. E com procedimentos que caracterizam o
res, neste momento, um papel reservado na atitude do Presi- mau uso do dinheiro público. Seria importante que·e-stivesse
o Presidente da República mais preocupado com a seriedade
dente da República .. Nas encenações presidenciais, O fazer
medo é algo de muito notável, ~-~lgo de niUi~o indjscutfvel _ no trato da_ coisa pública; mais preocupado com pessoa que
neste País. Os mUrrOs que não acertou nairiflação·quer dá-los, honestamente procurassem melhor lidar com os recursos que
sãO do povo. Seria importante -repito- que o Preside~te
agora, na democracia.
se d~d_icass_e a esses aspectos, antes de solicitar do Congresso
O Sr. Eduardo Supiicy- Permite
Ex~ um apart~?
Nacional a mudança da Constituição que, conforme bem frisou
V. Ex!, tem muitas qualidades que não estão sendo utilizadas
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-- Ouço V. Ex•,
na sua int~~reza por es_te _Ooyerno.
nobre Senador Eduardo Suplicy.

V:

O Sr. Eduardo Sllj)Iicy- Qllero_cumprimentar-V. E~
pela reflexão que faza nesta tarde, salientando como o Presidente da República, ql:fe assumiu juni.ndo cumprir a Constituição, passados um ano e _sete _meses de seu G,oYerno, diz
que a economia está inviabilizada se não houver o Congresso
Nacional por bem aceit!lr as muÇanç~s que propõe. Acredito
que a Constituinte foi" sábia ~m colocar o período de 5anos
de experíência para que possamos nós, os eleitOs em 1990,

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Agradeço a
V. Ex~, Senador Eduardo Suplicy, o aparte que enriquece
sobremaneira o pronunciamento que estou fazendo, por sua
análise muita séria a respeito do momento n~cio!Jal.
- Por fim, Sr. Presidente, quero dizer q!le ó Presidente
Fernando Collor de Mello não tendo conseguido dar camisas
aos descamisados, resolveu tir~r as calças d~_todo o_mundo!
Eci à-qUe tinha a dizer, Sr. PreSidente_._(Muito bem!)
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Durante o discurso do Sr. Cid SabQia de- Cãfvdlhp,
o Sr. Dirceu Carneiro, 1" Secretário, deixa ã cadeira
da presidência, que é_ocupada pelo Sr. Lucldio Portella,
Suplente de Secretário.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a.
palavra ao nobre Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- Sp. Como Líder,
para uma comunicação.)- Sr. Presidente, sr-~ e Srs. Senadores_., está acontecendo uma _caminhada pela reforma agrária
na região de Presidente Prudente e Mirante do Paranapanema.
São os trabalhadores sem tetra na luta pela reforma agrária.
O comunicado da Central Única dos Trabalhadores em
São Paulo diz o seguinte:
"Atravessamos uma das piores rases de nossa história. A classe dominante aperfeiçoa seus mecanismos
de exploração e submissão dos trabalhadore_s._ O Governo Co_Hor reforça sua política entreguista ao capital
..internacional, entrega o País ao latifúndio Improdutivo
e aos usineii"OS-Oliga"rcas. Intensificando-as-sim aV"iOlêncía, perseguiç-ões e prísõcs cóntra os trahalha_dores rurais. DeiXando de lado o problema agrário, esquecendo-se que milhares de famílias de rurais -cohtinuam
_ ·~
sem terra para viver.
Em face dessa situação, e dando continuidade à
jornada de luta pela terra c contra o pagamento da
dívida externa, os trabalhadores sem terra acampados
em Mirante do Paranapanema, a 650kiri. da capital,
realizarão uma caminhada de 151km rumo a Presidente
Prudente, onde no dia 8 de outubro, às. 17 horas, na
praça~ de julho (em frente ã Catedral) em Presidente
Pruder.te,_ realizarão um ato público, com a- presença
de sindicalistas, políticos comprometidos com a luta
dos_ rurais, religiosos e representantes do movimen:to
popular.
Os sem terra sairão do Muhicfpio de Mirante do
Paranapanema caminhando, para chamar a atenção das
autoridades e da sociedade brasileira quanto à necessidade de assentamento das 800 famflias açampadas no
município; para que o governo Estadual emita a posse
de 66 mil hectares de terras públicas, declaradas devo_lutas desdc_1958 e invadidas por grileiros-latifundiários;
conceda crédito de investimento agrícola para os asSentados; denuncie a violência n_o_ campo, a miséria em
que vivem os trabalhadores rurais, as mentirás daqueles
que tanto falaram que iriam resolver o problema dos
trabalhadores sem terra, dos descamisados, que iria-m
realizar a reforma agrária. Essa caminhada é também
para que possam ser libertados os pi-eSOs fiOTíTICós do
MST, do Rio Gfande do Sul que, há mais de quinze
meses, se encontram detidos, e, também, para que
se possa realizar a titulação das terras com até lOOha.~·

ESSa caminhada, que se iniciou_ no dia 3 de outubro de
1991, será concluída, nesta terça-feira, dia 8 de outubro de
1991.
Gostaria de salien_tar, Sr. Presidente, ã importância deS-se
movimento de ccrca_dt:: 700 trabalhadores rurais, constituído
de crianças, jovens, idosos, homens e mulheres que saíram
da Fazenda São Bento, erri Estação Noêmia da Fepasa, no
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Município de Mirante do Paranapanema, e, exatamente neste
h9_rário, já estão na praça principal de Presidente Prudente.
··- Disseram eles: "saímos de nosso acampamento para mostrar à sociedade ,que os nossos governantes não estão preocupados em resolver o problema dos trabalhadore_s sem terra"
- como disse José Rainha~ Presidente Nacional do Movimento dos Sem Terra - "eles querem empurrar-nos para
a-marginalidade, para as favelas nos grandes centros urbanos;
mas temos garra e dignidade, e enquanto as tivermos, lutaremos. pela nossa terra. Não voltaremos ao acampamento se
não tivermos uma solução. Já estamos_ca_nsados de esperar
e irerrios até Brasflia, se for necessário",- disse José Rainha.
Tendo caminhado 135km com disposição, prometein não
parar por aí.
"Vamos resistir"- diz José Rainha.
Também o Presidente do Sindicato dos MetalúrgiCõs de
São Bernardo do_ Campo e Diadema, Vicente Paula da Silva,
esteve caminhando com os sem-terra, ontem, os 17km entre
as cidades de Presidente Bexna.rdes _e_ Álvares Machado. e
dali segUiram para Presidente Prudente. "Estamos aqui para
dar nos~o _apoio e denunciar que a nossa luta para acabar
com a· violência termina:i'á quandO entenderem que ó trabalhador rural necessita do seu pedaço de terra para plantar
e produzir alimentos. O que está ocorrendo é pura injustiça.
Não tem sentido os fazendeiros continuarem invadindo as
terras devolutas dD Estado e expulsarem os posseiros, para
depois no local encher de bois. _Nós da cidade temos que
estar senipre presente·s·num·a-Unica caminhada e lutar juntos."
-AsSim s01idarizou-se, em nota oficial, aquele Sindicato.
Se o Governo quisesse, faria a reforma agrária neste País.
Poderia fazê-lo da noite para o dia. Poderia acelerar se tivesse
vontade política, diante da notícia, por exemplo, de que _em
Pernambuco 1/3 do Estado está sendo utilizaQo para o cultivo
de narcoplantas ....;... tramitação ds projeto de lei que regulamenta a desapropriação, de pronto, daquelas terras cultivadas
para, imediatamente, realizar a reforma agrária.
Assim, vimos reforçar as reinvindicações dos movimentos
dos sem-teria-para que possam, o quanto antes, ser assentadas
as 800 faritílias acampadas naquela região.
Esperamos que o Governo Estªdu_a_l_emita posse de 66
mil hecfares de terras públicas do_ll~' perímetro, em Mirante
do Paranapanema, terras já declaradas devolutas desde 1958
e invadidaS por grileiios-latifundiários, que seja logo providenc_ia~o o ~rédito de investimentos agrícolas_ para os assentados,
que seja realizado" o assentamento clãs deni~is__900 _fa_im1üts
sem terra, acampadas em diversas regiões, que seja realizada
a titulação das terras com até 100 hectares, que seja denun-ciada a violência no campo, a miséria em que vivem. ·os "trãbalhadores rurais e as inverdades sobre a realização de uma
reforma agrária que eSte Governo não providencia, e que
sejam libertados os presos políficos do Movimento Sem-Terrã.,
no Maranhão e no Rio Grande do Sul.
Muito obrigad~? Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso:) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sergipe
e Bahia, situados no cenário de onde se desenvolveu e irradiou
parte substancial da cultura br~sileira, fOi conseqüeqteme"nte
berço de grande_s nomes em nosso País.
Sergif* tem.' dado às letr:as e ãs artes nonte·s de grande
expressãó-riãciõrial.
-

6864 Quarta-feira 9

DIÁRIO DO CONGKESSO NACIONAL (Seçaó Íl)

Entre estes nomes podemos citar, Tobias Barreto,_Silvio
Romero, Joáo Ribeiro, Fausto Cardoso e Gilberto Amado.

Nesta plêiade de homens ilustres, que muito contribuíram
para o desenvolvimento da cultura regional e universalização
da cultura nacional, destaca~se Jackson de Figueiredo, perso-·
nagem profundamente vinculado â história da vida cultural
de Sergipe e que prestou importante colaboração à literatura.
brasileira com um elenco bastante diversificado de trabalhos
e livros publicados.
Afrânio Coulinfto, em sua monumeiltal obra intitulada
"A Literatura Brasileira", volume 6, afirma: "Enorme e imensa foi a sua influência sObre os escritores católicos e espiri-tualistas seus contemporãneos, que lhes dedicaram vários ensaios
de comp~~ensão sobre os diversos aspectos do _ seu pensamento .....
As idéias filos_óficas de Jackson de Figueiredo no processo
de evolução da literatura e do pesnamento naciOnal, é um
capítulo obrigatóriO em -crue- se devem deter todos aqueles
que pretendam conhecer as influências, os movimentos fil~só
ficos e a própria evoluçãO do pensamento nacional manifestado nas letras e nas artes, especialmente, na literatura, principal depositária -das manifestações dos sentinieritos -dos sonhos, ambições, fatos da vida social e da própria história
de um povo:
Após a proclamação da República, aínda reflexo da famosa questão religioSa, com a separação cJa Igreja dp ~tacJo,
o clero, _antes povoado de pessoas inflUentes, ilustrad~s e participatiVas da vida nacional, encastelara-se nos santuános .. contemplando de longe o povo, ao qual outrora se ligara".
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valores vHais e materiaís, o sentido -do -humanismo criStão,
que remonta às origens históricas e religíosas da civilização
nacional".
Tendo em vista a minha viagem aos Estados _l)nidos,
onde participarei de: Reunião da Câmara de Comércio, de__
Onde sou membro há vários anos, antecipo-me para falar hoje,
-dia 8, com o objetivo de registrar que nO próximo dia 9 do
corrente, amanhã_, celebra-se em várias capitaiS e cidades brasilefras o primeiro centenário de nascimentà do festejado escritor Sergipano Jackson de Figueiredo, qUe será comemorado
com vários eventos _c).llturais em todo o País, principalmente
nos círculos intelectuais.
- ---Na capital baiana, a Academía de Letras da Bahia o
~rquivo Públ~co e_ a E~pr~sa Brasileira de Correios e Teleg~á
fos promoverao co~erencias, lançamento de publicações, exposição de manuscntos, lançamento de carimbo comemorativo e de biografias de JackSon de Figueiredo.

Ainda na Bahia, serão prof~ridas duas importantes conferências: HJackson de Figueiredo: Perfil e Formação de Um
Pensador", pelo Sociólogo Professor José Arthur Rio,s; e uma
OUtra "Aspecto Político na vida de Jackson Figeired-o", ·pela
Professora Maria Cléa Alves de Figueiredo Ferrian.des.
Devido à presença marcante do aspecto religioso e "espiritualista em sua concepçã·o filosófica, situando-se eloqüentemente entre os escritores católicos, o seu centenário _será lembrado com uma missa em Salvador, celebrada pelo Cardeal
Dom Lucas Moreira Neves, na Matriz de Nossa Senhora da_
Vitória, numã. homenagem da Academia de Letras e Artes
"Ma~e~ Salvatoris'_' ,_ e _em Sergipe, onde a programação se
Em todo esse período que se inícioü na RepúbliCa, confOr- estenderá até o dia 11, com uma missa celebrada por Dom
me Fernando de Azevedo, em sua obra "A Cultura Brasi- Luciano José Cabral Duarte, Arc~bi~po de Aracaju. Será,
leira", "a religião iião foi um estimulante nem um adversáiio também, lançado um selo comemorativo p_ela ECT, d~ mesma
do pensamento: daí uma indiferença mútua entre a cultura série didática já lançada no Rio de Janeiro e que ilustrará
a correspondê !leia em todo o Brasil conta figura -do grande
e a religião",
Por outro lado, com a crescente desnacionalização- do escrifor seigipano.
clero, 4evido à crise de vocações e o ingresso de padres estran- - --- Entre os livros biográficos, serão lançados: um de autoria
geiros, descaracterizava-se a feição nacional e o prestígio da do escritor Germano Machado e outrO intitulado ''Jackson
de Figueiredo", urna Trajetória Apaixonada'\ âe Mi:lrfa Cléi
Igreja perante os brasileiros.
Alves de Figueiredo Fernandes.
E, ainda, segundo Fernando de Azevedp, é nesse conO EScritoi-se:rgipano ArmindO G~araná, em seu"_diciO~··
texto "que se inicia o mais -vigorOsd IJl~oiiími:úito Câtólico.de
nossa História, pela amplitude _de sua ação social, por uma nário biográfico, faz urnâ síntese da vida e das obras publicadas
nova interpenetração da Igreja e do século, pelo reQ.ascimento por Jackson de Figueiredo, este consagrado ho~em de letras,
do espírito religioso e nacional a um tempo e pela combati- que nasceu em Aracaju, no dia 9 de outu~ro de 1891, estucJou
vidade, nem sempre marcada pelo espírito ecumêncico, de Humanidades no antigo HAtheneu Sergipense", bachareloucatolicidade. " ... As forças encasteladas- ·nos santuários saem se pela célebre "Faculdade de Direito da Bahia", e durante
dos conventos e das Igr~j~s para torna~ posição ·de irínChiiia: sua vida foi professor, grande jornalista e-consagrado escritor.
e a trincheira está poitOda parte, no parlamento, nos paláci_os,
Do Professor João Eurico Matta, Presidente da Comissão
na imprensa, no rádio, nas escolas e nas associaçõeS em que
Organizadora,
recebi o Programa do Centenário de Nascise tempera· a alma batalhadora da mocidade .... "
.Ili_t_!_nJo Çfe Jackson de Figueiredo, a ser realizado no recinto
E é nessa conjuntura que iritelectu-ais eminen~eS, co_mo da Academia de Letras da Bahia, informando_-me sobre os
Jackson de Figueiredo, Inspirado nas idélãs de Farias de Brito, f;Ventos previstos.
desencadeia o movimento literário de fu~damento espiritual
Corno· representante de Sergipe, associo-me a todas as
católico, seguido por Alceu de Amoroso Lima "que recolheu comemorações que se realizam no País em homenagem ao
sua herança e lhe sucedeu na direção".
seu filho ilustre.
Sr. Presidente, peço transcrever, com o meu pronunciaÉ a partir deste movimento que a literatura de in~J,i~açâo mento, o verbete biográfico de autoria de Armindo Guaraná,
católiica alc.ança um nível intelectual e um volume de publica- a que me referi, e o recorte do jornaJ A Tarde, intitulado
ções nunca visto an~erior!llente, e surgeril escolãs, iriStituiçóes "Eventos lembram memória de Jackson de Figueiredo", conde ensino religiáso e faculdades, restaurando-se, dessa forma, tendo a programação do referido CentenáriO, o Programa
· o renascimento cultural regioloso e o reencontro da igreja e a carta do Presidente da Comissão Organizadora.
com a cultura, a sociedade e a época, contribuindo para Hdesenvolver, com o prírnado dos valores espirituais sobre os
Muito obrigado! (Muito bem!)
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:.
A Tarde eSexta-feira •4-10-1991
EVENTOS LEBRAM MEMÓRIA
DE JACKSON DE FIGUEIREDO
No próximo dia 9, comemora-se o centenário tle nascimento do celebrado escritor scrgipano Jackson de Figueiredo
Martins. Em várias capitais brasileiras, como- L_on_drina, Río
de Janeiro, Maceió, Recife e Aracajú, entidades culturais
promovem eventos alusivos à data, objetivando não só prestar
homenagem à memória do escritor, como difundi~ s~a obra.
Em Salvador, a Academia de Letras -da Bahia, o Arquivo
Público do Estado_e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos organizaram uma série de atividades, que contarão
com a presença de duas filhas e um genro do escritor, Regina
Figueiredo Rios, Maria Cléa Figueiredo Fernandes e José
Arthur Rios.
A programação será aberta com a conferência do sociólogo e professor José Arthur Rios-sõbre "Jackson de Figueiredo - Perfil e Formação de um Pensador". no dia 8,- às
17 horas, na sede da Academia de Letras da Bahia, prosseguindo com a sessão de autógrafos da publicação "Jackson
de Figueiredo", do escritor Germano Machado, fundador do
CEPA, às 17h30min,- nO mesriio local. No diã 9, às 9 horas,
o cardeal D. Lucas Moreira Neves _celebra missa, na Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Vitória, numa homenagem prestada pela Academia de Letras e_ Artes "Mater Salvatoris".
No P~tíodo da tarde, as atividades comemorativas prosseguem~ na Academia de Letras da Bahia, a saber:
Lançamento do carimbo comemorativo do centenário de
nascimento do escritor, pela Emp-resa Brasileira de Correios
e Telégrafos, às 15 horas; exposição de manuscritoS, fotografias e publicações, às 16 horas; conferência da professora e
psicóloga Maria Cléa Alves de Figueiredo Fernandes, sobre
"Aspecto Político na Vida de Jackson de Figueiredo", às 17
horas;- lançamento e autógrafos da_ biografia "~ack~on __de Figueiredo Fernandes, uma trajetória ·apaixonada", de Maria
Cléa Alves de Figueiredo Fernand.ces (For~nse Universilária,
Rio), às 18h30min. Em Aracajú, as homenagens prosseguem
até o dia 11 de outubro, começando com uma missa celebr:;tda
por D. Luciano Duarte. Na terra natal do escritor, será tainbém lançado o carimbo comemorativo ao seu centenário de
nascimento, cujo selo, da série didática, já lançadç __np_Rio,
está postado na correspondência em todo o País.

Salvador, 23 de setembro de 1991.
Exm5' Sr.
Lourival Baptista
Senado Federal
Brasília-DF
São váriaS as --entidades culturais brasileiraS, baianas e
s~rgipanas a se associarem para cbmeriiorai em ·outubro vindouro o Centenário de Nascimento do celebrado escritorsergipano e brasileiro Jackson de Figueiredo Martins, que se bacharelou em Direito em 1913, na eiltãO Faculdade Livre de Direito
da Bahia, este ano centenária. Tem havido e haverá sessões
comemorativas em vários eVeÍifoS e cidades do País, como
Londrina, Rio de Janeiro, Maceió, Recife, Salvador e Aracaju. No dia 9 de outubro, data do centenário,_ Sua Eniinência
Dom Lucas, Cardeal-Neves, celebrará mis-sa, em Salvãdor,
às 9 horas, enquanta ãs -16h30min. em Aracaju, o fará Suà
Excelência Dom Luciano Duarte.
- --
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Na Bahia o programa abrangerá os dias 8 e-~ de outubro,
conforme o convite- programa anexo a esta. -Duas ilustres
filhas, um eminente genro'e um neto do único filho do homenageado virão a Salvador e Aracaju, convidados para proferir
conferê-ncias e participar das homenagens. O Sociólogo José
Arthur Rios é casado com D. Regina de Figueiredo Rios.
A psicóloga Cléa de Figueiredo Fernandes, conferencista na
data do Centenário lançará na Academia de Letras da Bahia
sua biografia "Jackson de Figueiredo, uma trajetória apaixonada" (Forense Universitária, Rio, 1990).
Nos_dias 10 e 11 prosseguem as homenagens em Aracaju,
Sergipe. Em ambas capitais haverá lançamento, pela EBCT,
do carimbo comemorativo do Centenário de Jackson de Fi-gueiredo, cujo selo~ da série didática, já lançado no Rio,
está postado na correspondência em todo o País.
Cordiais saudações, -João Eurico Matta, Presidente da Comissão.
--

-

-

JACKSON DE FIGUEIREDO MARTINS, Bacharel.
fjlbo do pharmaceutico Luiz de Figueiredo Martins e D. Regina. Jorge__ç:te Figueiredo Martins,_nasceu no AJ:acajú a 9 d~
Outubro de 1891. Estudou humanidades no "Atheneu Sergipense" e no Gymanasio Alagoano, seguindo para a Bahia,
onde cursou a Faculdade çle Direito, em que se bacharelou
em 1913.
. .
É professor de humanidades _em alguns collegi9s da Capital Federal: de Pedagogia na Escola "Wenceslau ~~raz" e em
1923 foi nomeado Superintendente dos Institutos de Ensino
subvendonados pelo MinistériO de Agricultura.
Muito cedo revelou tendencia para o jornalismo, exercendo _a sua actividade como principal redactor do "Centro
D. Vital", associação civil, com sede na capital da República,
onde está reafisando a estupenda obra: "Ofdem", brilhante
ReVista Lítteraria, Scientifica e Religiosa, _orgão do "Centro"~
Tem collaborada em muitos jornaes do norte e__do _sul
_çlo_ paiz, principalmente no "Diário da _Manhã", Aracajú,
"Correio de Aracajú'~ (1908-1909), "Estado de Sergipe", Aracajú (1910), "Norte.de Sergipe", Propriá, (1908), "Jornal
deAiagoas", Maceió (1908-1909), "A Tribuna de Maceió"
(1908) "A Notícia",Río (1918-1919~); "O Jornal", Rio
(1919-1922) e seguidamente em diversos jornaes e revistas,
taes corno: "Jornal do Commercio", "Revista Americana",
"America Latina"; em varios jornaes e revistas do Estado
de São Paulo, entre_ outros: "Revista do Centro de Sciencias
Letras e .Artes", Ca:inpinas, "Revista do Brasil", S. Paulo,
"Boletim Mundial" e fora do seu paiz no jornal "La Republica" de Buenos Ayres (1919). No Rio de Janeiro, onde
reside actualmente (1924), foi um dos directores da revista
Iiié"trSal "Brasilea" (Jãneiro de 1918). Dirige úlmbém a ''Socie- dade Nativista" de propaganda brasileira.
Em Agosto de 1914 foi revisor dos debates da Camara
dos Deputados.
Escreveu:
- Bater de azas: sonetos, Aracajú, t"9Õ8, 31 pags. in-.
129, Livraria Brasileira, Rua da Aurora 65, com uma erratafinal.
.
_foi o seu livro "de estréa. Traz um prefãciõ do Desembargador Homéro de ~Oliveira,
-- Notas de uma carteira: secçãO âe artigos dominicaes
encetados no "Correio de_Aracajú" de 21 de Março de 1909.
- A profissão de fé de um poeta: estudo de _critica litteraria
sobre o poemeto "_Albatróz" de Paulino Santiago, poéta atagoano. No "O Estado de Sergipe", de I• de Março de 1910.
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- Zingaros: versos com o retrato do autPr e uma introducção de Almachio Diniz, so_bre_ "O Bdlo C a sua funcção
na poesia e na critica''. Bahia, 1910, 104 pags. in 12"-, gr.
Typ. Bahiana, de Cincinato Me1chiades.
- A carne de Jesus. No "O Esfado_de Sergipe" de 31
de janeiro de 1911.
- A volupia de dizer-- Aguas •.. No "Diário da Manhã",
Aracajú, de 12, 18 e 19 de Abril de 1911.
- Mello Leite - Pagina de SaUdade. Idem de 24 _de
Maio de !913.
- A indifferença dos astros. Gumersindo Be:ssa "GaZe~a
do Povo", Bahia, 20 _de setembro de 1913. Transcripto no
"Diário da Manhã" de Aracajú, de 11 de Outubro_seguinte.
-Xavier Marques. (Ensaio), Bahia, 1913, 113 pags. in.
12' Typographia Bahiana de C. Melchiades. Sahiu 2• edição,
Rio de Janeiro, 19[6, 113 pags. in. 18' gr. Typ. "Révista

dos Tribunaes"_ __
-Garcia Rosa: ensaio de critica. Rio de Janeiro, 1915,
43 pags. in 18 9 gr. Typ. ''ReVista dos Tribunaes''.
-Farias Brito (Uma thcoria do conhecimento). Na "Revista Americana", Río, rios ·nu-mei-os I e IT de }~15.- p·ags.
46 a 52 e 125 a 130 ,,-nos nume'ros IV de i' de Agosto do
mesmo anno, pags. 41 a 56. Este estudo faz parte do livro
que depois publicou sob a epigraphe.
-Algumas reflexões sobre a philosophia de F~rias- Brito
(Profissão de fé espiritualisíà). Rio de Janefro; 1916,227 pags.
ín. 129 Typ. "Revista dos Tribunaes".
--_ -___·· ____ _
-Incenso e Oiro (A' memoria de José Magalhães, do
meu querido Juca). Rio de Janeiro, 1917, 17 pags. ín. ·12•
Typ. "Revista dos Tiibunaes".
-Pelo Brazif(Conferencia re31isada no dia 15 de NoVeillbro de 1917). Muzambinho, Sul de Minas, 1!)_17 pags. !ri 12•
Typ. do ''O Muzambinho". - ---- -- -_
- Crepusculo interior:~ V-ersos R.iô de Janeiro, 1918, 70
pags. in-129 Typ. "Revista dos Tribuõães"._
~
-Em defesa de Sergipe: opusculo de com_bate, RiO d_e
Janeiro, 1918, 70 pags. in. 12• Não indiea a Typographii1onde
fotimpreSsó." - -~- ----- - Bôa Imprensa (conferencia realizada em Muzambinho,
no dia 5 de Março de 1919. Rio de Janeiro, 1919, 25 pags.
in. 189 gr. Typ. "Revista dos Tribmlai:s"-_-----=- ·
·- A Questão Social na Philosophia de Farias Britá. Rio
de Janeiro, 1919, 79 pags. in. 12' gr. Typ. "Revista dos Tribunaes'".
--Discurso pronunciado na collação de grau âs protessorandas do curso normal do Lyceu Municipal de Muzambinho,
Minas, no dia 8-de Março de 1919. Rio de Janeiro, 1919,
17 pags. in. 8' Typ. do "Jornal do Commercio" de Rodrigues
& C_ Sahiu publicado-no "Jornal do Commercio" do Rio
de Janeiro, de 15 de Março de 1919.
-Uma palavra a meditar. No "Jornal do Povo", Ara· ·
eajú, de 5 e 6 de Maio de 1920.
-Humilhados e Luminosos. Rio de Janeiro, Fevereiro
de 1921. 159 pags. in. 16', Editores: Annuario do Brasil e
Renascença Portugueza.
_. _ __ _
-Do Nacionalismo na Hora presente. (Edição da Livravia
·
Cathiline, 1921).
- A Reacção do Bom Senso - Contra o demagogio;rno
e a anarchia militar. Rio1921-1922,_ 254 pags~
-··-Auta de Souza: estudo critiCO·. Na "A.-ReplibHca" de
Natal, nos numeros de I, 2, 5 e 6 de Abril de 1921.
-Notas sobre a inquietação moderna. No "Minas Geraes", Bello Horizonte, de 16 de Dezembro de 1921. Transcripção no "O Jornal" da Capital FederaL
·

-Leitura immoral e _educ~ção. No __ "O Jomal" do Río
de Jav.eiro, transcripto nõ "Di~ri,_o de Pe_rnambuca··, de 2
de Julhode 1921.
- _
.
- A consciencia rçligiosa do paiz e o momento politico.
Na "A Palavra", de Belém do Pará çle 18 de Agosto de 1921.
-As idéas Geraes de Fidelino de Figueiredo: conferencia
realizada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Coimbra
1922. Imprensa da Universidade.
---Pascal e t inquietação moderna. Rio de Janeiro, 1922.
229- pags. in. 12° Typographia do Annuario do Brasil.. Este
volume faz parte da seric A da Colleção Eduardo Prado.
~Revisão ou revolução. Na "A Palavra", Belém do Pará
de 26 de Março, de 1922.
-Pontes de oiro. No "Diário da Manhã". Aracajú de
11 de Novembro de 1923.
Em 1916 -Tasso de Silveira -publicou _em oposculo
ú.inas aprecíações· muito lisongeiraS sobre as obrá.s deste AUtor.
CENTENÁRIO DE NASCIMENTO
JACKSON DE FIGUEIREDO
189111991

Local: -Ac3demia -de Letras -da Bahia ---8 ã 9 de o-~iu-bro
de 1991.
.Comissão Organizadora das llomen_agens
Presidente da Comissão: João Eurico Malta
Academia de Letras da Bahia: _Loão _Eurico Matta -:JoStLCal_asi:ms-, Ttiales de Azevedo i Instituto Ôeográfico
Histórico da _Bahia: Renato -s-erbert de Castro - Fundaçã-o
Augusto Fr:anc:_o_ e, Acadell).ia Sergípaila de Letrãs: Luiz AntorÍiO-Barreto I Academia de Letras '"'Mater Salvatoris'': José
Newton Alves de SOuza I Centro de DOcumentação do Pensamento Brasileiro: Nelson Cerqueira.
PROGRAMA
. -pia 8 :....._ "17h _:: Àbertura_"Jacks_on de Figü-eüedo: Perfil
e Formação de um Pensador", conferência- i::l.o Sociólogo e
Prof. José Arthur Rios. 18h30rriíil A.Utógútlós- da publiCaÇão
"Jackson de Figueiiedó'', do escrito _German_o Machad_.... ,_fundador do CEPA.
Dia 9 - 9h30min- Missa comemorativa do Centenário
de Naschnenio de Jackson de Figueiredo, colebrél:da Po.r" Sua_
Emiriência ·o Cardeal D. Lucas_ Neves, -homenagem da
Academia de Letras e Artes "Ma ter Salvatoris". Local: Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Vitória. 15h - Lançamento de
Carimbo comemorativo do. Centenái-io de NascimentO de ·
Íacksorl de Figueiredo pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos. 16h - Exposição de manuscritos, fotogfáTíaS
e publicações. 17h- "Aspecto_ Político na Vida de Jackson
de Figueiredo". conferência da Prof~ e Psicóloga Maria Cléa
Ãlves de Figueiredo Fernandes. 18:30- Lançamento e autógrafos da biografia, "Jackson de Figueiredo, uma traje_~(iria
apaixonada", de Maria Cléa Alves de f!gueiredo Fernandes
(Forense Universitària. Rio). Local: Academia de Letras da
Bahia.
···O ·sR:." PRESIDENTE (Lucidio PÓrtella) :__:_·Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO_ Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._ S.enadores, em maio
de 1985, proferi da tribuna desta Casa discurso em que analisava a situação dos transportes no Brasil. Nessa época, fazia
eu uma triste constatação: o Brasil não dispunha de uma polí-
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tica de transportes e, por isso. gastava muito ritãis do que
dc_via para levar os produtos da fonte produtora aos locais

de consumo. Infelizmente, nestes seis anos, a situação pioroU,
pois algumas de nossas estradas está:o em situação deplorável,
necessitando de reparos.
Estranhamente, em nosso País, privilegia-se o !ransporte
rodoviário, muito mais oneroso do que o ferroviáriO e o hidraviário. Não temos ·ainda aquela malha rodoviária que seria
desejada, mas o _seu desenvolvimento, comparativamente às
duas outras formas de transportes enfocadas, foi além do que
era preciso. Num país como o- Brasil, em que são longas as
distâncias, a espinha_d_orsal de toda a movimentação de mcrca~
dorias deveria ser-primeiramente por hidrovi<is; em sé'gundo
plano, utilizar-se-ia a ferrovia. Sempre que possível, esses
dois sistemas se in-tegrariam e se complementariam. As rodovias serviriam cchrio canais alimentadores e distribuidores de
hidrovias e ferrovias~ _
Deixamos de falar sobre o transporte aéreo de cargas
por ser esse um meio altamente seletivo e caro e se justificar
some!,lte quando as variáveis tempo-distância são essenciais.
E-importante que conheçamos dados estatísticos para vermos a nossa real situação: ·cte aco-rdo com Joaquim Carlos
TeiXeira Piva, professor-doutor do Departamento de Engenharia Naval da Escola Politécnica: da USP, em matéria publicada no suplemento especial de O Estado de S. Paulõ, em
13 de março de 1990, "o modal rodoviário-de carga absorve
da _ordem de 65% da carga transportada, restando aos modais
hidroviário e ferroviário aproximadamente 14 e 18% respectivamente. Dos 14% relativos. ao transporte hidroviário, apenaS
1% refere-se ã navegação fnterior". Em pafses de configuração geográfica semelhante à brasileira, o tránsporte hidroviá:i-io intefnó -é li:i=gameiite utilizado,
respondendo por 10 a 15% do total transportado; em alguns
países, esse percentual chega a 50%. No Brasil, não alcança
mísero 1%, ou seja, inexiste pratiCamente.
Voltando ao transporte hidroviário-·como- um todo, enquanto no Brasil 14% da carga é movimentada por essa via,
nos Estados Unidos .são_23%; no Can3dá, 28%; na China,
40%, e, na Austrália, 44%. Em·oonttapártida, nesses países
- semelhantes ao Brasil em termos geográfiCO-s - , o transporte rodoviário é muito menos desenvolvido: na Austrália,
a moviinentação .&lobal de carga por rodovia não u_ltrapassa
27%; nos Estados Unidos, não excede 24%; na China, é inferior a 10% e·ri<:iCã:ria-dá não alcança 8%. No Brasil, ao cónfrá~
rio, essa participaÇãO" é da ordem de 65%.
________ _
O Brasil é um país privilégiado em teçinos -a~- águas nave~
gáveis. Estima-se em 28.000km a extensã.o de sua rede hjdro~
viária, serido que só na Amazônia estão 18.000km desse-total.
A solução ro-doviária para o transporte na Amazônia é
por demais dispendiosa, principalmente tendo em vista o Ciclo
das chuvas que lá vigora. Em contrapartida, a malha aguaviária é sem paralelos. É ela tão grande, quanto subutilizada
ou inexplorada. Talvez esteja aí a razão de-ser e·ssa uma região
em que o progresso ainda não chegou.
De acordo com o professor Joaquim Carlos Teixeira Piva~;
no artigo já citado, ''a experiência mundial moStra que_ os
transportes, principalmente os que deslocam grandes volumes
de carga, atuam como poderosos indutore_s: do desenvolvi~
mento regional". Implantar uma hidrovia é c0mo-desenc3.dear
um processo de novos investfrrieriTõs e de progresso;
Nos Estados Unidos, por exemplo, os investimentoS privados às margens do Rio Tenessee, em decorrênda dcl iniplantação do transporte hidroviário, foram, em 30 anoS~ de api-nxi~
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madamente dez vezes o investimento público no período, sem
falar da geração de milhares de novos empregos c da multipli~
ciição da receita fiscal.
De acordo com o engenheiro naval Arnaldo Giraldo,
especialista em hidrovias da CESP- Companhia Energética
de_ São Paulo -, os aspectos mais positivos da implantação
de hidrovias não se concentram no transporte, mas sim nas
margens dos rios navegáveis. São três esses fatores positívos:
o primeiro ~é o investii"!lento industrial ~ comercial induzido
pelas novas oportunidades de transporte. Levando em conta
experiências norte~americanas e européias, para cada milhão
de toneladas transportadas por ano, os investini.entos privados
são da ordem de US$150 milhões em instalações, terminais
e frota.
Esse mesmo fenómeno já pode ser vislumbrado em- decor~
rên"cia da implantação no Brasil da hidrovia Tietê-Paraná.
Os investimentos privados já anunciados totalizam cerca de
US$300 milhões, para uma carga anual estimada em 2 milhões
de toneladas. O que se espera é que, ao atingir a capacidade
de movimentação de carga a ser ins(alada - 15 milhões de
toneladas anuais - , os investimentos piivados cheguem a
US$ 2,3 bilhões. Isto significará Valorização e revitalização
das cidades ribeirinhas~ aparecimento de novos núcleos, desenvolvimento imobiliário e novas receitas fiscãis.
O segundo aspecto positivo, -vinculado ao- primeiro, é
o surgimento de novos empregos. Mais uma vez_, os índices
internacionais nos servem de bom parâmetro:- para cada
US$100.000 dólares de inves.tinientõ privado, criam-se 2,1 novos empregos. De acordo com Arnaldo Giraldo, "uma hidravia que transportasse 15 milhões de toneladas por ano criaria
cerca de 46.000 novos empregos indust~i~is e cerca de 10.000
empregos diretos nas operações fluviais e dos terminais".
O terceiro ponto de destaque é a valorização das áreas
marginais, quer pela instalação industrial, quer pela criação
de novos empreendimentos ligados ao lazer -e ao_ turismo,
explorando belezas naturais e desenvolvendo potencialidades
que, em outras circunstâncias, estariam inviabilizadas.
Além das vantagens de barateamento dos fretes e da
possibilidade 9e transportar maior quantidade de carga, há
outras: a implantação do sistema hidroviário de transportes
é sensivelmente mais barata do que a construção de uma
rodovia ou de uma ferrovia. Não há necessidade da dispendiosa e constante m.ànutenção que demanda uma estrada pavimentada; a vida útil de uma embarcação cargueira é maior
que a de um caminhão ou a de uma carreta.
Diante de tantas vantagens do transporte hidroviário volto com tristeza ao início de meu pronunciamento para relembrar a constatação de que em seis anos quase nada mudou
-; tormr-se incon~Qível que o Brasil não o utilize de forma
adequada; é inConCebível que não exista aquí uril.a política
de transportes à semelhança do que ocorre, por exemplo,
no setor energético, -é -iricOnCebível que, na construção das
hidrelétricas, leve-se em conta tão-s_omente o aspecto energé~
tico, olvidando-se o de transportes . Em razão disso, as hidrelétricas constituem-se em barreiras ao transporte, já que no
seu projeto nàmúi.lmente não se incluem as eclusas, essenciais
à continuação da navegabilidade dos rios.
- Analisando friamenü:: a questão, vamos verificar que sõ
falta mesmo a de_terminaçã_o e a vontade política de se _criarem
as hidrovias. -No mundo atual, não se concebe um país grande e com
desenvolvimento_de Primeiro Mundo com deficiências rio setor de transporte, com distorções semelhantes à existente no
Biasil, com Pfedorriinânda exagerada-dó setor rodOvíário. ·
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passado, 576 pedidos de falência, o que significa uni-aumento
de 8,3 por cento, em relação aos 532 registrados em julho.
De modo idêntico, as solicitações de concordatas também
sofrem incremento em agosto, pelo terceiro mês consecutivo
~ocorreram onze pedidos, contra os nove registrados em
julho.
Paralelamente, o setor industrial- que inclui a indústria
de transformação, a extrativa mineral, a construção civil e
o.s _s_erviços industriais de utilidade pública - aponta para
a queda de 1,5 por cento, em 1991. Qüanto à taxa de ínvestímento - que em 1990 de 16 por cento e caiu para 14,8 por
cento nos doze meses findos em rilarço último - , prevê-se
que se situe em 15,4 por cento, no final do ano em curso.
Os insucessos dos dois planos econômicos editados desde
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Poitella) _ CoricedO a -- o infcio dO Governo Collor acarretqu prejuízos arra.Zadores
palavra ao nobre Senadoi Juta:hy Magalhães.
aos sa.Iários,-provocando o maior arrocho já vivenciado pelO
trabalhador brasileiro. Enquanto na década de oitenta a partiM
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia- .cipação dos salários na renda nacional atingiu a taxa dos 50
o seguinte discu'rso.) --:--Sr. Presidente1 Sr+" e Srs. Se_oadores, por cento, em 1990,-e-Sse índice declinou para 35 por cento.
vi vencia o Brasil, nos -dia atuais, o recrudescimento_ da crise Entre março de 1990 e abril do ano em curso. os ·sãlários
conjuntural em que vem afundando, desde o início dos anos acumularam uma perda de 119,5 por cento em média. Nesse
oitenta, como conseqíiênciã cruel e inexOrável da aventura período, a inflação, medida pelo IPC _ índice de Preços
dos experimentos· co_n_tidos nos últimos ''choques" a que o ao Consumidor, integral atingiu 1.001 por cento, enquanto
País foi submetido, sobretudo os assim denominados Planos os salários foram reajustados em apenas 402 por cento. Em
Collor I e 11.
recente pesquisa, o DIEESE- Departamento Intersindical
Quando da edição do Plano Collor I, então co_g11.omioado _de ~statísticas e Estudos Sócio-Econômicos, demonStrOu que,
de Plano de Estabilização EconómiCa,_ ô GovernO- assuiníu em junho de 1991, 82 por cento dos salárioS reais de-51 categoM
a postura triunfalista do "6iiico tiro", do ~·vencer ou vencer", _rias pesquisadas estão abaixo da metade dQ poder aquisitivo
para impor à sociedãde o bloqueio de seus ativos firi_a.-n.Çeiros; que possuíam em março de 1990.
por um período de dezoito meses, comO" uma espécie de contriParalelamente, as estatísticas da FIESP - Federação das
buição não consentida_ ao cqmbate à inflação.
os-resultados de tal experimento dos teóricos da econoM fndústrias do Estado de São Paulo, mostram que a massa
mia_ corroborado pelas medidas consideradas "de_ ajUste",
salarial das indústrias daquele Estado declinou, em termos
contidas no Plano Collor II-podem serconsideradospreocu- reais, 23,28 por cento, em 1989, O- qUe expressa não s6 a
pantes, quando não desastrosos, e se·-martifest~m no cruel queda do salário mé.dio real como também a depressão no
e pernicioso quadro recessivo em que se deba-t~_-º__ País, e
nível de emprego._
__
que tem servido para acentuar 0 já intenso nível _das _de__ggual- Desse modo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, constataMse
dades nacionais.
· ·
que a· ausência de mecaniSmo de proteção dos salários contra
De fi:J.to, a primeira" constatação que se manifêi:ta -aos a in~ação terp sidà dfásti_ca para o trabalhador, apresentando,
olhos -ou no bolso _do cidadão é que 0 País fiCou ma{s ãirlda, oUtro dano- a profunda distorção nos salários prOfisM
pobre. O PIB..:..._ Produto Interno Bruto, decresceu 4,03 por sionais, seja no setor público ou no privado, que exercem
cento, em 1990, trajetória que se estendeu até março último, a mesma função, são~ remunerados com diferenças--que cbequando a taxa de doze meses _em relação aos doze meses gam a atingir os 200 Por cento. A confusão teve início na
anteriores- situou-se em 0~3 por cent0~-0-,-qlle significa Uma edição do Plano Collor I, que extinguiu o reajuste automático
queda de 6,9 por cento, entre 0 mê$ de março de_ 1990 e dos salários e implantou a livre_~e_gociação--: prática ideal
_e~ uina economia equilibrada, com oferta de emprego e com
0 de 1991.
De igúal modo, a ProduçãO nacionã!" fOi violentamente inflação-prõxima a zero.
reduzida, resultando-na m:aior rece.Ssã(>'Tá" vivida :Pelo país
No tocante ao salário míniino, o resultadO da política
económica adotada no atual Governo tem sidO constrangedor,
e reconduzindo a renda "per ·capita" ao nível de !979, ou
seja, a 1.973 dólares-a preços de 1990. A produção industrial
apresentando, em 1990, uma redução real, variando de 10
regrediu 8,9 por cento, em 1990, enquanto que, no período a 70 por cento, de acordo com a metrópole consideraçla. AsjaneiroMabril do presente ano, apresentou decréscimo _de 4,8 sim, no final de 1990, o trabalhador que vive de salário mínimo
por cento, em relação aos meses de 1990, e, nos doze_ meses podia comprar o e·quivalente a 63,1 por cento do que lhe
fiiidos em abril de 1~91, se cOmparadoS ãos doze meses preceM era possível adquirir em março do mesmo ano. Em _maio
dentes, a_ queda sitl_:lC?!lMse em nove por ce_nto.
__
d~ 1940, quando foi instituído o salário mfnimo, os produtos
Tais dados ·demonstram, com a frieza das estafítlcas., o alimentícios eram adquiridos com 39 por cento; durante onze
crescente, acelerado e preocupante nível de empobrecimento
anos - de 19_52 a: 1962-- o cuSto _dos alimentos permaneceu
e da miséria do País, agravado pela elevação das taxas de abaixo dos 40 por cento do salário mínimo;_ nos dez anos
desemprego, que atingiram o ápice-- em- dezembro de 1990, seguintes- de 1963 a 1972 -,a parcela destínada aos alimenM
com o recorde de 8,13 por cento. Só na cidade de São Paulo tos ficou em torno dos 45_por cento, atingindo, daí em diante
há mais de um milhão de pessoas sem ocupãção rentáVeL
-, 1973 a 1989 - , porcentagens superiores:_a 60 por cento.
No ano em curso, esse trágico painel não es!á atenuado. Eril junho do ano passado, conforme o DIEESE, o custo
O Fórum de Falências de São Pãulo recebeu, no mês de agosto da ração mínima essencial ultrapassou o valor do salário míníPor isso, Confiante na determinação do Presidente Collor
de levar o Brasil para a modernidade, espero que a Secretaria
Nacional de Transportes do Ministério da lnfraMEstrutura elaM
bore realmente urna política de transportes para o País, privilegiando as hidrovias, ·as ferrovia~ e a integração dessas duas
modalidades de transporte, sempre que possível.
Espero também que o setor de transportes trabalhe em
sintonia e de forma iritegrada com o setor energético, para
que nenhuma represa sirVa de dique à navegabilidade dos
- _,
.
rios. _
_ -Espero que assim seja, pois os camirthos qll:e levam ao
Primeiro Mundo passam prioritariamente por águas_ e por
trilhos_ de ferro.
Obrigado pela atenção! (Muito bem!)
-+

•
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mo em 107,02 por tento, em São Paulo e mais dez _capitais
brasileiras.
Ainda segundo o DIEESE, o PIB "per capita" cresceu
385 por cento, de 1930 para cá. Se o saláfio mínimo tivesse
evoluído na mesma proporção, seu valor, em julho do ano
em curso; estaria em torno dos 398 mil cruzeiros -ou L 160
dólares, aproximadamente.
Dito de outro modo, um salário mínimo comprava 93,6
quilos de carne, em fevereiro de 1959,31 quilos, erri revereiro
de 1988, e apenas 15,2 quilos, em junho de I Q90. Ou ainda,
491,6litros de leite em 1959 c !59,6Iitros, cm 1990. ldên(icos
resultados foram apurados pelo DIEESE para outros produtos.
essenciais:._ arroz, feijão,--pão.
_
_ _
Essas cifras revelam-se ainda mais assustadoras se se considera que há cerca de 40 milhões de brasileiros com renda
abaixo de um salário míníri10, além dos 2,17 milhões de indigentes.
No contexto desse quadro recessivo, assume proporções
preocupantes a desastrosa condução da política agrícola no
decorrer do Governo Cóllor. No ano passado, o comb~te
ao déficit público, aSsodàdo-às dificuldades de administração
da economia, causadas pelo congelamento das aplícações finarrteiras em 15 de_março, relegaram a segundo plano o apoio
financeiro à sãfra l990/91. Assim, não houve crédito suficiente
para o custeio; o que houve foi" Cai"íssinlO- ·e--Chegou tarde
demais. Além dissO, pCssoas físicás é jurídicas· que explOram
a atividade rural foram surpreendidas pelo aumento da alíquota do Imposto de Renda, de 6 para 25 por cento, o que representa um considerável custo~ adicional. Nos episódios, freou
evidenciada a visão urbana que o Estado possui em relação
à agricultura- a preocupação conceritra-se no abastecimento,
em detrimento da produção, como ·se possível fosse desvincular uma prioridade da outra.
Como conseqüênCia. pelo segundo ano consecutivo, o
Brasil consome seus estoques, perde exportações e -importa
um volume significativo de grãos, cuja produção decresceu
das 70,5 milhões de toneladas, em 1989, l?a~a- 5~_,8__ milhões.
em 1990. Ein 1991, a produção de grãos do País foi de 57,3
milhões de to-neladas- a menor dos_ últimos cinco ahos .:...._,
ocorrendo a maior quebra na soja, que chegou ao nível da
produção de dez anos atrás. Com isso, o·Brasil perderá um
bilhão de dólares em, reservas - pois deixará de exportar
2 milhões de toneladas de soja-, além de gastar cerca-de
1,5 bilhão de dólares, só na importação de produtos básicos
para atender à demanda interna. No cômputo ·gt!ral, estima-se
em cinco bilhões de_dólarcs o prejuízo assurriído pelo País
como resultado de menos exportação e mais im-portação, pfovocado pela queda da produção agrícola. Fatos qUe tais aju-dam a compreender por que, em junho do ano_ em curso,
o_saldo_da balança comercial foi de 894 milhões de dólares,
20 por cento inferior aO observado no mésino mês de 1990
- o pior fá~Véllfitado nesse mês, desde 1984.
Evidencia-se a incompetência, a inépcia e o "imediatismo
da política nacíonal para o s_etor da agricultura, numa total
ignorância - ou descaso :.._ de que tal atividade será sempre
responsável pelo bom desempenho da economia. Sua participação na renda nacional é bastante significativa porque, além
de subsidiar atividades essenciais na área industrial e de serviços, produz alimentos _básicos e responde pela determinação
dos. salários, seguramente o item mais importante na estrutUra
de custos da economia.
Assim, no primeiro semestre do ano em curso, o balanço
dos preços dos produtos básicos apresentou custos reais mais
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elevados, se comparados a igual período de 1990. No segundo
semestre, os elementos aqui esboçados certamente vêm contribuindo para o incremento da espiral inflacionária, que já atingiu o _temível patamar de dois dígitos.
Com efeito, segundo dad_os da Fundação Getúlio Vargas,
os preços da alimentação ao consumidor registraram, no mês
de agosto findo, elevação de cerca de 17 por _cento, contra
os 11 por cento verificados no mês anterior. Os preços fiO
atacado passaram de 14 por cento, em julho, para 15,6 por
cen~o,_em agosto, enquanto o índice da constru_ção civil registrou aumento de 14,6 por cento, contra os 11,74% do mês
precedente.
A par de todos esses dados, 80 milhões de brasileiros
passam fome, enquanto nossa população cresce a taxas consideráveis. De cada mil crianças nascidas, 87 não chegam a
completar um ano de vida. No Nordeste, essa taxa sob~ para
mais de cem, para cada mil nascimentos. __ Os _que conseguem
sobreviver cOn-stituem uma legião de cerca de cinco milhões
de desnutridos, equivalen,do a 33,3 _por centO -dáS ·cfiãnçaS
brasileiras menores de cinco anos.
-Essa triste realidade encaixa-se em outra não menos angustiante - o consumo anual alimentar per capita continua
decrescendo. A queda das vendas nos itens básicos nos supermercados demonstra que os consumidores de menor poder
aquiSitivo estão reduzindo a quantidade de alimentos que levam para_ casa. Nos últimos cinco anos, as vendas são ne_gativas
mês_ a: mês. Desde o infcio do presente _ano, as vendas são
negativas em relação a 1990 - em abril~ a queda chegou
a 30 por cento. Assim, os brasileiros consomem, atualmente,
quase a mesma quantidade de alimentos que em 1985~ É por
isso que, mesmo com a população crescendo e a produção
de alimentos básicos· caindo, não_ há escass.ez - cada vez
rrlai"s brasileiros cruzam a linha.,da subnutrição.
Em cruel e injusta contrapartida, entidades que atuam
o setor- como a LBA --Legião Brasileira de Assistência
-corroem recursos com torneios, campeonatos, festã.s, banquetes, quando não as desviam para os eternos ~_surpadores
doS recursos públicos. Comó afirmou_ a Revist3:_ Veja de 4
de ~setembro passado, a LBA confUndiu os destinatários de
suas verbas assistenciais - os carentes·----:- com os parentes
dos que as distribuem.
Numa frase .:rmito representativa de seu_ estilo irónico
e nlordaz, o escritor Nélson Rodrigues afirmou_ que- ""o subdesenvolvimento não se improviSa - é uma obra de séculos".
De fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vivemos, no
Brasil, um cruel círculo vicioso: a queda do consumo de alimentos gera a desnutrição, que afeta __a_s_aúde, que dificulta
o desenvolvimento .educacional - e sem educação a miséria
se perpetua.
Com efeito, uma crise Sem pieciCfen-tes atinge 3 áre3.
da assistência pública à saúde_ eril nosso País. O recrudescimento de doenças consideradas erradicadas - tuberculose
pulmonar. equistossomose, febre amarela, malária- deixam
perplexos médicos e· população. A aiJsêncía de saneamento
básico, aliado à fome, à desnutriçãO ·e' à miséria -de nosso
povo, agravam ainda mais esse quadro, equiparando-nos aos
__
países mais pobres do mun,do subdesenvolvido.
Assiste-se a Wi1 verdadeiro desmonte.dos centros de saúde
pública- setores desativados, hospiiais sucateados, condições
precárias de trabalho, redução 9e verbas federais para custeio,
salários aviltantes, desvio de verbas (federais, estaduais e municipais) para outros setOres da administração.
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Os recursos do Sistema Unificado Cfe Saúde - SUDS,
resultado de profundos estudos e debates na Constituinte têm sido aplicados na aquisição de todo tipo de bens e produtos

-só não compraram saúde. O TCU --Tribunal cte_ Çontas

da União, em ãuditOrias realiz~das em Es_tados e Municípios
integrãdos ao _SUDS, apurõu que, entre_janei_ro de 198_8_ e
maio de 1990, os recursos desviados da saúde atingem o monw
tante de 7,4 bilhões de cruzeiros, somente na apreciação de
131 processos de_ irregularidades._ _ _
Na fron-teira do século XXI, Si'. Presidente e Srs~ Senado~
res, continua· o Biasno-na pré-história da cidadania-, cofio o
atestam os dados e elementos colhidos no falido sistema eduCacional brasileiro. Por qualquei- ângulo que se _escolha....:.._ ensino
básico, segundo grau, universidades, pesquisas científicas __ ___ _
~:
.
constata-se a deterioraÇão. O GOvênlo COI!Or, em ffiaiéria educacional, vem enVidando esforços para agravar ainda mais o quadro que encontrou- deteriorado _e __ degradado - , limítando-se a ofúecer,
no campo da retórica e dos planos mirabolantes, a irripressão
.
de que, em breve, ocorrerão grandes mudanças. _. .
Não é outra a situação dos anunciados CIAC. ~cimeiro,
porque constituem motj_yç _de _Q_!!_vic_!as e polêq~icas a eficiência
e efiCácíã de- seus mOdelos originais - os CIEP ---:- ctiâdQ_s_
para- proporcionar educaç~o__ i_ntegral; mas que custaril' tréS
vezes mais que os cursoS das escolas convenciol'!als~ Segu~c!_o,
porque o projeto ainda não possui plano definido. A primeira
unidade estará pronta em outubro, mas as linhas educacionais
só sedo· divulgadas em 1992. Terceiro, quais Os criiéríos utir'izados para a definiç-ão âOs lociiS onde serão construídos?
Não haverá, no País, outras regiões em q~-ue as opoitlÚlidãdes
de ensino são mais remotas que em rel~ção aos- m-pr~QorCs_
do Pararioá? O_ NordeSte, por -exemplo~- flão sabe c.}Uantos
CIAC terá, se os terá, nem quando osJ.e:rá: Qu_arto, l]:lesmo.
que os CIACS Sé]a-m cOnsiderados_ uma solução para o ensino
fundamental brasileiro, te_rá o País çondiçóes de m~ntê-los?
Finãlrriente, não estará em pauta, nã CflieStão dos CIAC, a
glória fuga de tal ou qual governante?
si-. Presidente e Srs. Senadores, um _ano e meio: após
a posse, o Presidente Fernando Collor vê- sua admi_nistr3:_Ç~I?
avaliada como ruim ou pé-ss1in-apor 41 por cento dos entrevis~
tados, como ótima oU" boa por apenas 18 por cento e como
regular por 39%. São número registrados pe1a última pe-scji..IisaDataFolha -.de 15 de setembro -,_indicando ainda que
56 por cento dos entrevistados conside!anl que o Presidente
não ·c-umpriu suas promessas, 72 por cento criticam a q·ueda
do poder aquisitivo_ da população-, 81 por cento ãcreditam
que a inflação va:i a-um-entar e 73 por cento crêem que ó ln esfriO
ocorrerá no tocante ao desemprego.
Nenhuma estranheza causa tal atestado de queda da po~
pularidade e da credibilidade do atual Governo pcji~~-desde
seu início, o Brasil assiste a um festival amadorístico de atores
orientados por um diretor que- prometeu um belo eSpetáculo
e mostra ao público uma chanchada, apoiando-se r..os reclirSb_s
da comunicação e do apelo à mfdia para ditar à sociedade
o seu estilo de governar. Esquece-se,_ no entanto, de que
é possível fazer tudo com o- ma:rketing político, nienos governar só com ele.
De fato, desde os tempos do "bateu, levou" à época
do estilosoft, presencia o País uma seqüência de simbologias
- o vôo supersônico, ocooper e as camisetas dominicais, osjetski, a pilotagem de motos_ -e- carros, a descida aos mares
a bordo de submarinos, até às lágrimas_ ao som ·de um coral
infantil. culminando com a metáfora da mão presidencial,
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mão que esm"j.ttrâ, ""que se movimenta impaciente, q_ue faz
o_ "v" da vitória, que revida ao gesto obsceno, que põe a
nu as c;iesavenças matrimonictis. No <!pice_ da pirotecnia, a
semanal deScida da ramp-a, que já significou o símbolo da
suposta integração entre o Governo ea sociedade, uma passarela onde desfila a vaidade, cercada pelos "amigos do rei"
-vem-se transformando num desastroso cenário de.baixarias,
sobretudo quando as agressões inciVilizadas são, respondidas
na mesma linguagem.
Até agora, na verdade. o País constituiu um laboratório
de experiências económicas fracassa,das, a demonstrar que
os ''choques" na economia mostram-se cada vez mais inope~
rantes, enqu'anto estratégia de- controle da inflação, redundando na ·deterioração das condições de vida, no decréscimo
do salár\o, nas falências que se multiplicam e em toda sorte
de temores e incertezas que vão tomando conta do País.
Quando candidato, Fernando Collor de MelJo propunhase governar em prol dos cidadãos anônimos e__ carentes os descamisados -,no entanto, com ele, a elite conservadora
manteve o poder que detém desde a época da Colônia irnplaritada pelos aventureiros portugueses. De fat(), no Governo,
o Presidente Fernando~ Collor. enclaustrou--se., c:.ercqu-se -d<;!
um grupo coloquial de amigos íntirnos,Jicou.à m~rc,ê Qe ~J,ma
assessoria provinciana, vaidosa e arrogante, .desprovida do
sentim~nto pluralista do povo brasileiro e limitada ao centralismo das decisões vitoriosas das eleições de 1989.
Como conseqüência, emerge uma crise moral de profundidade inédita, .em que o volume de denúncias de corrupção
assume proporções assustadoras_, reveladas no primeiro relatQrio do TCU,~3cusando que o Governo gastou nove vezes
mais verbas sem a devidalícitaçãq do que o fez após concorrên~ias públicas. Pior ainda mesmo depois de· acionado pelo
TCU 1 q Gov~rno foi.ijicapaz.áe- eXplicar gastos çie cerc:a de
400 bilhões de cruzeiros~ incluídos na tãp genérica quanto
st~-speita rubrica ·~diversos".
Denúncias mais recentes demonstram que a Secretaria
Particular da Presidência _da República tem direito a verbas
secretas, sob cuja rubrica foram adq'uiridos 4.880 metros de
seda naturaL O caçador de _marajásdedqis anos atrás <;~.briga
sob o ge,neroso teto do Palácio ·çio Planalto a. impunidade
de marajás _e maranis pertencentes., ao primeiro, escalão.do
Governo, num descabido acúmulo de cargosj funções e salários_ às custas do erário- vale dizú, do contribuinte.
Nesse vergonhoso contexto de incompetênciã~ de incúria
administrativa, de desrespeito à legião de miseráve"is em qtie
se transfprmou o País, de desmandos de_- um_ restrito grupo
d~ _!1-~licos p~lacianos, ac~na ,O. 9.overnõ com_ propostas de
emendas à Constituição como único caminho para o enfrentamenta da crise braSileira.
-Intere,ssante·é Ot..<óietvar qUe, no temPo do -"Oateu,levou".
do "vencet o Li vencei'", CoiiOr não cogitava mudar a_ Constítuição. Achava o texto constitucibnãr fá() bem escrito_ que
alçou seu ·relator' à condição de· MiniStro da JUstiÇa~ Foi ài'nda
mais longe, acusando o Governo anteríor de fraco, por Consi-derar o Brasil ingovernável a partir da vigência da nova Carta.
Com o fracasso de. seu estilo divino e .a entrada na era soft
o texto constitucional tornou mais difícil o exerCício da Presidênr;ia da República.
Nesse aspecto, o Presidente Fernando CoiJor tem razão.
De "fato, a Constituição de 1988 inverteu o proCesso histórico,
aumentou a faixa de poder do Congresso, garantiu maior
autonomia aos Estados. De 1937 a 1964, a tendência foi no
sentido de centralizar o exercício do poder nas mãos do Presi-
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dente da República, de seus ministros, aó mesmo tempo em
e é publicamente anunciada sem que nenhuma provique Estados e Municípios dependia, para obtenção de recur-dência seja adotada. ''
sos de concessões políticas adotadas na sede do Poder CenPor conta de muita ganância econ6rriica e rrii?Piàideolõ~
trai. A tendência centralizadora absoluta foi niarcante _a partir gica, o Brasil vai deixando eternizar o drama sooal dos s~~~
de 1964, ficando submetido o País inteiro à teCnocrada brasi- ten:a em_ várias regiões do País. Estaremos fadados a asststtr
-~
liense.
tã.ffibém, sem reação, a tragédia dos sem-lei ensanguentar
Com a Carta de 1988, o péndulo da História :.....: depois áreas corno a do sul do Pará?
_
de haver chegado ao limite extremo da dominação concenNoto que a CONT AG se dispensa de reriOvar, neste_ docutrada - começou o caminho de volta, do qual ~~ _afa~t~ra mento, apelos em favor de uma política efe.tiva de r~forma
nos anos trinta.
agrária, bandeira que a entidade tem defendt~o com fumeza
Assim, a Constituição de 1988 representa o cõitjuilfo das e equilíbrio exemplares. O que ela pede aqm. em nom_e_~e
conquistas sedais- de. nosso povo~ às- c~s!as -dC::- -muita lllt~-. 12 milhões de trabalhadores rurais brasileiros, é justíça táo~so~
de discussões, de debates na Assemblé1~_ Na~onal Consti~ mente.
- -,~-~
__
tuinte. É tim texto inOderno, consistente, harmonioso, que,
Cabe- urna reflexãO no momento em que discutimos neste
sem ter sido posto integralmente em prática-, já se -pretende Congress_p o sentido, os limites e a l!rgênç_i~ q~ ~e_forma de
alterar, considerado que foi pelo Poder Executivo como causa Estado, Não estaremos nos iludindo ao expnm1r argumentos
de todos os males que afligem o País.
sobre Estado intervencioilista, Estádo de bem~estar, Estado
Com tal falácia, o Governo desvia o foco -das atenções mínimo, quando há regiões do País em que o poder públic_o
da Nação para a incompetência do Poder Centrãl em resolver nem ao menos consegue cumprir o papel elementar de garantir
os problemas mais prementes do Brasil. E - o que_ é pior o direito à vida?
-busca, com as propostas de_ emendas à Constituição, dot~r
A matança de trabalhadores rurais (e o mesmo tip~ de
o: Poder Executivo --de p-oderes imperiais, transformando o tragédia se repete nas cidades, como a matança· de m~nwos
texto constitucional em instrumento consagrador do arbítrio, de rua nos faz lembrar diariamente) mostra o enorme descomeliminando o equilíbrio e a interdependênciã dos poderes. passo entre nossas idéias., mas principalm~nt_e nossas decisões,
Tal como foi até o momento apresentado à sociedade, o cha~ e a profundidade da crise d~ Es~ado br~si1~1~0.
._ ~ . _
mado Emendão não visa resolver os reais e graves problemas .
Ao expressar minha sohda~edade as VIhm_as d~ vwlencm
nacionais, mas proporcionar ao Presidente da República _o denunciada pela CONT AG, reitero meu compromtsso de tra~
status de verdadeiro imperador, desguarnecendo os demais balhar com todas as forças para superar esse descompasso.
poderes do Estado brasileiro e concentrando~os nas niãos do E renovo a convicção. de qlle a refOrma do Estado, sem dúvida
Presidente da República. ---neCess_átià e U,rgente ~ só te~á -sen~.i.<:f.?. ~~ .me~_ida _em que resg~te
Seja qual for o teor e o conteúdo _d_a versão definitiva o po~er púbJico como um instrumento d~-J~s_t~ça- na plena
das emendas constitucionais apresentadas à discussão e· apre- acepção da palavra - para todos os ?rasiletros. .
ciaçãó do Congresso_ Nacional, devem as duas Casas estar
Era o que tinha a dizer, Sr. Prestdente. (Mmto bem!)
atentas para o perigoso jogo encetado pelo Poder Executivo.
Com efeito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, conhecedor
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
das dificuldades para a aprovação de suas propostas, busca palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
o Governo Central uma saída -ou_ um culpado - para sua
escancarada incompetência, atribuindo ao Congresso a culpa
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
de seus próprios fracassos, desviando para o Parlamento as seguinte discurso.) :---'Sr. Presidente, Sr'!~ e Srs. Senadores,
atenções e as insatisfaÇões da sociedade, num pernicioso aten- soube, pela ímprerisa; que a CASAN/Governo de; E~tado e&tá
tado à continuidade e estabilidade do frágil e recente prpcesso licitando obra de saneamento básico (esgoto samtáno), e que
de democratização- do País.
a localização da mesma-será no aterro da ~aía Sul,
_
Era o que tinlia a dizer; Sr. Presidente. (Muito bem!)
Claro, qualquer florianopolitan_? ?~SeJa_um~ soluçao duradoura, definitivã, se possfvel, p-ara a destm_açao adequada
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portellà) - Concedo a -dOs dejetos doméstiCoS. Desde o iníCío do século já se pen~ava
(e se fez alguma coisa) na solução de~te_ proble~a_na capttal.
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique C3rdoso.
O seu crescimentõ vertiginoso, sobretudo depOis da decada
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDQSQ (PSDB - - de 70, aumentou a demanda e também a exigência desta solu~
SP. Pronuncia o seguinte diScurso.) -Sr. Pre_sidente, Sr~s ção.
'
e-Srs. Senadores, em nota pública divulgada há alguns dias,
Mas, confesso que estranhei o local da obra. Mesmo sena Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura do um leigo, não me parecia razoável que obra dessa nature~a
e suas Federações voltam a denunciar a violência contra traba- se instalasse em local que é a porta de entrada e o_ cartao
lhadores agrícolas no sul do Pará,_ especialmente no Município de visita da cidade.
_ _
de Rio Maria.
Comecei a perguntar para engen~eirc;~ e s~nitaristas e
Informa a nota:
vi que triínhas dúvidas e intuição eram Justtficávets.
"
O_ tratamento dos esgotos sanitários de Florianóp?lis se
"Desde o assassinato-do então presidente do Sindi~
cato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, Expedito fará através de uma estação denominada de lodo attvad~~
Ribeiro de Souza, em fevereiro de 1991, mais 13 pes- que por melhor que seja operado, produzirá odor:s cloaca1s
soas foram assassinadas na região. Sindicalistas são com freqüência em toda a área. Com uma. soh,1çao dessas,
.
.
ameaçados e seguidos em plena luz do dia, enquanto não há vocação turística que resista! _
E se por acaso faltar energia na área, o ststema de oXIg~~
prosseguem as confraternizações dos fazep.deiros com
nação do esgoto ficará prejudicado, aumentando o mau che1~
denúncia de que a própria polícia delas participa. A
ro.
lista dos marcados para morrer aumenta a cada dia
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Não bastasse, descobri que a licitação vai Se dar com
base em um anteprojeto, e não num projeto técnico definido,
detalhado, devidamente dimensionado.
E aí, em obra dessa natureza e envergadura, a diferença
de preços pode ser de milhões de dólares!
Soube, mais, que a obra, no aterro da Baía-Sul, terá
um custo fortemente sobrecarregado, porque em área ainda
em adensamento, de aterro muito recente_. _Trata-se de tirii
terreno de baixa resistência:-, inclusive a grandes profundidades.
Além disso o custo~-operacional da futura estação Seda,
por isso mesmo, elevadíssimo.
Esses fatos impõem as seguintes pergUntas, que é jusló
esperar sejam resp-orididas pela CASAN e Governo do Estado:
1) Por que se abandonaram as s_oluções anteriormente
aventadas de sistemas isolados na Ilha (no interior, em área
isolada e já adquirida pela CASAN) no continente _(também
em área distante), de lagoas de estabilizações em série._ quiindõ
se sabe que esse sistema tem alto grau de ~ficiêriciã, tem
baixo custo de produção e de operação?
2) Foi pensado, se discutiram outros lugares e outros
sistemas de tratamento_ de esgotos domésti(;.':os?
___ _
3) Porque a cõnCorrênda está- se ·realizan_do em cima de
um anteprojeto, e não âe um projeto coD:rPietõ, càm affipla
definiçá(l dos seus detalhes, dos seus elementos estruturais?
Fico no aguaido da-s manifestações da CASAN e: do Go~
vemo: Espe-ro qu·e-as-re-spOstãs _sejam-adequadãs;-t.X:mvinçentes. Para que não haja mau cheiro amanilã, se a obra se
concretizar. Nem hoje, se a obra como está -prevista, Se a
licitação como está-imaginada~ refletirem men~~ os interesses
superiores da coletividade,-e mais os interesses de constrlltçr:es
e empreiteiras_.
Com a palavra, também, a população de Florianópolis,
a comunidade técnica, os sanitaristas, os_ambientaristas.
Era o que tinha a diz~r. Sf. Presidente. (Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- O nobre Senador Márcio Lacerda .enviou à Mesa projeto cuja tramitação,
de acordo com o disposto no art. ·235. inciso III, alínea a,
item 3, do Regimento Interno, deve ter início iúi.-Hora- do
Exp-ediente.'
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) ,.,..- Nã_o M mais
oradores inscritos. - -- -_ -~
-·
"
·
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos
designando para a sessão ordináriã de amanhã a seguinte '

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 171, DE 1989-Complementar
Votação, em turno único; do Pro feto de_L_~~ dO-Seriâ.do
n" 171, de 1989-Complementar, de <~:Utoria do Senad9r Fernando Henrique Ca-rdoso, que defi.tle nos termos do inciso I do
art. 161 da ConstitUiçãO' Federal. o valor adicionado para
fins de cálculo da participação dos municípios ·na receita do
Imposto sobre operaço·e-s relativas à Circulação de Mercadorias e _sobre prestação de serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipa.I e de Comunicação, tendo
PARECERES 1avoráveís, sob n• 428, de 199Cf, e 260,
de 1991, das Comissões
-- de Assuntos Económicos; e
-de Constituição, JustiÇa e Cídadania (em audiência).
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REQUERIMENTO N• 679, DE 1991
Votação, "em turno único, do Requerimento· n{> 6"?9, <:J_e
1991, do Senador Epitácio Cafeteira~ solicitalldo,_nos termos
regimentais, seja formada uma Comissão Exterriã, composta
de cinco Senadores, pára tratar junto aos Presidentes do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica Federal, no sentido de autorizarem a reposição das horas de greve em horas extras de
trabalho.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 23,DE 1991
Discussão, ein turno únko·, do Projeto de Lei da- Câmaia
nl'23, de 1991 (n9 4.978/85, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre o seguronbrigatório- de danos pessoais causados por embarcações_ ou_ por
~lia_ caig!J. e d~ outnts-prç'_'idê_JJcias, tendo
PARECER favorável, sob n• 314,de 1991, da Comissão
- de Assuntos Económicos.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 76, DE 1991
(Incuído em Ordem do Dia, nos termos do art. 28"1
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único", do Projeto de Resolução n\'
76; de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n9 380, de 1991), que
altera o .disposto no art. 3~ da Resolução n~ 38, de 1991,
do Senado Federal.

~ O SR-~l>ifE:SlDENTE (Lucídio 'Port~lla) - Está ~ncerrada a sessão.
(Levanta-Se a sessão às 18 hora_s ~Tmlnufos)
ATA DA llS• SESSÃO, REALIZADA EM-5 DE AGOSTO
__
_
DE 1991
.
Publicada no DCN (Sessão II), de 6-8-91
RETIF'IcÀÇÃO
Na página n 9 4433, 2• coluna, na autoria do Projeto de
- Lei do Senado n• 261, de 1991,
Onde se lê:
"Sala das Sessões, em 5 do agosto de 1991. ..:...
Deputado Esperidião A~in",
Leia-se':
"Sala das Sessões, em 5 de agostç de 1991.
· Senador Esper_idi3o Amin.''
ATO DO PRESIDENTE N• 726, DE 1991
O_Presidente do Senado Federal, no uso de_ sua ço_mpetência regimental e r_egu~m~ntar' de acordo com o disposto
nos artigos 412 e 414 do Regulamento-Administrativo e _tendo
em vista a decisão da Comissão Diretora em sua 1• reunião
extraordinária re-alizada em 15 de agosto _c!e 1_9~r; pioferida
nos Processos n'' 006898/91-2, 007987/91-9, 005132/91-6,
005795/91-5 e 011658/90-8, e consoanfe Par<\Cer n' 41!91, do
Consultor-Geral, prolatado no Processo n' 014982/91-9-, ResóiArt. 1o Concede Ascensão Funcional ao servidor
IGOR MARCOS ROCHA STEPANSKI, aprovádo-no proceSso _seletívo internO realizado em 1989, para provimento
de vaga existente no Quadro de Pessoal do Senado- Federal,
na forma do Anexo deste Ato.
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de_sua publicação,
vigoranclo_os seus efeito_s a partir de 19 de setembro de 1991.
Art. 39 Revogam~e as disposições em contrário.
Senado Federal, 8 de outubro de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
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ANE~O

QUADRO DE PESSOAL DO SENAQO FEDERAL
PARTE PERMANENTE

CATEGORIA FUNCIONAL DE ANALISTA LEGISLATIVO
ASCENSAO FUNCIONAL
(Ato do Presidente ng

, de 1991)

SITUAÇ~O ~lUAL

N O M E:

IGDR MARCOS ROCHA STEPANSKI

CATEGORIA
FUNCIONAL

I

ClASSE' PAORj:!,Q

écnico Legislatlv.J Especial

ATO DO PRESIDENTE N• 727, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, de conformid.ª-de com a
delegação de competência que lhe foi outorgada- pelo Ato
da Comissão Diretoran~' 2, de 1973, de acordo com q_disposto
no artigo 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da
Comissão Direto:ra n~' 1. de 1991, e tendo em- V1Sta-o que

III

SITUAÇRO NOVA

AREA

Processo

ANALISTA LEGISLATIVO

""""'~
ORÇAMENTO POOLICO

CLASSE

PAORJ\0

z•

!V

CATEGmiA

f1Jt>CI~AL

consta do Processo n' 0!6.808191-6, Resolve nomear .JOÃO
EMILIO FALCÃO COSTA FILHO, para exercer o cargo,
em comissão, de Secretário Farlamentar, código SFDAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com
lotação e exercício no Gabinete do Senador Pedro Sinion.
Sen3.do Federal, 8 de outubro de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 177• SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO
DE 1991
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senbor Presidente da República
- N• 262/91 (n• 529/91, na origem), restituindo autó·
grafo de projeto de lei sancionado.
1.2.2- Oficio do Sr. I• Secretário da Cllmara dos De·
pulados
~
- N• 269/91, encaminhando ao Senado autógrafo do
_Projeto de Lei da Câmara n• 233/89 (n• 4.570/89, naquela
Casa), que regulamenta o art. 143, §§ 1•e2•da Constituição
Federal, que dispõem sobre a prestação de serviço alternativo ao Serviço Militar Obrigatório.
1.2.3- Avisos do Secretário-Geral da Presidência da
República
~ N"' 1.083/91, encâminhãndo esclarecimentos prestados sobre os quesitos .constantes do Requerimento·n<? 521~
de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
,
-NO? 1.100/91, encaminhando esclarecimentos prestados pelo MinistériO da Ação So_cial, sobre os quesitos constantes do Requerimento n~ 537/91, de autoria do Senador
~
Moisés Abrão.
1.2.4- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n~ 340/511, de autoria do
Senador Márcio Lacerda, que cria as áreas de Iivr~ co~ér
cio de Guajará-Mirim, de Cáceres e de Bi"asífía, e dá outras
providências.
1.2.5- Requerimentos
- N9 708/91, de autoria do Senador Mauro Benevides,
solicitando licença para afastar-se dos tral:!alhos da Casa,
a partir de 10 de outubro, pelo prazo de 72 horas. Aprovad9.

- N'" 709/91, de autoria do Senador Lourival Baptista,
solicitando que seja -considerado como de liCença autorizada, o período compreendido entre 9 e 15 de outubro
do corrente mês. Aprovado.
- N' 710/91, de autoria do Senador Fernando Henri·
que Cardoso, solicitafldo autorização para ausentar-se do
País no período compreendido entre os dias 10 e 13 de
outubro. Aprovado.
- N 9 711/91, de autoria dos Senadores Mauro Benevide's e Rachid Saldanha Derzi, solicitando que nã.o sejãm
realizadas sessões do Senado nos' dias 14 e 15 deste mês,'
nem haja expediente em sua Secretaria, no dia 14 à tarde,
e no dia 15. Aprovado.
- N' 712/91, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n• 74/91 (n' 4.771/90, na Casa de origem), que
dispõe sobre a tranSformação do Centro de Educação Tecnológica da Bahia em Cent~o Federal de EducaçãoTecoo·
lógica da Bahia e dá outras providências.
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR COUTINHO JORGE- Orçamento da
União para 1992.
~
~
.SENADOR ALBANO FRANCO~ Homénagem ao
escritor sergipailo Jackson de Figueiredo, na pass.âgem do
ceritêiiãrio de seu nascimento.
·
SENADOR IRAM SAitAIVA -·Ecologia e a
Rfo-92.
. SENADOR PEDRO SIMON- Comentários sobre
arligo da "Coluna do Castello", veiculada no Jornal do
Brasil, de hoje, intitulado Grupo de trabalho ·quer enqua·
drar o ylebiscito.
·~SENADOR HUMBERTO LUCENA, como LíderMemoliaJ das executivas dos empregados do Banco do
Brasil e da Caixa Económica Federal a respeito do último
movimento gre0sta.
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EXPEDIENTE
CBNTRO ORÁPIOD DO SI!NADO PEDBRAL
PASSOS i'ORTO
DireiOr-Oeral do Seudo Federal

DIÁIUO DO COJIORIISSO NACIONAL
1Cb ..._.Joiõdade da Meoa elo Scuclo Federal

~

AOACIEL DA SILVA MAIA
Dire10r ~tivo
CARLQ'; HOMERO VIEIRA NINA
Dire1or Adaiaidrativo
WIZCARLOS DB BASroS
Diretor ladllllrial
PLORIAN AUGUSTO COU11NHO~RUOA
Dirc:10r Adj..to

ASSINA'ruRAS

Semestral ··-··-············-·-·----·--·-·-------·- <:4 3.519,65

SENADOR MAURÍCIO CORREA - Çriação do
Bloco Parlamentar de Defesa da Soberania Nacional que
visa a defesa de monopólios estatais em virtude das emendas constitucion_áis proposfas pelo Governo Federal.
1.2.7- RequerimentOs

T~n~em 2.200 "'emplara.

o dia 8-11-91, nos termos do Requerimento n!'-717/91, após
usar da palavra o Sr. Fernando HenriqUe cardoso.
- Requerimento n~ 679/91, de autoria do Senador
Epitácio Cafeteira, solicitando, nos termos regimentais,
seja formada uma Comissão Externa, composta de cinco
Senadores, para tratar junto aos Presidentes do Banco do
Brasil e da Caixa Económica Federal, no sentido de autorizarem a reposiçãO das horas de greve em horas extras
de trabalho. Aprovado, após usarem da palavra os Srs.
Esperidião Amin e Epitácio Cafeteira.
1.3.1 - Comuriicação da Presidência-Designação de membros da comissão que acaba de
ser aprovada.

- N9 713/91, de autoria do Senador Júlio Campos,
solicitando traoscriç_ão nOs -Anais do Senado Federal, do
artigo do Sr. Tasso Gadzanis, Presidente do Co_n_selho Nacional da ABA V, publicado no Suplemento de TurismO
do jornal O Estado de S. Paulo, de terça-feira, dia 8-10-91.
- N' 714/91, de autoria do Senador Humberto Luce·
na, solicitando do Sr. Secretário Chefe da Casa Civil da
Presidência da República e do Sr~ Secretário da_Açlnlinistração, informações que menciona.
- W 715/91, de autoria do Senador Francisco Rol)em1.3.2,- Qrdem do Dia (f:ontinuação)
berg, solicitando que seja conside(ad,o corp.o, lice_nç_a autorizada, os dias 10 e 11 de outubro do corrente mê$ ..Aprovado .. ~ -Projeto de Lei da Cãmara n' 23/91 (n' 4.978/85, na
- N'i> 716/91, de autoria do Senador._Aibano Franco, Casa_ de origem)_, que dispõe sobre o seguro obrigatório
solicitãndo que seja considerado _CQDlQ_U_ç:e:v,ça_ autorizada, de danos pessoais causados por embarcações ou por sua
~rga e dá outras providências. DicusSão ãdiada para o
os dias 10 e 11 de outubro do corre~te mês. Aprovado.
d1a 7-11-91 nos termos do Requerimento n' 718/91.
1.2.8- Leitura de projetos
-Projeto de Resolução n' 76/91, que altera o disposto
-Projeto de Lei do Senado n' 341191, de autoria
do Sertador Márcio Lacerda, que altera a Lei n~' 8.197, no art. }'da Resolução n' 38/91, do Senado Federal. Aprode 27 de junho de 1991, no que tange aos pagamentos vado. A Comissão Diretora para a tedação final.
devidos pela Fazenda Pública.
_- - - : ___
~ 1.3.3 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto- de Lei do Senado n' 342/91, de autoria
- Requerimento n' 712/91, lido no Expediente da predo Senador Nelson Wedekin, que revoga o art. 49 da Lei sente sessão. Aprovado.
n' 5.682, de 21 de julho de 1971, Lei Orgânica dos Partidos
- Redação final do Projeto de Resolução n' 76/91.
Polítjcos, e dá outras· providências.
Aprovada nos termos do Requerimento n!' 719/91. À pro1.2.9- Comunicação da Presidência
mulgação.
- DesignaÇão da Com_iSsãO "iD.Cuinbida de emifir pare1.3.4- Comunicação da Presidência
cer sobre a Proposta da Emenda à Constituição n' 16/91,
Convocação de sessão extraordinária a reâlizar-se hoque dá nova redação ao caput do art. 64 da ConstitUição
Federal, instituindo a alternância no iQciso- de-trami~ação_ je, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia"quede projetos de origem extetpa, lida eni sessão anterior. - designa.
1.3.5 - Discursos após a Ordem do Dia
1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n' 171189 - Comple~
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
mentar, que define- nos termos do inciso I do art. 161
Aspectos
preliminares do "Emendão ".
da Constituição Fed~ral, o valor adicionado para fins de
cálculo da participação dos muriicípiõs mi. 'receita do ImposSENADOR ESPERIDJÃO AMIN- Relembrando
to sobre operações relativas à CirCulação de Mercadorias posição assumida pela Bancada do PDS a respeito do cha-'
e sobre prestação de serviços de Transportes Interestadual mado "Emendãon. Reajuste ã.busivo dos preços de gêneros
e Intermunicipal e de Comunicação. Votação adiada para· de primeira necessidade.
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SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Cen·
tenárlo de nascimento do escritor sergipano Jackson de
Figueiredo Martins.
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. 2.3 -ORDEM DO DIA

tor mostrando insatisfação na comunidade dos servidores

Requerimento n"'667!91, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
do artigo de autoria do Dr. Barbosa Lima Sobrini;Io, intitulado HUma questão de incompatibilidade", publicado no

públicos civis. Intenção do Governo de abolir direitOs ad-

Jornal do BrasU, edição de 22.de setembro de 1991. Apro-

quiridos como a aposentadoria por tempo de serviço e

vado.

SENADOR NELSON CARNEIRO -Carta de elei-

a estabilidade.

2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia

SENADOR NELSON WEDEKJN -Mensagem da
CNBB expressando o --sentimento e a opinião -da Igreja
quanto à implantação da pena de morte no Brasil.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Problemá-·
tica educacional brasileira.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 178• SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO
DE 1991
2.1-ABERTURA
2.2·'- EXPEDIENTE
2.2.1 - Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n' 343/91, de autoria do
, Senador Élcio AI~a!~S, que dá nova r~dação ao parágrafo
único do art. 213 do Cõdigo Penal, na parte referente
à pena.
2.2.2- Requerimentos

36/91. Aprovada. A Câmara dos Deputados.
2.3.2 - Discursos .após a Ordem do Dia
SENADOR ODACIR SOARES- Programa Nacional de Desestatização. Privatização da Usiminas.

SENADOR PEDRO SIMON - Emendão. Medida
Provisória n"' 299. Atualização dá tabela do Imposto de
Renda na fonte.

2.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

- N~ 720/91,. de autoria do Senador Raimundo Lira,
comunicando que estará ausente do País e dos trabalhos
da Casa, no período de 11 a 20 do corrente mês. Aprovado.
- N"' 721191, de urgência para o Projeto de Lei da Câma-

ra n' 36/91 (n' 514191, na Casa de origem), que cria o
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente- CONANDA, e dá outras providências.
2.2.3 - Comun"iCação da Presidência
Deferimento 8.d referendum da Comissão "Diretora-dás

Requerimentos n" 701 e 702, de 1991.

Ata da

-Projeto de Lei da Câmara n"' 36!91, em regime_de
urgência, nos termos do Requerimento n"' 721/91, lfdo no
Expediente. Aprovado com destaque, nos termos do substitutivo da CAS, ficando prejudica~os o projeto e __t? sp.bstitutivo de plenário, após pã.recer da comissão coni_petente.
A Comissão Diretora para redigír o -vencido para o turno
suplementar.
- - Redã.ção ·do vencido para o turno suplementar do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"'

··

177~ Sessão,~

são

2.4 -'ENCERRAMENTO

3- ATOS DO PRESIDENTE
- N•' 728 a 735191

- N•' 165, 534, lí58 e 664/91 (Republicação).
''4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
. . ,6::... COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMÂ·
NENTES

em 9 de outubro de 1991

P Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

Presidéncia dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro e Lucídio Portella
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS,ACHAM-SE PRESEN·
TESOS SRS. SENADORES:

-Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- João Fraitça-

Alexandre Costa - Almii- G3briei - AiuiziO Bezerra
· - Amazonino Mendes- Be-ni Veras- Carlos Patrocínio

Luddio Portella -·Magno Bacelar --Márcio Lacerda MaT;co Maciel- Marluce Pinto- Mauricio Corn~a- Mauro
Benevides- Meira Fill;'lo- Nabor Júnior- Nelson Carneiro

-Chagas Rodrigues -Cid Sabóia de Caryalho.....: Coutinho

João Rocha- José Eduardo ~ José..Fogaça- José Paulo
Biso!- José Richa- Júlio Campos -Júnia Marise- Jutahy
Magalhães - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha -

Jorge - Difceu Carneiro :..._- DiVaido Suruãgy ----=.." Eáuardo -"'Nelson Wedekin ......: Odacir Soares ....,. Oziel Carneiro Suplicy- E!cio Álvares- Esperidião Amin- Epitáéió.Cafe- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira
teira - Francisco Rollemberg - Garibalde Alves - Gui- ·- Ronaldo Aragão- Ronan Tito =Ruy Bacelar- Telmo
lherme Palmeira-- Henrique Almeida- Humberto Lucena

Vieira.- Valmir Campelo- Wílson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção -de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1' Seàefãrio procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado:
N• 262/91 (n' 529/91, na origem), de 7 do corrente, referente ao Projeto de Lei do Congres.s_oo n~' 24, de 1991,_ que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento fiscal da
União crédito suplementar até o limite de Cr$33.(XXr.ooo,oo,
para os fins que especifica.
(Projeto que se transformoU :na Lei n"' 8.240, de 7 de outubro
de 1991).
...
Ofício do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados:
N~' 269, de 9 de outubro do corrente-ano, encaminhando
ao Senado autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n• 233,
de 1989 (n• 4.570/89, naquela Casa), que regulamenta o art.
143, §§ 1• e 2• da Constituição Federal, que dispõem sobre
a prestação de serviço alternativo ao Serviço Militar Obrigatório, sancionado pelo Presidente da República e transformado na Lei n' 8.239, de 4 de outubro de 1991.
Aviso do Secretário-Geral da Presidência da República:
N' 1.083/91 -Encaminhando esclarecimentos prestados
por aquela Secretaria, !:iObre os quesitos constantes do Requerimento n"' 521, de 1991, de autoria do Sehador Eduardo Suplicy.
As informações_ foram anexadas ao· Requerimento. Foi
encaminhada cópia ao requerente. O Requerimento vai ao
-Arquivo.
_
Aviso do Secretário·Geral da Presidência da República:
N"' 1.100/91- Encaminhando esclarecimentos prestados
pelo Minislério da Ação Social, sobre os quesitos constantes
do Requerimento n9 537, de 1991, de autoria do Senador
Moisés Abrão.
As informações foram anexadas ao requerimento. Foi
encaminhada cópia ao -requerente. O requerimento vai ao
arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- o· Expediente lido vai â publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte

Outubro de 1291

Art. 29 O Poder Executivo fará demarcar, na margem
direita do Rio Mamoré, uma área contínua com a superfície
de 82,50km2 , envolvendo, inclusive, o perímef~o urbano da
cidade de Guajará-Mirim, onde será instalada a Area de Livre
Comércio ·de Guajará-Mirim (ALCGM), incluindo locais próprios para entrepostamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas.
.
parágrafo único. A Área de livre COinércio de Cáceres
(ALCC) e a de Brasiléia (ALCB) coincidem com as árees
totais e limites dos respectivo municípios e-1i1Cluem os seus
perímetros urbános e os locais próprios autorizados para entrepostamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas.
Art. 39 As mercadorias estrangeiras· ou nacionais envia-das âs áreas de livre comércio referidas nesta Lei serão obrigatoriamente destinadas à empresa autorizada a operar nessas
áreas. •
-Art. 49 A entrada de mercadorias estrangeiras nas áreas
de livre comércio criadas por esta Lei far-se-á com a suspensão
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, que será convertida em isenção, quando as mercadorias forem destinadas a:
·
I - consumo e venda interna nã.S referidas áreas;
I I - beneficiamento, rios r~spectivos tfàrttõriós das
áreas, quando se tratar de pescado, recursos mineraiS e matérias-primas de origem agrícola ou florestal;
III - agricultura e piscicultura;
IV- instalação e operação de turismo e serviços de qualquer natureza;
V- estocagem para comercialização no mercado externo;
VI- atividades de construção e reparos navais; e
VII- quando se tratar de bagagem acompanhada de viajantes, observados os limite;.~ fixados pelo Poder Executivo,
por "intermédio do Departamento da Receita Federal.
§ 19 As demais mercadorias estrangeiras,_ iriclusive as_
utilizadas como partes, peças ou insumos de produtos industrializados nas áreas de livre comérCiO, de que trata esta Lei,
gozarão de suspensão dos tributos referidos neste artigo, mas
estarão sujeitas à tributação no momento de suaJnternação.
§ 2 9 Não se aplica o regiine- fiscal previsto neste artigo'
a:
a) armas e munições de qualquer natureza;
b) automóveis de passageiros;
c) bens finais de informática;
d) bebidas alcoólicas;
e) perfumes;
f) fumo e seus derivados.
Art. 5"' A compra de mercadorias estrangeira armazenadas nas áreaS criadas p~r esta lei por empresas estabeleCidas
em qualqUer outro ponto do território naCional é considerada,
para efeitos administrativos e fiscais, como importação nor-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 340, DE 1991
mal.
Cria as áreas de livre comércio de Guajará-Mirim, de
Art. 61' A venda de mercadorias nacionais ou nacionaCáceres e de Bra.Sil~ia, e dá -Outras prOVidências.
lizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das áreas
de livre comércio de que trata esta lei, para empresas ali
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São criadas nos Municfpios de Guajará-Mirim, sediadas, é equiparada à exportação.
Art. 79 0- Poder Executivo regulamentará a aplicação
-Cáceres e Brasiléia, nos Estados de Rondônia, Mato Grosso
e Acre, respectivamente, áreas de livre comércio de impor- de regimes aduaneiros -especi"ais para as mercadorias estrantação e exportação, sob regime fiscal especial, com a finaldiade geiras destinadas às áreas de livre comércio criadas por esta
de promover o desenvolvimento daquelas regiões e de incre- I:-ei, bem como para as mercadorias delas procedentes.
mentar as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo
Art. 8"? O Banco Central do Brasil normatizará os procea política de integração latino-americana.
dimentos cambiais- âplicáveis às operaÇões das áreas de livre
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comérciO de que trata esta Lei, criando mecanismos que favoreçam seu comércio exterior. Art. 9~> O-limite global para as importações, através
das áreas de livre comércio criãdas por esta Lei, será eStabelecido, anualmente, pelo Poder Executivo, no -mesmo atõ_ em
que o fizer para as demais áreas de livre comércio.
Parágrafo único. ;Ccritério do PQder Executivo, poderão ser excluídas do limte global as importações de produtos
pelas referidas áreas __destinados exclusivamante à reexportação, vedada a remessa das divisas correspondentes e observados, quando reexportados tais produtos, todos os procedimentos legais aplicáveis às exportações brasileiras.
Art. 10. O Departamento da Receita Federal exercerá
a vigilância e a repre-ssão ao contrabando e ao descaminho
nas áreas Ue livre comércio criadas por esta Lei, sem prejuízo
da competência do Departamento de Polícia Federal.
Parágrafo tínico. --O Poder Executivo deverá assegurar
os recursos materiais e humanos necessários aos serviços de
fiscalização e controle aduaneiro das referidas áreas.
Art. 11. As isenções e benefícios das áreas de livrecomércio criadas por esta Lei serão mantidos durante 25 (vinte
e cinco) anos.
-- ·Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário e, em
especial, a Lei n• 8.210, de 19 de julho de 1991.

J.ustificação
A Lei n• 8.210, ~de 19 de julho de 1991, criou a área
de livre comércio de Gu3ja:rã-Mirim-, no-Estado de Rondônia.
.. ·oe acordo com a exposição de motivos que justificou
a referida lei, "o Município de Guajará-Mirim tein características adequadas ao estabelecimento de uma área de livre
comércio que irá incrementar as prá-ticas comerciais modernas
e outras atividades relacionadas, induzindo a instalação de
uma infra-estrutura mercadológica, com vistas à inserção da
.regiãO no contexto do ·comércio exterior brasileiro"._ Ressalta,
ainda, que "a criação_ da área de livre comércio consõlidará
um corredor de exportação e abastecimento do noroeste do
Brasil", promovendo "o desenvolvimento das regiões fronteiriças e increnientando as relações bilaterias com os países
vizinhos".
De fato, os mesmos iiiOtiVos superiores qUe norte-iam
e autorizam a criação de uma área de livre coméfCiO -effiGuajará-Mirim, Rondônia, jmitificam, também, o estabelecimento
daquele regime especial nos municípioS de Cáceres, no Mato
Grosso, e de Brasiléia, no Acre.
Com efeito, a decisão do Governo brasileiro de criar
a área de livre comérciO em Guajarâ-Mirim apóia-se, funda-.
mentalmente, na declaração conjunta firmada em La Paz,
em 2 de agosto de 1988, pelos Presidentes do Brasil e da
Bolívia. Referido documento prevê um Programa de Ação
Conjunta pelo qual seriam contemplados, com o regime aduaneiro especial em pauta, não só o município de Guajará-Mirim
como também o de Cáceres, no Mato Grosso, e o de Brasiléia,
no Acre. Os objetivos, evidentemente, são comuns e traduzem
a determinação dos dois governos em transformar aquelas
regiões fronteiriças, promovendo o seu desenvolvimento e
incrementando as relações bilaterais. Por isso a seleção desses
municípios pa-ra a implantação dos planos-modelos binacionais
de desenvolvimento integrado, elaborados no âmbito da Cooperação Fronteiriça da Comissão Mista Permanente de Coordenação Brasileiro-Boliviana.

No caso de Brasiléia, a implantação da área de livre comércio, de fato, representa um passo decisivo no desenvolvimento do noroeste brasileiro. Trata-se de área, verdeiramente, estratégica para o Brasil, cuja integração efetiva náo
pode mais tardar, sob pena de lesão dos superiores intereses
do País.
~
Já a área de livre comércio de Cáceres, Sem dúvida, contribuirá em muito para o atingimento das metas de integração
sul-americana. Com efeito, Cáceres possui o mais aoto porto
navegável do sistema dos rios Paraná e Pai.'aguai, dando acesso
fluvial a cinco países do Cone Sul, quais sejain: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. CoD.tribuirá, também, decisivamente, para o combate ao narcotráfico e ao tráfico de
veículos roubados, já que o município se localiza num dos
pontos-chaves que vêm sendo utilizados como rota pelos traficantes. O controle, a ser ex_ercido sobre a área de livre comércio pelas autoridades federais que nela se instalarão, inibirá
por certo, a presença e a ação daqueles peníiciosos delinqüentes, tomando a faixa fronteiriça brasileira bem menos vulnerável ã ocorrência daqueles nefastos ilícitos penaís.
Finalmente, é de lembrar-se que Cáceres está__ situa4_a
na parte mais alta do Pantan~ato-Grossense, região que
vem despertando cada vez mats a atenção dos brasileiros e
estrangeiros que, sensibilizados pela sua beleza natural, pela
sua fauna e flora exuberantes, vêm engrossando o fluxo turístico regional. A área de livre comércio, en~ão, será mais um
atrativo turístico que contribuirá para o desenvolvimento do
Estado, constituindo-se, ademais, em fator importante' D.a almejada redução das disparidades entre as regiões do Brasil.
São estas, entre tantas, as razões que justificam este projeto de lei, para cuja aprovação solicitamos o imprescindível
apoio de nossos ilustres pares.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. -Senador Márcio
Lacerda.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.210, DE 1' DE JULHO DE~ 1991
Cria a Área de L_il_rre Comércio de Guajará-Mirim,
no Estado de Rondônia, e dá outras providências.

········· ........................... ......... ....... .............•...
~

~

~

(À Comissiio de Assuntos Económicos-decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
- lido será publicado e ~emetido ã comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N~ 708, DE 1991
Nos termos do disposto no art. 43, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro licença para afastar-me dos trabalhos da
Casa, a partir de 10 de outubro, pelo prazo de 72 horas,
a fim de participar, em Nova Iorque, da reunião da Câmara
de Comércio Brasil-Estados Unidos.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. -Senador Mauro
Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, n9s termos
do art. 43, item II, do Regimento Interno. (Pausa.)
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Sobre a mesa, requerimento que·serâ lido pelo Sr.
Secre'tário.
É lido e aprovado o seguiÕte

1~

REQUERIMENTO N• 709, DE 19!lr
Requeiro seja considerado como de licença autorizada,
nos termos do art. 43, II, do Regimento Internodo Senado
Federal, o período compreendido entre 9 e 15- de outubro
deste ano, quando estarei, em Nova Iorque particiPàifdo, a
convite, de homenagem às Personalidades do Ano, a ser prestada pela Brazilian-American Çhamber of Commerce, Inc.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1991. --Senador Lourival Baptista.
BRAZILIAN-AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE, INC.
President-Emeritus
Vicente J. Bonnard
President
Celso V. Harison
Honorary Presidents
__
H.E. Carlos Augusto R. Santos Neves
Henry Schneider, ESQ. · - ---- - ----

Outubro de 1991

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a liceitça solicitada, nos termos
do art. 43, item II, do Regimento Interno. (Pausa.)
_
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 711, DE 1991
·_ Nos termos do disposto no art. 154, parágrafo ún1co,
b, do Regimento Interno~ requeremos que não sejam realizadas Sessões do Senado nos-dias 14 e 15 deste mês, nem haja
expediente em sua Secretaria, no dia 14 â tarde, e no dia
15, devido à visita a Brasília de Sua Santidade o Papa João
Paulo II.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. -Senador Mauro
·
Benevides - Senador Racbid Saldanha Derzi
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Será cumprida a deliberação do Plenário.
Em razão, portanto, do requerimento aprovado, o expediente no Senado, na próxima segunda-feira, será das 9 horas
às 14 horas e, no dia seguinte, terça-feira, será considerado
ponto facultativo, em razão da presença em Brasília de Sua
Santidade o Papa João Paulo II.
Portanto, na terça-feira, ponto facultativo; e, na segundafeira, porque também não se realizará sessão, o expediente
do Senado será das 9 horas às 14 horas.(Pausa.)
'
Sobre a mesa, requerimento que será lido Pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte

1' de setembro, 1991
Exm" Sr.
Senador Lourival BaptiSta
Senado Federal
Praça dos Três Poderes
70160 Brasfiia, DF
Prezado Senador:
Venho pela presente confirmar o convite feito quando
estive em Brasília em setembro p.p.
REQUERIMENTO N• 712, DE 1991
Requeremos urgência, noS ternios do disposto no art.
Teremos muitó prazer em contar com sua presença na
ocasião do zzo jantar ariual eiii homenãgem âs duas Persona- -336, alínea _c_, do Regime~to Inte"nio, para O ProjdO de Lei
lidades do Ano, Roberto Civita, presidente dã Editora Abril da Câm·ara n' 74, de 1991 (n' 4.771190, na Casa de origem),
S. A.- e Walter H. Weiner, presidente do Coilselho Diretor de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre
;l-transformação do Centro de Educação TecnOlógica da Bahia
do Republic National Bank of New Iorque.
A cerimônia será no dia 10 de outubro corrente, no Hotel em Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia e dá
outr_as providências.
Plaza, cidade de Nova Iorque.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. - Humberto
Contamos -com sua presenÇa para prestigiar o eVeD.to,
L-ucenã, Líder do PMDB - Fernando Henrique Cardoso,
como o Senador vem fazendo há muitos anos.
Cordial abraço; -vicente J. Bonnard, Presidente, Comitê PSDB --Marco- Maciel, PFL - Eduardo M. Suplicy, PT
:...._. Amãl:onino Mendes, PDC - Lourenberg Nunes Rocha,
de Organização.
PTB - Maurício Corrêa, PDT - Senador Amazonino Men- _
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado des, Líder do PDC.
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerido art. 43, item II, do Regimento Interno. (Pausa.)
níerito lido será apreciado após a Ordem do Dia:.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiSecretário.
-- -dência recebeu do Presidente da Assembléia Legislativa de
É lido e aprovado o seguinte
San José, Costa Rica, expediente manifestando sua preocupação com os recentes episódios ocorridos na República do
Haiti, Que culminaram com a derrubada do Governo do PresiREQUERIMENTO N• 710, OE 1991
Para fins do disposto no art. 13, § I~,_ do Regimento dente Jean Bertrand Aristide, e sugerindo uma ação internaInterno desta Casa, solicito· à.utõrização do Senado Federal -cional parlamentar de repúdio a tais fatos.
O Expediente será encaminhado à Comissão de Relações
para ausentar-me do País no período compreendido entre
os dias 10 e 13 de outubro, quando estarei em Nova Iorque, Exteriores e Defesa Nacional.
participando de um encontro quinta-feira.
-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Há oradores
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. '-Senador Fer- inscritos._
nando Henrique Cardoso.
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge.
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O SR. COUTINHO JORGE PRONUNCIA DIS· atraindo admiradores que se enfileiraram na mesma- crUzada
CURSO QUF, ENTREGUE A REVISÂO DO ORA- qu: revitalizou o espiritualismo, baseado iias crenças da popu~
laçao, bem captadas pelo filósofo Farias Brito estudado e
DOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
_ '
_
difundido por Jackson de Figueiredo.
Durante o discurso do Sr. Coutinho Jorge, o Sr.
- _Além do esforço vitorioso do poeta, critico e pensador
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi·
sergtpano, várias de suas ações tiveram desdOb-ramentoS postedência que é ociipada pelo Sr. Dirceu Carh.eiio, r Secre- riores à sua morte prematura, a- 4 de novembro de 1928
tário.
aos 37 anos. Graças à ação de Jackson de Figueiredo o Bràsii
O Sr. Alb~n~_ Franco- Sr. Presidente, peço a palavra, passou a contar com um sistema catõlico de ensino, através
das f~culdades de fil~ofia e das pontifícías universidades,
nos termos do mc1so VII do art. 14 do Regimento Interno.
q~e tem p~estado os mais relevantes serviços â cau~a da educa~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - CóiiCedo a çao e_ da cultura_ deste País, o que aproveito para destacar
palavra ao nobre Senador Albano Franco, para uma comuni- num reconheciit:~ento ao mérito dessas organizações de ensino:
cação, nos termos do incTSó VII do art. 14 do Regimento
J~ckson de Figueiredo reuniu em livros, como afirmã.ÇõeS,
Interno do Senado Federal.
- d o b om senso, aco1una d e fogo, pascal e a illquietaç_ão
a reaçao
. OSR.ALBANOFRANCO-(PRN-SE-. Paraumacottm~ mod~rna, ~outros, os seus escritos de jomais,-s_uas corife---::.
n:cação._) --:- Sr. P_reside11;te, Sr•s e Srs. SenàCiõres, Se_rgipe rênctas. deiXando para a posteridade o registro defiriitivo do
e o Brasil vivem hoje um dta especial de seu calendáriO ífitelec· seu pe_nsamento e de sua pregação em favor do -Brasil católico,
tual, com o centen~rio ?e_nascime':to do poeta, críticO e pensa- em favor da ordem, em favor da salvação do homem brasileiro.
dor Jackson de Ftgueiredo Martms, um dos mais ilustres e
Neste dia 9 de outubro, a evocação de Jackson de Figueiredo viv? e criador, não abafa a e_m9ção dos que recordam
combatentes sergipanos.
O meu pequeno Estado tem tido o privilégio de ser berço a tragédta de s~a. morte, ainda no vigor dos anos, e quando
de notáveis figuras, Cl~.ja projeçáo nacional testemu"nha 0 papel prestava os_ mais Importantes serviços ao Brasil.
que exerceram nas dtscussões e nas transformações culturais
Hoje em Aracaju e em Salvador as entid3.des culturais
do Brasil.
. dos E~tados de Sergipe e Bahia estão promovendo as celebraTobias Barreto, Süvio Romero, João Ribeiro M3.noel çõ.es mais justas; que tra"zem à ccilnemporaneidade a vida
Bonfim, Felisbelo Freire, Gilberto Amado Laudeti~o-Freire e a ~bra de Jackson de Figtieire~o. As suas f9has Regiria
Hermes Fontes, Maximino Maciel, Faust~ C~rdoso _AnibaÍ e Clea, o seu genro José Artur Rws, seu neto Alvaro, c_um~
~reire~ Sã6 ?lórias do meu Estado, que realiZaram' às suas prem o périplo do centenário, reatando os laços familiares
ncas·bwgraftas no contato direto com a cultura nacional con- e fraternos com a terra que lhe deu a vida, e a terra que
tribuindo extraordinariamente para a evolução mental do' País. lhe formou para a vida.
J_~c-~_so~ de Figueiredo- pertence a esse naipe de grandes
_Quero registrar, com pTazer, o e·sforço abnegado da Aca·
figUras sergtpanas, honrando a tradição de inteligência e de dem1a de Letras da Bahia, em conjunto com a Academia
cultura que tem feito de Sergipe, ao longo da sua história Sergip~na de Letras, com a Fundação Augusto Franco, de
uma "pátria de filósofos", como dizem os alagoanos quand~ ~racaJu, contando com apoios de outras entidades, na promose referem a Tobias e outros vultos sergipanos.
çao do amplo programa ctelebrativo da efeméride, que agrego
- - Nascido em Aracaju, no dia 9 de outubro de 1891 filho a este pronunciamento.
do professor e farmacêutico Luiz de Figueiredo_M-ãrÍ:ins e
Q~ero ainda destacar, pda importância do fatõ, apre·
de ~ona Regina Jorge de Figueiredo Martins,}a~kson d"e Fi--: sença do Governo de Sergipe nas comemorações doCenteguetredo fez. os ~studos de humanidades no Atheneu Sergi· nário de Jackson de Figueiredo, principalmente-autOrizando
pense e no GmásiO Alagoano, este último em Maceió, e bacha~ a organização de um plano diretor para a edição das obras
relou-se pela Faculdade Livre de Direito, da Bahia, em 1913. completas do vulto sergipano. Sãcfexemplos como éSi_es, nüma
Suaalmad~homemdeletrasjáanunciaraosprimeirosbrados, fase de crise·como a que o País àtravessa, -q-ue reforçam a
com a pubhcação;em 1908, do livro de versos Bater de Asas crença numa saída inteligente, apropriada aos fóruns de cultu~
seguido de Zíngaros, em 1910, já na Bahi·a, também de versos' ra que n Brasil preserva, como um património gue Jlie- serve
e. ainda o último-livro de poemas, em 1918, Cfespúsculo Intê::~ ~empre de ~efer~ncia. A cUltura é a vida de um povo. Por
nor.
1st~ wes~o proteger a cultura é dar ao povo a sobrevivência
Dedicando~se ao jornalismo, abraçou a crítica política históri~a, naquilo que representa a capacidade criadora, o
e·de costumes, exercendo outras atividades como a de redator conhec1mento, o repertório que se transfere;-na Ca:Sa, na rua
de debates da Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro. e nas escolas, às novas gerações, como uma riqueza partilhada,
Em 1918 converte-se ao catolicisino e passa a realizai -a mais com a qual teremos a ·chave das portas do futuro. ·
radical e con:fple_ta obra doutrinária, assumindo a posição de
O júbilo sergipano pelas comemoraç6es do centenário
defensor da IgreJa, tendo como próposito fundamental recris· d_e nascimento de Jackson de Figueiredo é também um júbilo
tinia:tiizar e recatolicizar a intelectualidade bratileira afastada bras~leiro, e é isto o que move esfe pronunciamento perante
dos caminhos da fé, pelas tendências materialista~ <!ue desde V. Ex•s que formam nesta Casa a representação política nadoo século passado, com o positivismo e o cientificiSmo eram nal.
'
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
difundidas em todo o Brasil.
· Escreveu centenas de artigos e fez conferências, sempre
enfocando os temas centrais da Igreja, o nacion_alismo a
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cam"ei'róJ- Concedo ·a
crítica dura contra o-militarismo, contra 0 positivismo, contra palavra ao nobre Senador Iram Saraiva.
outras formas de expressão em voga no Brasil.
O SR. ffiAM SARAIVA (PDT - GO. Pronu.ncia o se·
· Fundou o Centro Dom Vital e a revistaA Ordem com guinte discurso.)_-Sr._President~,Srs. SénadoreS a Co-lite~
os quais formalizou a: perenidade de sua pregação doutri~ária, - rência das Naçóés Unidas sobre Meio Ambiente _e ÍJesenvol-

e

6882 Quinta-feira 10

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo I1)

Outubro de 1991

vimento.- a RI0-92 --será um evento de grande importância flexibilidade de ação do que os países em desenvolvimento,
para o futuro de toda a-Humanidade. De vetá set uma oportu- atolados em dívidas.
A existência ·dessas dívidas colossais tem como consenidade ímpar de ampliar a cooperação intefuaciotl31 para 6
desenvolvimento e de reverter o atual processo de degradação qüência uma situação absurda com relação à direção do fluxo
da Natureza, desde que se já respeitada a Soberania dos Esta- de recursos do mundo, Sr. Presidente. São os países pobres
dos, tanto sobre os seus recursos naturais_, quanto na determi- e endiVidados que estão enviando recursos para financiar os
países ricos, quando deveria ocorrer exatamente o contrário.
nação de sua política ambiental.
A Conferência de Estocolmo, que a precedeu, realizada Bilhões de dólares são remetidos anualmente em pagamento
em 1972, teve o grande mérito de fazer com que a questão de urna dívida infinita, estrangulando toda e qualquer possibiambiental alcançasse dimensão mundial, mostrando que existe lidade de desenvolvimento sustentado e levando esses países
uma relação entre o meio ambiente e- o desenvolvimento. a ã.tacat cada vez mais o meio-ambiente.
Hoje, Sr. Presidente;-não há mais dúvida de que esta relação
---Há ainda um agravante, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
é, na verdade, um entrelaçamento profundo, que assoCia, A- tecnologia de ponta dos países do Primeiro Mundo não
indissoluvelmente, a problemática do desenvolvimento à eco~ está ao alcance dos que dela mais precisam. Os mesmos países
logia.
·
..._ - ·
que exigem de seus parceiros menos desenvolvidos providênO atu-a.l modelo de desenvolvimento está falido. É exclu~ cias para a preservação do meio ambiente protegem, por meio
dente e não é auto·sustep.fável. É predatório; esg01:aO.dO iener~ de um eficiente sistenp de patentes, suas descobert~s, e não
gia e recursos materiais nã.o~renoVáveis. Estamos, portanto~ aceitain a pretendida transferência de tecnologia em base ·nãonuma encruzilhada, e impõe~se a adoção de um novO modelo comercial, dificultando o acesso dos países pobres aconquistas
económico, baseado no conceito de "desenvolvimento susten~ importantíssimas para a preservação ambiental.
tável", que implica ·o estabeleciniento de uma noVa ordem
É urgente lutarmos para reverter esse quadro, Srs. Senaeconómica, social e ecológica em escala riiundial. A publicação dores. Os famintos e miseráveis do Terceiro Mundo não podo Relatório Brundland, em 1987, forneceu uma baliza inter- dem continuar conÇenados à pobreza, ao desemprego, a uma
riacional a esse conceit9~ ao afirmar essencialmente que a vída indigna, sem direito à saúde, à educação, ao indispensável
Humanidade tornará o desenvolvimento sustentável ao ã.ten- saneamento básico. É urgente buscarmos, em conjunto com
der às necessidades do presente sem cOmprometer a capaci- os demais países em desenvolvimento, uma solução política
dade das gerações futuras em atender suas próprias necessi- para nos livrarmos do insuportável peso da dfvida externa
dades. Impõe-se, portanto, a necessidade de se adotar um e voltarmos a crescer.
O Brasil bem pode avaliar o que esse peso significa. Os
novo modelo de desenvolvimento-que perrrtita -a preservação
do meio ambiente, maS que também assegure a melhoria da extorsivos juros internacionais sobre a nossa dívida externa
qualidade de vida das populações mais carentes de todo o impõem ao País um arrocho financeiro insuportável, que animundo.
quila completamente a capacidade de investimento do GoverPor enquanto, ·sr. Presidente, Srs. Senadore§_, "desenvol- no. Por não haver recursos para investimentos em tecnologia
vimento sustentado" é apenas um conceito. EXiste, porém, e para financiamento de safras a _juros mais baixos, a agriculhoje, um sólido consenso de que o problema do meió ambiente tura brasileira, por exemplo, tem apresentado produção de
é uma tarefa global e que a reSponsabilidade principal pela alimentos insuficiente até para abastecer o mercado interno,
deterioração ecológica do Planeta recai princip3.lmente sobre o que é verdadeiro absurdo. De País exportador, o Brasil
os países desenvolvidos, erija industrialização teve lugar com passou a ser obrigado a importar grãos e carne, gastando
com alimentos suas já tão escassas divisas.
escasso respeito pela ecologia. Os países participantes da Primeira -Reunião de Cúpula
Apesar de serem notórias as dificuldades enfrentadas pelo
Ibero-Americana, realizada em julho deste ano, na cidade Brasil, os países mais ricos e os organismos internacionais
de Guadalajat:a, consignaram em documento que "são esses v-êm cobrando do Governo uma política eficaz de proteção
países os que devem contemplar mudanças su.hstariçiais em ao meio ambiente. Teimam em não aceitar que a implemen~
seus padrões de produção e consumo e que devem compro- taç·ão de soluções ecológícas para os problemas brasileiros
mete-se claramente a proporcionar recursos finãnceitos adicio- pode ser profundamente entravada pelos efeitos perversos
nais sobre bases_nãQ~comerciais em apoio às nações em desen- da recessão e pelo quadro social cada vez mais desalentador
volvimento na tarefa de enfrentar os problemas ambientais". que temos. Parecem não compreender que o arrocho moneOs países mais pró.speros precisam, portanto, ser coloca- tário decorrente da dívida externa tolhe praticamente todas
dos frente às suas responsabilidades e precisam se convencer aS-ações governamentais e que setores_básicos_da economia
de que os problemas ambientais estão intimamente relacio~ se deteriOram, impondo ao povo sacrifícios insuportáveis. lnnados à questão do desenvolvimento. Infelizmente, é fórçoso - si_stem em condicionar a concessão de emprésfimós ao País
constatar que amplia-se, hoje, cada vez mais, o. fosso entre à adoção de medidas de proteção do meio ambiente. O Goos países desenvolvidos e os subdesenvolvidOs. A realidade verno não tem dinheiro nem para investimentos, quanto mais
demonstra, por exemplo, que, enquanto os_pafses mais ptóspe- para fiscalização! É mais do que evidente que a fiscalização
ros avançam, os países da América Latina em geral, e o Brasil das atividades nocivas ao meio ambiente se torna inviável,
em partiCular, andam para trás. É estarrecedor constatar, Sr. em quadro tão desolador.Presidente, que temos hoje a mesma renda per capita e a
É inegável, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ gue sem cresmesma base produtiva que tínRamos em 1977.
cimento económico real havera um uso predatóno dos nossos
Os países desenvolvidos têm riqueza acumulada e dis- recursos naturais. Enquanto não- conseguirmos acabar com
põem de ~ecnologia, pois seu aceler~do progresso técnico- a tragédia da fome no Brasil, será até ri9-ículo pensar que
científico· permite á descoberta e a utilização âe recursos alta- estaremos consegUindo nos desenvolver de forma ecologicamente produtivos que associam maiOr rentabilidade econó- mente sustentável. Sem satísfa.zer as necessidades alimentares
mica e proteção ambierital. Eles têm, portaiilo, muito maior da nossa população, a conciliação entre crescimento e preSer..
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um tríplice· critério: maior eqüidade ·sOcial, ·prudência ecológica e eficiência económica" .--Pâ:ra de, -.. é preciso parar de
discutír se se quer mais desenvolvimento e menos meio ambiente, ou mais proteção-à natureza e menos desenvolvimento.
A ambição é avançar simultaneamente nas duas direções.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos muito bem que
em conferências como a Rio-92 não se produz grandes mudanças sociais; entretanto, estou convencido de que nelas são
lançadas as bases para as mudanças que se_ fazem cada vez
mais urgentes..
Esperemos que a Rio-92 seja um marco iilicial do surgimento de um novo tipo de sociedade, caracterizada por uma
forma menos predatória de utilização dos re_cursos da Natureza
e por mais justa distribuição dos frutos do progresso entre
os seres humanos.
Esperemos que, na Rio-92, a teoria se consolide em mandamentos práticos, pois é totalmente impossível esperar-se
que os menos desenvolvidos aceitem deixar _o meio ambiente
p_r_Qtegidos às custas c;ia fome, da miséria, do desemprego,
do atraso.
_
Esperemos, finalmente, que no próximo ano·, ao se encerrar a Conferência das Nações Unidas sobre_ Meio Ambiente
e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, seja estabelecida uma
nova ética Dó trato das questões maiores que envolvem a
defesa da vida no planeta Terra, da vida dos animais e das
plantas, sim, mas, principalmente, da vida de bilhões de pessoas que hoje sobrevivem em dramáticas-Condições nos países
do Terceiro Mundo.
Era o que tinha a dizer, Sr. ~residente. (Muito Bem!
Palmas.)

Portanto;Sr. Presjdente, Srs. Senadores, somente a aceleração do desenvolvimento permitirá que se encontrem soluções para os problemas ambientais brasileiros que tanta (>'reocupação causam ao mundo.
Sabemos muito bem que nenhum terna ligado ao Brasil
tem sido mais exposto à opinião pública estrangeira d~ __que
o da Amazônia. Para os organizadores da Rio-92, esse tema
não faz parte da agenda das discussões. O Brasil~ porém,
deve' ficar atento para que tal conferênCià-'riãó se -tranSfOrme
numa armadilha em que seja proposta a internacionalização
da Amazónica.
-- RiquísSima êni mine-rrus Oe todOs os tipos, a regiãO Amazônia é alvo de formidável cobiça externa. Pesa__sobre_ª porção
mais rica do território brasileiro cOnstante ameaça. A pretexto
de não depredar a natureza e de não poluir o meio ambiente,
existe uma campanha internacional cont~a a sob~rani_a do _Brasil e dos países amazónicos -sul-arilericanos. Precisamos ficar
alertas para impedir que, sob a capa da defe_sa dos índios
e do meio ambiente, seja tramado um atentado â soberania
brasileira sobre o território amazónic-o. . É nosso direito desenvolver a Amazônia para dar traba-:
lho, casa, comida e futuro a milhões de brasileiros que vivem
n~quela r~gi_ão, em co~dições ext.rem~mente pre.cá~as. A ~e
Cisao naciOnal a respeito da destmaçao econômtca da região
Amazónica terá- que ser tomada soberanamente, mais dia,
meilos dia. Não podemos nos esquecer de que os países ~esen
volvidos também tiveram suas florestas e as SaCrificaram em
prol de seu desenvolvimento ec_onôl;lliCo, e que esta será a
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} - Concedo a
única Saída para o BraSil; caso se perpetue a atual extorsão
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
dos nossos credores internacionais.
Sr. Presidente, Sfs. Senadores, é verdadeiramente curiOO SR- PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seso notar como é enorme a- distância eritre o discurso prirTieiro- guinte discurso. Sem revisã9 do C!ra_dor.) - S!· P_!.=esid~nte,
mundista e a .súa prática: A própría realidade dos fatos- não - Srs. SenadoreS, tenho o ma10r respeito por vános JOmahstas
nos deixa mentir.
.
e um deles é, exatamente, Carlos Castello Branco que, na
Recentemente, os sete países mais ricOs, reuriidos em sua coluna de hoje, sob o título "Grupo de Trabalho quer
Londres, deram uma demonstração irreplicável de que as enquadrar o plebiscito", analisa os estudos que uma comissão,
grandes potências não têm o tão propagado inte~esse em Cola- tendo à frente o Senador José Richa, vem desenvolvendo,
borar para o equilíbrio ambiental no Brasil. Vivem cob_~ando buscando os estudos sobre o parlamentarismo.
do Governo brasileiro ações de proteção ao meio ambiente,
Inicialmente, quero dizer do respeito profundo que tenho
mesmo sabendo muito bem que elas exigem recursos muito pelo jornalista Carlos Castello Branco. Não posso esquecer
acima da capacidade nacional de investimento~ Porém, no · que, como Deputado Estadual, na Assembléia Legislativa do
momento em que poderiam ter demonstrado concretamente Rio Gra-nde do Sul, por várias vezes pedimos a transcrição
sua decisiva -contribuição para a implementação -do Programa nos Anais daquela Casa da coluna de Carlos Castello Branco,
Piloto de Proteção- das Florestas Ambientais, que lhes foi porq_ue, naquela hora em que poucos falavam, quando era
submetido â apreciação,_PT9mete;r3Jn_dar apenas-uin ãpo'io difícd falar, Carlos CaStello Branco era um daqueles que falava
inicial de 50 milhões de dólares - mesmo sabendo que o sempre.
Brasil precisa de 1,6 bilhão de dólares para implementá-lo.
Lembro-me quando transcrevíamos n~_s Anais daquela
Não bastasse isso, entre a promessa e a liberação do dinheiro, Casa estrofes de ''Os Lusíadas'', assim como das receitas que,
sucedem-se os pedidos de maiores detalhes.
·
no Estadão, substituíam as matérias que a censura impedia
Dados como este têm de ser levados em conta quando fossem publicadas.
todos os países estiverem reunidos;-por oCasiãO (lii Rio-92.
Pelo carinho, pelo respeito, pela admiração que tenho
Nos últimos meses, estão sendo org~nizada~r~_uni~es prepara- por Carlos Castello Branco, analiso daqui a sua coluna, chatórias,:)arâ âefinir os principais tem-as àã- Co_~rerénCia. Pressões mando a atenção para a importância com que ele trata o
de toda parte deixam nítida a divergência dos interesses dos parlamentarismo e as formas através das quais vamo-s discupaíses ricos e pobres. Enquanto os desenvolvidos querem que ti-lo.
a Rio-92 dê destaque-aos assuntos de meio ambiente, as nações
De sa_ída, diz Çarlos Castello Branco:
do Terceiro Mundo defendem, em primeiro lugar, as questões
GRUPO DE TRABALHO QUER
de desenvolvimento.
·
ENQUADRAR O PLEBISCITO
Concordo com o economista Ignacy Sachs, diretor do
Centro de Estudos sobre o Brasil Contemporâneo da Maison
O giupo parlamentarista inierpàrtidário que se dedes Sciences de l'Homme, em Paris, quando ele considera
dica ao estudo de emenda constitucional que possa
congregar seus integrantes em tomo de uma proposta
que o principal desafio da Rio-92 é o de "propor medidas
concretas para avançar na trilha do desenvolvimento, com
uniforme de- sistema de governo continua a se reuniJ;
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em Brasília, cada vez maiS consciente de que seu_ trabalho poderá antecipar sugestões que facilitem a rápida

absorção-de uma crise instituciânal ou de governo que
venha a eclodir em função -da crise crónica em que
se debate o país.
Sempre no Pressuposto-de que não trabalham para

emergências, senadores e deputados daquele grupo insistem em prbclamàr seu respeito ao mandato presidencial e em preconizar que qualquer mudança deve
vigir apenas a partii de 1995, isto' é~ -depois do governo
Collor. TeU compromisso, que não é assim tão óbvio,

não consegue excluir a hipótese de solução para emergências para iqiietes que estão na firme certeza de
que o Brasil evolui no bojo de uma crise que chegará
a momentos paroxísticos.
Ora, Sr. Presidente, quero crer que essa comissão faz
questão absoluta - e repito - de dizer: "não trabalhamos
no bojo de uma cris~". Aqueles que lutam pela implantação
do parlamentarismo não estão preocupados com a crise em
si e não aceitam que o parlamentarismo seja a fórmula, na
sua adoção, para evitar a crise, ou superar a crise que aí
está. Somos muito claros e temos dito muitas_ e muitas vezes
que "olhamos para a frente e respeítamos __o_m3ndato do Presidente Collor".
Mas, Sr. PreSidente, há uma parte do texto que me parece
importante e sobre a qual, acreditamos, deve-se dar alguns
esclarecimentos.
Pouco importa que muitos se recusem a radõCifiar
com tal hipótese. O fato é que ela existe e não pode
deixar de influir no pensamento dos que elaboram projetas de muQanças_institucionais, como esse de introdução do parlamentarismo. O propósitO do grupo de trabalho em referência, sua intenção declarada, é oferecer
à justiça eleitoral, para registro, a forma de parlamentarismo que pretende implantar se o plebiscito indicar
que esse é o caminho. Eles_ querem que o plebiscito
se realize na base de projeto definido, de proposta
concreta, para que o eleitor ao dar seu sim ou seu
não saiba exatamente o que está fazendo.
A intenção é Coireta, mas não sei se é legítima.
A Constituição fãla na realização de plebiscito a 7 de
setembro de 1993 para que o eleitorado diga se quer
manter a República com o governo presidencial ou
com o governo parlamentar, ou se prefere uma das
duas alternativas, mas s.ob o governo monárquico. Não
se alude a modelos de sistema, mas ao sistema, em
princípio, ou à forma de governo, sem a esse últim()
respeito indicar como se organizaria entre nós uma
monarquia. A armação do modelo republicano Ou
monárquico, presidencialista ou parlamentarista decorrerá de uma opção pie biscitária, mas não cabe ao eleitor
dizer se quer, por exemplo, um paTlame"iitarismo com
um presidente eleito diretamente ou não.
Isso seria missão do CongressO, o quãl, realizado
o plebiscit~, passaria a votar uma revisão constitucional
como se fosse uma constituinte, isto é, deliberando
pelo voto da maioria absoluta.
O q';le ~~rlos Casiéllo BrancO- quer dizer. é ·que o artigo
da Conshtutçao que determina a realização do plebiscito fala
a12enas em parlamentari~mo, monarquia e presidencialismo,
nao estabelece como sena esse parlamentansmo:
''Ato das Disposições ConStitúcionai:S"'Tfansitórias."
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"Art. 2• No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, ã forma (reptiblica
ou monarquia cons~itucional) e o sistema de governo
(parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País."
Diz Carlos Castello Branco: primeiro temos que fazer
o plebiscito. Decidido pelo rarlamentarismo, o COngresso
Nacional terá que dizer qua o parlamentarismo que quer;
decidi~o por presidencialismo, qual o presidencialismo que
quer.
Queremos_dizer ao colunista Carlos Castello Branco que
esse é o pensamento da Comissão e, evidentem·ente, que a
coluna que escreve está absolutamente correta. O plebiscito
será feito, e aí só se poderá escolher entre parlamentarismo,
presidencialismo, monarquia ou república.
A comissão debateu muito tempo o que fazer para preparar o Congresso para o plebiscito. O que-podíamos fazer?
Uma emenda constitucional, uma lei complementar interpretando o ait. 3<:>? O que fázermos p~ua nos preparar? Chegaritos
exatamente à conclusão de Castello Branco em sua coluna:
não podemos f3.zei-- nada.
Levamos meses discutindo se votaríamos uma lei ou uma
pseudo - emenda constituCional, onde- diríamOs: se ganhar
o parlamentarismo, o parlamentarismo sêrá esse; se gal:thar
o presidencialismo, o presidencialismo será esse.
Depois, perguntamos: como v.amos votar uma emenda
constitucional ou uma lei onde vamos interpretar o que faremos se ganhar o plebiscito a o_u o b.
Os senhores poderão perguntar: por que' essas dúvidas?
Essas dúvídas existem porque há muita desconfiança; há uma
parcela enorme do povo que não aceita votar no parlamentarismo, se não dissermos que parlamentarismo queremos_.
Há uma desconfiança iniensa; ·vamos votar parlamentarismo
ou Governo de Assembléia? O Governo de Assembléia é
aquele onde o COngresso Nacional pode dissolver o gabinete,
mas o Presidente da República não pode diSsolver a assembléia; goVerno de assembléia é aquele onde os poderes são
dados pela assembléia; ela decide, mas o parlamento não
tem nenhuma sanção.
__
Como será eleito o Presidente da República? Será eleífá
pelo voto popular ou pelo Congresso Nacional? Essas dúvidas
existem.
Tem razão Castello Branco quando diz que primeiro temos que saber qual é o regime, para depois colocarmos na
Constituição a forma como será exercido. Mas, em compensação, consideramos importante que aqueles que estão oferecendo a proposta do parlamentarismo digam qual é o seu
modelo. Nesse ponto, Castello Branco comete um certo equívoco. Não queremos apresentar uma emenda quanto ao tipo
de parlamentarismo que desejamos, e registrá-la, no Tribunal
Superior Eleitoral, como emenda eleitoraL Não queremos
buscar essa fórmula através da qual estamos apresentando
um projeto pronto e acabado, porque sabemos, como diz
o columsta, que isso não é viávef. O que queremos é colocar
no pãpel da proposta desse grupo de que fazem parte o Dr.
Richa, o Dr. Ulysses, o Dr. Fernando Henrique,() Dr. Pedro
Simon e que tem o Dr. Amin;- esse grupo de Senadores e
Deputados vai apresentar_ urna proposta dizendo como será
o parlamentari.smo que eles estão defendendo.

No parlani.entarismo que defendemos consta o voto direto
para Presidente da República e a possibilidade de dissolução
do Parlamento. O parlamentarimso que defendemos é um
parlamentarismo C~!fl a f_O-responsabilid~de do Ex~cutivo e
do Legislativo. -o parlamentarismo qUe defendemos é o parlamentarismo onde o voto de desconfiança é um votõ'de descon-

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seçllo II)

Quinta-feira 1O 6885

fiança construtivo. Para derrubar um gabinete é ilecessátió-- com muito· brilho_ esfâ dizendo nesta tarde aqui Tem toda-maioriã para Constituir o outro gabinete. ~n_fiiri, ~á u!lli série razão V. Ex~
de itens. O parlamentarismo que propomos defende o voto
distrital para a eleição do Corigresso NaciOnal. Esses itens
O SR. PEDRO SIMON - ·Tainbéiií têniei Úm contato
que vamos colocar no papel - e aí o cOlunista está- certo
telefônico, mas ele não está em Brasüia.
- é um compromissO que vãrh'oS aceitar de que, se no plebisQúanto à emenda, estamos colocando a questão com
cito de 1991 for aprovado o_ parlamentarimos, os J?eputados
o maior carinho, com 9 m~ior respeito. Repare V. EX" que
e Senadores que assinaram aquele compromisSo se cômpro- o Vi~- Presidente da ~~pública, Itamar Franco, aqui esteve
metem com a Nação, no sentido de que alterarão a Consti- conversando com um grupo de senadores. O Senador José
tuição nos itens qUe apresentarem- à Nação. Repito, será feito
Richa conversou com S. Ex! e falou sobre a sua emenda antecium documento dizendo como será o parlamentarismo que pando o plebiscito": O Vice-Pf"esidenie da República disse que
se defende, se o plebisCito for aprovado e isso será colocado era parlament~rista, que sempre foi parlamentarista, mas com
no papel. Assinarão senadores e deputados que se identificam relação à eme_J].da do Senador José Richa S. Ex~ acredita que
com aquelas idéiãS que serão entregues à_Mesa do Ç~mgresso se for aprovada, se o plebiscito, por ampla maioria, aprovar
Nacional e registradas no Tribunal Superior Eleitoral. E de o parlamentarismo na data que se quer, no -dia 21 de abril
do ano que vem, o Presidente pode ver-se forçado a antecipar
que vale o Tribunal Superior Eleitoral? Juridicamente, nada.
Mas, moralmente, é o compromisso daqueles cidadãos quanto a adoção do parlamentarismo por conta própria. Saiu Uma
â apresentação da emenda; se passar o plebiscito, aQueles manchete nos jornais dizendo que o V ice-Presidente da Repúcidadãos a apresentarão no Congresso como emenda da adap- blica, Itamar Franco, teria_proposto _a anteCipação do plebiscito e que S. Ex• era favorável a diminuir o mandato do
tação da Constituição ao parlamentarisiitO.
Considero importante esse- esclarecimento pelo que re- Presidente; no entanto, nada disso ocorieu. É isso que o S_enapresenta a "Coluna do Castello". Tenho certeza que esse dor Fernandq Henrique Cardoso está dizendo aqui. As coisas
homem extraordinário fará a cOmplementação da coluna de são realmente complexas. A apresentação da emenda é um
hoje brevemente, explicando que não estamos querendo mu- fato inédito, creio que nunca aconteceu isso, antes, ao que
dar, alertar, colocar a -carreta- na frente dos bois. Primeiro -e_u sei, na história do parlamento brasileiro nunca aconteceu
é preciso saber se o parlamentarismo passa. Caso positiVo, de um grupo de parlamentares colocar no papel a uma emenda
apresentaremos a· emenda de adaptação da Constituição ao constitucional, redigida, pronta, e a registrassem na Mesa
parlamentarism. o. Isso j_á sabemos. Repito ainda que a_emenda do Congresso, no Superior Tribunal Eleitoral, dizendo que
que o Senador José _Richa está coordenando, e que vamos é esse o compromisso que eles querem assumir perante a
assinar, é a emenda que defenderemos em praça pública, Nação.
no palanque, na televisão. A responsabilidade que temos é
Nós vamos para a praça pública defender essa 5menda.
O art. 4 9 estabelece que o Superior Tribunal Eleitoral
a de defendê-a. Por quê? Para que não fique a dúvida.
Se passar a parlamentarismo, se o plebiscito der ganho vai dar um espaço no râdio e na __ televisão para os_ que são
de causa ao parlamentarismo, apresentaremos a emenda, e, contra e para ()S que são a favor. I'Jesse espaço, os ·que são
de acordo com a emenda, o Primeiro-Ministro não precisará a -favor vão dizer que -é isso -inesnio. Realriiente surge Umã
confu_são porque isso -nunca aconteceu,
_ ·ser parlamentar.
_
Vamos apresentar '-!ma emenda e re,s:istrá-la,vamos queSe passar o parlamentarismo e a emenda não for apresentada, pode-se pensar que o Primeiro-Minstro deve ser obriga- rer mudar a Constituíção antes do plebiscito? E claro que
toriamente parlamentar, que o Presidente da República será não. Ninguém: quer mudar a Constituição_ antes do plebiscito.
Não nego que se discutiu o que fazer e como fazer para dizer
eleito pelo Congresso Nacional. em eleição indireta.
Queremos aj:iréseritar-a-emenda, consignando no papel o que queremos, que é isso-que o Sen30or Feiriãndo Henrique
Cardoso terminou de dizer ... Vocês querem, mas na verdade,
que ela é responsabilidade de quem a assina.
na
verdade, não concordam em dissolver".
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Permite V. Ex~
--Duvido que vocês dissOlvam o Congresso. Cai o gabinete,
um aparte?
sobe gabinete.- "Dissolver, vocês não vão aceitai"' dissolver.
O SR. PEDRO SIMON - Com prazer, ouço o aparte~ Duvido que a eleição para Presidente dà República seja direta.
Levamos o tempo todo pedindo diretas jà~ diretas já. AgOfa
de V. Ex~
que temos eleições diretas, vocês vão querer tirar do povo
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Seriádor Pedro Si- o direito de escolher o seu Presidente. Duvido que vocês
mon, tenho feito ·utn ·c-erto esforÇo no sentidO- de .. difundir adotem o voto distrital. Vocês ·não têm coragem de adotar
as idéias parlamentaristas. Para isso-, tenho aCeitO convite di o voto distrital.,.
várias faculdades e univerSidades no meu Estado. _É perma-Essas questões queremos colocá-Ias no papel. Vamos assinente a dúvida, é permanente a indagação sobre o tipo de nar, vamos registrar, e, se for a{'rovada, aqueles que a assii:tam
parlamentarismo, sobretudo a preocupação com a possibi- têm o compromisso de defende-la.
lidade de um governo de assembléia, como bem diz V. E~
O Sr. Es_peridião Amin- Permite-me V. Ex.. um aparte?
De modo que a decisão desse grupo, ao qual tenho a honra
O SR. PEDRO SIMON -Pois não, Senador.
de pertencer, no sentido de que houvesse um compromeO Sr. Es_peridião Amin- O que desejo aduzir ao pionuntimento claro, franco, aberto, com certas regras fundamentais,
. é básico. É uma maneira pela qual se tornará mais transparente ciamento do nobre Senador Pedro Simon é basicamente divia decisão popular. Já é mais fácil ao povo entender por que dido em duas partes. A primeira, congratulando-me com V.
está opinando de um jeito e não de outro, e também porque Ex~ pela oportunidade do seu discurso, já que nós, que estamos
vai obrigar aqueles que são signatários a construir Um sisteifna trabalhandp nesse grupo sob a coordenação do Senador José
que realmente satisfaça à opinião popular, Eu também havia Richa, e tainbém já subscrevemos a sua proposta de emenda
lido essa manhã o comentário de Castello Branco, e pelo à Constituição, precisamos deixar muito claro que esse traba~
respeito que ele me merece e pela amizade que tenho por lho, que começou em abril, não tem a nódoa nem do casufsmo
ele, pensei até em telefonar para dizer-lhe o que V. Ex\ nem da precipitação, em função de alguma circunstância poli-
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tica eventual. Por isso, o seu pronunciamento, Senador Pedro
Simon, é muito oportuno. E um segundo aspecto, não apenas
P:ara contestar respeitosamente, com o respeito qõ.e ó cOlunista
Carlos Castello Branco de todos nós merece, o apreço que
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mos aq_ui e vamos cumpir o compromisso que assumimos.
Aí, cre10 que há um equívoco. Os neoconstituintes de 1993

somos nós. Nós, que estamos aqui hoje e que vamos assinar
o compromisso com aquela proposta de como queremos o
todos nós temos por ele, mas não apenas para contestá-lo, parlamentarismos, nós, em 1992, ou antes, se conseguirmos
mas para contestar a quem quer que seja que .atribua a este antecipar o plebiscito, cumpriremos a nossa palavra. Poderá
esforço de redigir -o- modelo de parlamentatismo, redigir alguém deixa• de cumpri•? Pode. O povo julgará.
exaustivamente; já trabalhamos aqui sábado, já-trabalhos aqui
Diz; adiante, o colunista Castello Branco:
em fins de semana; redigfr Uni modelo de parlamentarismo
"Não se deve esquecer que nisso tudo o Presidente
é uma iniciativa, Senador Pedro Simon, muito salutar, espeCollor tem um papel a superar e uma influência a exercialmente porque nós nunca tivemos a oportunidade de assistir
cer."
a uma eleição com temas, com_ programas sendo debatidos
Eu ,creiq que sim: Tanto nóS cÕmo vários depUtadoS e
de maneira priorifária-e- prepon.aerante sobre pessoas, sobre
vícios e virtudes. Então, ao_ registrar, ao ·dar forma, pratica- senadores, têm chamado a atenção da importância e-do signifimente final, a uma idéia, esse ~po está, sem dúvida alguma, cado doS_enh_or_Presidente_Collor, que já se m(lnifestou-publitomando uma iniciativa legítima. E é esta palavra que eu camente favorável ao parlamentarismo.
Sr. Presidente,_encerro, apenas t~anscrevendo.nos Anai~
gostaria de contestar no artigo do eminente colunista Carlos
Castelo Branco. Quando ele diz: ~~A intenção é correta, mas do Senado Federal a pesquisa publicada pelo jornal Folba
não sei se é legítima", eu gostaria de ponderar que, mais de S. Paulo, que não é apaixonado pelo parlamentarismo,
- -do que correta, a intenção é legíti.i:na.
e que dá os números. É unia-pesquisa Sérfa, -responsável,
feita pelo Data Folha que tambem não é fanátíca pelo-pai"la- O SR. PEDRO SIMON- Pode-se até discuti• se é coneta mentarism9. --ou não. O que não se pode é discutir a legitimidade.
..Quase a metade da população do país, 46%, é
favorável ao sistema parlamentarista de Governo._ O
O Sr. Esperidião Amio - A- correção é até- discutível,
atual regime, o presidencialismo, obteve apenas 34%
mas _a legitimidade não. Por quê? J~ ~m3:gino.U se- chegamo.s
ao dta 7 de setembro-de 1993 e vamos d1scuttr nova Consti-46 a 34%"
tuição, revisão constitucional e sistema de Governo como está
Reparem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o regime
previsto ilã Constituição? Então, mais do que tudo, é legítima parlamentarista já vem tendo a cobertura e a simpati~ por
a inicitiva. Por esta razão, quero congratular-me com V. Ex• parte d<;~.s pesquisas de opiniãO pública, quando não se imcJOu
por seu pronunciamento, poderando, repetindo pela última né:nhuma campanha, e, a rigor, a maioria da população nem
vez: não sei se ·.:!."iniciatiVa é rigorosamente correta e legal, sabe direito o que é o regime parlamentarista ..
mas que é legítima, quanto a isso nãó há dúvida alguma._
Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, e levo, ~ais
O SR. PEDRO SIMON - Ag•adeço o aparte do nob•e uma vez, ao JOrnalista Carlos Castello Branco o nosso respe1to,
Senador Esperidião Amin, que, realmente, vem colaborar. O nosso caiinho, a nossa admiração, pela imPortância e pelo
S. EX", que tem participado, permanentemente, desse grupo significado da sua coluna e pelo trabalho que ao longo do
de trabalho de deputados e senadores, tendo à frente o Sena- tempo ele vem prestando ao País e a nossa democracia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.
da. José Richa.
omdor é cumprimentado.)
Digo mais, nós debatemos muito essa matéria. E houve
sessões e mais seSsões em cima das quais não se sabia qual
O SR. PRESIDENTE (Di•ceu Carneim) - ü requeri'
era a saída: emenda constitucional, projeto de lei. Qual a
saída?
menta de V. Ex• será atendido.
Modéstia à parte, .foi daqui desta tribuna, quando nós
O SR. PRESIDENTE (Di•ceu Cameim) - Concedo a
apresentamos esta proposta de hoje como idéia. - Olha, palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, cmno Líder.
eu tenho uma idéia .:...__ dizia eu - e-o :Senado_r José Richa
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
inclusive estava assentado aqui, e eu digo: - Eu tenho uma
idéia. A idéia é fãzer assim, assim e- assiril, e o senador José Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs.
Richa disse:.,É- uma grande idéia, vou levá-la à Comissão", Senadores, recebi, há poucos dias, um memorial que me- foi
en~inhado pelos empregados do Banca_do Brasil e da Caixa
e a Comissão aceitoU.
Quando o extraordinário colunista Ca~tello Branco· diz Económica Federal, a respeito do último movimento grevista,
·
·
-na sua coluna que o Tribunal poderá deixar de registrar a em defesa de~Suas justas i:eiVindicaçOes.
O seu texto parcial é O seguinte:
nossa proposta, ninguém.pediu para registrá-la. Ela está arquivada no Tribunal Superior Eleitoral, porque lá nós a apresen"Os bancários em todo o país deflagaram a campatamos, como também vai entrar na Mesa do Senado _Federal,
nha salarial deste ano lançando um desafio ao governo
porque aqui nóS Vamos entregá-la. É claro que_ não vamos
e aos banqueiros - a }ivre negociaçã9, sem a interfepedir, nem em pensamento nem em manifestação -que ela
rência da Justiça do T•abalho.
Apresentamos uma proposta de pré-acordo à FEvá adiante, até porque o lugar para registrar uma emenda
constitucinal é no Senado e na Câmara e não __ n:o Tribunal _
NABAN - Fedemção Nacional dos Bancos e às direSuperior Eleitoral. Agora, a maneira de registrar um docuções dos Bancos Federais, no sentido de viabilizar a
mento público e político vai ser no Tribunal Superior Eleitoral.
livre negociação. Esta proposta foi orejeitada e as negoOnde ele diz que "o tal registro imaginado pelo grupo
ciações_ passaram a ocorrer descentralizadamente com
de trabalho pode ser impossível ou inepto, pois Os neocónsos diversos segmentos da categoria económica.
tituintes de 1993 poderão ignorar o projeto simplesmente por
Antes da deflagração da greve nacional da catenão estarem compelidos a aceitá-lo".
goria chegou-se a um acordo no Banespa e no BancoUm momentinho! Nós, que estamos aqui, no ano de 1991,
Regional de BraSJ1ia que contemplou a reposição das
vamos assinar aquela responsabilidade. Nós, em 1993, estareperdas ocorridas nos últimos doze meses.

o
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Por outro lado, as negociações pouco avançaram
com o sctor privado e, principalmente, com o setor
público. No terceiro dia da greve nacional da categoria,
a Fenaban firmoU acordo com os _bancários da rede
privada também contemplando a reposição da inflação
dos doze últimos meses.
O discurso do governo em favor da livre negociação não paSSoú de uma falácia e a intranSigência
demonstrada não deixou outra alternativa aos trabalhadores que, usando do direito de greve, paralisaram
suas atividades a partir do dia 11 de setembro em defesa
do princípio constitucioná.f da irredufibilídade dos salá-

rios.

Apesar dos pesados prejuízo~ havidos em decorréncia da greve e da privação à população da utilização
dos serviços bancários Oferecidos pela rede pública,
o governo e suas empresas continuaram inflexíveis sem
sequer admitir a reaberfura de negociações.
No sétimo dia de greve a Procuradoria do trbalho,
fazendo valer sua prerrogativa, instaurou dissídio coletivo. Durante a instniÇâó dos mesmos, as tentativas
de conciliação foram, mais uma vez.- frustradas pela
_- -_
- intransigência das empresas.
_ O Tribunal Superior do Trabalho, chamado a opinar, decidiu propor um índice de 100% de reajuste
em parcelas, que não reporia sequer a metade das perdas verificadas desde a última data-base da categoria.
A greve prosseguiu da mesma maneira como foi
deflagrada - ordeira e pacífica, ganhando mais ad~
sões na categoria e com o firme propósito de reabrir
as negociações e garantir os direitos inalienáveis dos
que lutavam.
_ ___ ___ _ _ _ __ __
_
O gOvernO permanecia iritraiis1gerite" com os bancários do BB e da CEF, porém negociou o- mesmo
acordo da rede privada com os bancários do Banco
Meridional, outra instituição federal.
A direção -da CEF partiu, na segunda-feira 30,
para a retaliação truculenta sobre seu corpo funcional.
Sob o argumento· de que estaria havendo violência e
"baderna" por parte dos grevistas -acusação que refutamos veementemente - a presidência da CEF demitiu
ilegalmente 110 trabalhadores, pais de famt1ia, muitos
com longos anos de serviços irrepreensfveis prestados
à empresa. Foram 50 demissões em São P::iülo, 30 em
Minas Gerais e- 30 erri Londrina/PR.
Encontramos- e-ntte os demitidos, cáinpanheiros
que estavam internados sob cuidados médicos, gestantes, casais de empregados e inclusive funcionários que
se posicionaram contrários ao movimento paredista,
além de outros com estabilidade privisória. O- rol de
demissões tem a marca da arbitranedade e do ressentimento mesquinho.
Mas as retaliações não param aí. Houve descomissionamento de empregados que hipotecaram apoio e
solidariedade aos grevistas, processo este que ainda
está em curso-na empresa, contribuindo para teõsionar
ainda mais as relações internas.
Permitimo-nos chamar a atenção de V. -Ex• para
estes fatos que, no nosso entendimento, visam fi'3.gilizar
estas empresas, criando condições para o desmonte
destes patrimónios coilstrufdos ao longo de um século
e meio por todos os trabalhadores deste País.
Sr. Presidente, Srs. Sen::idofes, o Tribunal Superior do
Trabalho não considerou abusiva, tanto assim que chegou
a propor um reajuste de 100%, em parcelas, para os ernpre-
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gados do Banco do Brasil e da Caixa Económica Federal,
fato que levou os líderes do movimento grc!vista, de a~ordo
com o memorial que acabo de ler, a acharem que o TST
teria desprezado precedentes normativos seus, no julgamento
de outras claúsulas.
O que me traz à tribuna, conio Líder do PMDB e da
Oposição, nesta Casa, é fazer um veemente apelo ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, e, bem assim,
especificamente, ao Presidente da Caixa Económica Federal,
no s_entido de que promovam, por todos os meios ao seu
alcance, as providências indispensáveis no sen-tido de imediata
readmissão desses empregados, em número de 110, que foram
demitidos sumariamente pela Caixa Económka Federal, por
haverem participado desse movimento grevista, tendo em vista
que a greve é um direito não apenas legal, mas, sobretudo,
constitucional.
São empregados sindicalizados, que têm, portanto, o direito de paralisarem as suas atividades, e desde que o Tribunal
Superior do Trabalho, que é o órgão adequado para julgar
o feito, não considerou o _movimento paradista abusivo, do
ponto de vista jUrídico, não vejo como esseS empregados possam vir a ser demitidos.
Certamente, ã Justiça, se acíonada, como jã deve estar
sendo, fará com que esses empregados retornem às suas atividades.
Por isso mesmo, é que faço este apelo, em nome de
Liderança do PMDB, no Senado, ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,ao Presid~nte da Caixa EconQmica Federal, Sr. Álvaro Meitdonça, de que, realmente, reVejam administrativamente, essas demissões, fazendo com que
os empregados reton:_!_~m, o_mais d~pt:"~ssa possível, às suas
atiVidades.
.
_
Era o que o tinha a dizer," Sr. P.residente, (Muito bcÚn!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cârneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Sencldor Maurício Corrêa, para uma comuniCação inadiável, por cinco minutos.
O SR. MAURÍCIO CORRÊ.\. (PDT - DF. Para uma
comunicação_. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr~s
e Srs. Senadores, alguns parlamentareS do Congresso organizaram o BEM - Bloco da Economia Moderna, que visa
exatamente à alteração constitucional, sobretudo no que tange
aos monopólios e à defesa intransigente da modernização da
economia, através da privatização das empresas estatais.
Nós estamos organizando um bloco oposto, que pensa
em· direção contrária. Queremos a manutenção de monopólio
das telecomunicações, do petróleo, dos minérios e minerais
nucleares.
Leio, aqui; a nOssa proclamação, com a assinatura de
11 senadores. Na Câmara dos Deputados já estão sendo feitas
também as coletas de assiriaturas. - }Jrepara-se_o GOverno Federal, com a proposta de emenda à- ConStituição recém-encamfuli3da ao_ Congresso Naciorial~
para a tentativa de derrubada de um dos instrumentos mais
sólidos de defesa da soberania brasileira: -a garantia do monopólio do petróleo, das telecomunicações e dos minérios e minerais nucleares.
Com uma simples penada, pretende-se fazer cair por terra
conquista das m~is significativas, relegandç)-se ao esquecimento ferrenhas e históricas lutas travadas ao longo dos anos
.e às expensas de imensos sacrifícios,-Inas que resUltaram vitoriosas por esmagadora maioria; após denodados embates ocor-
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ridos durante a Constituinte -c que culminaram por inseri-la
definitivamente -penSava-se- na Constituição-de 5 de outubro de 1988.
A pretexto de adaptar a Carta Magna para a grande
arrancada neolibcralista de que é carro-chefe o PreSidente
da República, com a insólita argumentação de que o mundo
mudou, confundindo a transformação política do leste Europeu e da própria União Soviética, Com fatos e circunstânci$
que em nada aproveitam essa inkiativa, as forças conjugadas
com o Governo Federal e as correntes do conserv_adorismo
brasileiro, aliadas a escuses interesses internacionais, mostram-se excitadas e sôfregas para a aprovação imediata da
espúria proposta.
Diante da impatriótica investida que se avizinha contra
o património- nacíóilal, os deputados c senadores abaixo-assinados, coerentes com o seu passado e seriamente preocupados com o inuSitado c extemporâneo ataque à manutenção
de tão necessários- e impresciridíveis moriopólios - vitais e
indispensáveis à economia duradoura do nosso País- resolvem constituir o Bloco Parlamentar de DefeSa da Soberania
Nacional, comprometendo-se, coesos, a canalizar e desenvolver seus melhores esforços para que o texto' constituclonal
não abrigue modificações que aviltem as conquistas nele inseridas.
Congresso Nacional (Brasília), 3" aniversario da Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de
1991.- Magno Bacelar- PDT, Antonio Mariz- PMDB,
Wilson Martins - PMDB, Nelson Wedekin - PDT; José
Paulo Bisol - PSB, Coutinho Jorge- PMDB, Dirceu Carneiro - PSD B.
Este documento encontra-se em meu poder e está à disposição, evidentemente, de todos os Srs. Senadores que desejarem firmá-lo, a fim de formarmos aqu-i Uiri bloco contra essa
modificação constitUCi"onal que pretende, exatamente, acabar
com o monopólio, que sigriificou para riós uma luta que foi
travada ao longo da Constituinte, e inclusive da História brasileira.
A própria Lei da Petrobrás, Lei n• 2.004, ficou por inais
de quatro décadas como lei ordinária, bastando que ingressasse na Constituição para agOra ser objeto do desejo de supressão, no sentido de passar grande parte do monopólio
estatal à iniciativa privada.
Portanto, Sr. Presidente, Srs_. Senadores, fica aqUi o registro. Aqueles senadores que desejarem enfrentar essa barreira
conosco poderão firmar sua assinatura neste Q.ocumento.
Acredito que não podemos entregar nossas riquezas, nosso subsolo; não podemos entregar, evidentemente, nossas telecomunicações a esses grupos que estão se organizando.
O Governo Federal baixou, recentemente, o Decreto n"'
177, do Executivo, que permife à iniCiativa privada determinados tipos de serviços, hoje estatais. E nós estamos piamovendo um projeto de décreto legislativo para Sustar_ os efeitos
desse decreto do Presidente da República que pretende entregar exatamente o filet mignon das telecomunicações a grupos
privados. Não bastasse a telefonia celular, agora querem entregar aqueles setores produtivos das telecomunicações.
QuaiSSâo, hoje, as duas estatais mais produtivas d_o sistema Telebrás? A Telerj, do Rio de Janeiro, e a Telesp, de
São Paulo, exatamente porque elas fornecem o melhor serviço
à inidat1va- privada, através das comunicações bancárias do
serviço de dados ·das empresas aéreas a uma clientela imensa
constituída por grandes grupos brasileiros. É exatamente essa
parte, exercida hoje pelas estatais, que estão querendo entre_gar à iniciativa priVada.
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Portanto, Sr. Presidente, nos manteremos em alerta para
a defesa do monopólio dessas conquistas incrustradas hoje
no texto constitucional.
Era o que eu desejãva deixar registrado, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco- Antonio Mariz- Áureo Mello- Carlos
De'CRrli - Fernando Henrique Cardoso - Gerson Camata
- Hugo Napoleão- José Sarney- Mário Covas- Moisés
Abrão - Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. lo secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 713, DE 1991
Solicito a transCrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Sr. Tasso_Gadzanis, Presidente do Conselho Nacional da ABA V, publicado no Suplemento de Turismo do jornal
Estado de S. Paulo, de terça-feira, dia 8-10-91.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. -Senador Júlio
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - De acordo
com o art. 310, b, do RegimentO Interno, o requerimento
será submetido ao exame da Comissão Diretoia. (Pausa.)
---SCibre--a mesa, requerimen-to cJ.ue Será lido pelo Sr. 1?
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 714, DE 1991
Solicita informações do Sr. Secretário Chefe da Casa Civil da Presidência da República Sobre o niÍDlero
de servidores da administração direta e da administração indireta da União.

Sr. Presidente_: _
, · Requeiro a V. Ex', na forma regimental, sejam solicitadas, através do Sr. Secretário Chefe da Casa Civil da Presidência da República, ao Sr. Secretário da Administração,
as seguintes informações:
1. Qual o atual número de servidor~s civis da administração direta, inclusive autarquias e fundações e, bem assim,
de empregados da adminiStração indireta (empresaS -estatais
e sociedades de economia mista) e onde estão respectivamente
lotados?
2. Qual o número de servidores não estáveis da administração direta. inclusive das fundações e autarqu-ias"?
3. Quantos_ servidores não estáveis foraw exonerados,
no atual governo?
4. Essas demissões atenderam a que critérios?
S. Quantos servidores estáveis foram postos em disponibilidade e por que razão foi decretada a desnecessidade de
suas funções?
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1991.- Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESI_DENTE (Dirceu Carneiro) - O requerimento lido será despachado à Mesa, nos termos do inciso
III, do art. 216 do Regimento Interno. (Pausa.)
Sobre a mesã, requerimento que será lido pelo Sr. la
Secretário.
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É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 715, DE 1991
Requeiro seja considerado_ como licença- autorizada, nos
termos do art. 43, inCiso II, do Regimento Interno o meu
comparecimento às solenidades que assinalarão o centenário
de nascimento de Jackson de Figueiredo, patrocinadas pela
Academia Sergipana de Letras e pelo Governo do Estado
de Sergipe, bem como na assinatura de convênio entre o Go~
vemo do Estado e a Caixa Económica Federal, a convite
do Senhor Governador do Estado, João Alves Fílho, eventos
estes a serem realizados em Aracaju, Sergipe, nos dia 10
e 11 de outubro de 1991.
.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. -Senador Francisco Rollemberg.

O SR. PRESID~NTE '(Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a Hcença solicitada, nos termos
do art. 43, item II, do Regimento Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1\'
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 716, DE 1991
Senhor Presidente,
Solicito nos ternios da Constituição Federal (artigo 55,
item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (artigo
43, inciso II), que sejam considerados como licença autorizada
os dias 10 e 11 do corrente mês, onde irei comparecer a várias
solenidades de inauguração de obras públicas e assinaturas
de vários convênios no Estado de Sergtpe.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991, -Senador Albano
Franco.

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Cài'neiro) ..:. Aprovado
o requerimento, fica-conéf~dida a licenÇa solicitada nos termos
do art. 43, item II, do Regimento Interno. (Pausaj.
.
Sobre a mesa, projetas_ _d~- ]ci que serão lidos pelo Sr-.
1" Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 341, DE 1991
Altera a Lei n• 8.197, de 27 de junbo de 1991,
no que tange aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art I• O ·art 4• âa Leí-n' 8.197, de-21 de junho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4'-' ..... ~ ............. ~·-'"-d.,_. ..:-.n-. . . . . . . . . . . . . =-~··-···o;:;r§ 19 É assegurado o direito de prefcréricia aos Credores
da obrigação de natureza alimentícia, obedecida, entre eles,
a ordem_ cronológicéC de apresentação dos respectivos precatórios judiciários.
- § 29 Os créditos relativos às dotações orçamentárias
destinadas ao pagamento de precatórios judiciários· de natureza alimentícia deverão ser repãSsaaos mensalmente aos órgão pagador.
•§ 39 _ Esgotada a dotação orçamentária para a finalidade
prevista no parágrafo anterior~ 'será enviado, obrigatoriamente, projeto de lei de crédito adicional, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da solicitaçãõ--fundamentada do órgão pagador
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento."
Art. 2~ Esta lei entra em vigor nã data de sua puhlicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contriífí().
o

•

--

-·

-----

-
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Justificação
Insofismavelmente, os créditos relativos a precatórios judiciários de natureza aliment(cia devem ser poupados aos trâmites complexos da burocracia estatal. Dado o caráter emergencial próprio das lides de natureza alimentícia, o beneficiáriO
do crédito não pode esperar, indefinidamente, para receber
créditos que lhe condicionam a própria sobrevivência.
A percepção, portanto, de que o litigante vencedor necessita receber, sem demoras. os créditos que lhe são devidos
foi o móvel dessa iniciativa, a qual, aliás, está consentânea
com o art. 100 da Constituição Federal. A rigor, visou-se
a garantir não só a exi~tência de suficiente dotação, consoant.::
os termos do § 3~ do projeto, mas, também, assegurar que
os recursos previstos sejam mensalmente repassados. Evitarse-á, destarte, retenção imotivada de recursos, o que beneficiará os credores desse tipo de obrigação, conforme se infere_
do aludido art. 100 da Constituição Federal.
- Como resultado amplo, é válido registrar que tal medida
resgata a credibilidade do sistema estatal, de vez que garante,
com a devida celeridade, os efeitos práticos da prestação jurisdicional relativa à espécie.
Como se vê, a iniciativa em tela tem elevado sentido
social e, mais do que isto, democrático, haja vista seus desdobramentos em termos do fortalecimento da confiança nas instituições, fator imprescindível para a estabilidade das relações
sociais.
Diante dos argumentos apresentados, resta-nos solicitar
aõsSenhores Parlamentares que apóiem esta proposição, pois
assim procedendo estarão contribuindq para vitalizar direito
fundamental do cidadão, qual seja, o de ter acesso a uma
_
-- - - justiça rápida e eficaz.
Sala das Sessões, 9 de outubrO de I991. -Senador Márcio
Lacerda.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Ne 8.197, DE 27 DE JUNHO DE 1991
Disciplina a transação nas causas de interesse da
União, suas autarquias, fundações e empresas públicas
fede-rais; dispõe sobre a intervenção da União Federal
nas causas em que f~.gurarem como autores ou réus entes
da administração indireta; regula os pagamentos devi·
dos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei n~ 6.8_25, de 22 de setembro de
1980, e dá outras providências.
Art. ·4o Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública
Federal. ~staqual ou municipal e pelas autarquias e fundações
públicas far-se-ão, exclusivamente. na ordem cronológica da
apresentação dos precatórios judiciários e à conta do respectivo crédito.
<'<.-.'O

O>' . . , ' ' • • ' . ' • • '

o • H h + " • • • • . , , . . • • • • . . . . . . . . . . . . • • • • • " • • ' - • • • • • O<' , , . , • ,

(A Comissão de Assuntos Económicos-decisão
t~>rminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 342, DE 1991
Revoga o ~rt. 49 da lei o• 5.682, de 21 de julho
de 1971, Lei Orgânica dos Partidos Políticos, e dá outras
providências.
Art .. 1• É revogado o art. 49. da Lei n' 5.682, de 21
de julllõ de 1971, Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Art. 2'-' A obrigatoriedade de remessa do Livro de ata
dos Pãrtidos Políticos ou de cópia auténtica de ata ã Justiça
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Eleitoral independe de ter sido, o documento, visado pelo
juiz- eleitoral.
.
____
_
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de _sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições enl Contrário.
Justificação
Alguns dos dispositívoS âa legislação disciplinadora dos
Partidos Políticos de tal maneira dificultam a sua constituição
e funcionamento que, efetivamente, contrariam o preceito
constitucional que lhes assegura liberdade de criação, bem
como autonomia de organização e funcionamento, contido
- -·
no art. 17 da Constin.Uçao. -É o caso, por exemplo, do art. 49 da Lei Orgânica dos
Partidos Políticos, que determina a obrigatoriedade de serem
as convenções partidárias acompanhadas por um observador
da Justiça Eleitoral.
O próprio art:49, que o instituiu, reconhece a inutilidade
do observador ao aotorizar, em seu parágrafo 3~, a iealizaÇão"da convenção caso este não c_ompareça na data marcada.
Os Partidos, contudo, permanecem obrigados a cumprir
um ritual burocrático, antes da realização de suas convenções,
que lhes entrava a atuação.
Da mesma natureza são as normas do Tribuo_ªl Superior
Eleitoral que exigem o visto do juiz eleitOral nos livros de
ata ou nas cópias de atas das reuniões partidárias que devam
ser enviadas à Justiça Eleitoral por determinação legal.
A exigência do visto~ além de não decorrer de lei, submete
os órgãos partidários a uma fiScalização, a nosso ver; injustifi-·
cável, em face da nova ordem constitucional.
O Projeto de Lei que ora submeto à consideração dos
nobres senadores revoga, em seu art. !f>, o art. 49 da Lei
Orgânica dos Partido_s Políticos e, em seu art. 2", dispensa
do visto do juiz eleitoral as atas que devem ser obrigato_
riamente enviadas à Justiça Eleitoral.
Tudo no intuito dC assegurar eficácia ao que preconiza
o art. 17 da ConstitliiÇão Federal.
_ _ _ __
__
Sala das Sessões, 9 de outubro de l_Q91. --Nelson Wea
dekin.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N·' 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971
LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLíTICOS
Art. 4~ Os trabalhos das convenções municipais serão
acompanhados por um observador, designado pelo jtiíZ eleitoral, o qual terá assento a mesa diretora, sem, contudo, _tornar
parte em discussãQ __do formular pronunciamento sobre qualquer matéria.
Par. 1. Nas Convenções Regionais e Nacionais, o_observador será designado, respectivamente, pelo presidente do
Tribunal Regional Eleitoral ou pelo presidente do Tribunal
Superior Eleitoral.
Part. 2. Não poderão ser designados para as funções
referidas neste artigo:
~
__ _
I. Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive;
_
II. Os mcrnbro_s efetivos e suplenteS de -êTretórios dos
partidos;
III. As autoridades e funcionários. cfãe--âesempenhem
cargos ou funções de confiança do Pm;ler Ex~c~tivo;
_
IV. Os ocupa-ntes de cargos que incidam nas condições
previstas no parágrafo 4~ do artigo seguinte desta lei.
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CONSTITUICÁO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A~t:·l.?···~·ii~~~~~ri~çã;;;r~~ã·õ:·i~~~q;õ;açã~-~~~ti~Çã~
de partidos polít~cos, resgu~rda?os .a soberani~ ~acional, o
regime democráhco, o plunparttdansmo, os duettos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:I - Caráter nacional;
I I - proibição de recebimento de recursos financeiros
de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a
estes;
m- prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV- funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
Par 1. É assegurada aos Partidos Políticos autonomia
para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fid~li
dade e disciplina partidárias.
Par 2. Os Partidos Políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos
no Tribunal Superior Eleitoral.
Par 3. ·os Partidos Políticos tém direito a recursos do
fundo partidário e acesso gratuito ao _rádio e a televiSao: fia- forma da lei.
Par 4. É vedada a utilização, pelos Partidos Políticos
de organização paramilitar.
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às comissoes competentes.
(Pausa.)
Na sessão de 27 de setembro último, foi lida a proposta
de _emenda ã Constituição n<:> 16,de 1991, que dá nova redação
ao caput do art. 64 da Constituição Federal, instituindo a
alternância no início de tramitação de projetas_ de _origem
externa, te-n:ao como 1~signatário o Senador Alfredo Campos.
A Presidência, em obediência ao disposto no art. 356
do Regimento Interno, e de acordo com as indicações das
lideranças, designa a seguinte c_omissão p~~a elnitif parecer
sobre a matéria:
PMDB
Amir Lando- Nelson Carneiro- Pedro Simon.
PFL
Francisco Rollembeig -Josaphat Marinho- Guilherme
Palmeira.
PSI>B
Jutahy Magalhãe~- Teotônio Vilela Filho.

PTB
Jusé Eduardo- Jonas Pinheiro.
PDT
Abdias do Nascimento.
PRN
Aureo Melo.
PDS
Lu_cídio Portela.
PDC
Gerson Camátã.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) tempo destinado ao Expediente.

Esgotado o
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uma lei complementar na parte tributária. E a minha intenção
fofuma_só: mostrar que essa matéria diz respeito ao Senado,
Passa-se à
e a discussão entre os Estados, o Senado deveria tomar a
responsabilidade dessa matéria, porque foi a Assessoria dó
Item 1:
Senado e a minha Assessoria pessoal que elaboraram as emenVotação, em turno único, do Projeto de Lei do das. Não consultei nem o Governo Federal, nem o Governo
Senado n' 171, de 1989-Complementar, de-autoria do Estadual. E seria eu o último a fazer qualquer medida que
Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos fosse lesar os Estados menos favorecidos, porque não é a
termos do inciso I do art. 161 da Coitstituição Federal, minha filosofia. E já deClarei~ apesar de ser até quase insultado
o valor adiciáriido para fins de cálculo da participação por um Deputado na Câmara dos Deputados outro dia dos municípios na receitado Imposto sobre operações porque alegava que era uma emenda eleitoreira e eu não
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação sabia que era candidato a PrefeitO de São 'Paulo Outra vez.
de serviços de Transportes Interestadual e Intermu- Mas não tem nada a ver com isso. E se houver algum erro
nicipal e de Comunicação, tendo
técnico, corrigi-lo-emos. Eu serei o primeiro a subscreverqualPARECERES favoráveis, sob n'' 428, de 1990, _quer emenda corretiva. A Assessoria do Senador Mansueto
e 260, de 1991, das Comissões
--de Lavor está preparando um parecer e, ao que fui inf6rffiado,
- de Assuntos Económicos; e
çla também fez os cálculos e chegou à mesma conclusão.
- de Constituição, Justiça e Cidadania (em au- Eu s6 queria esclarecer que concordo com o Senador Humdiência.)
__
_ berto_ Lucena, mas não porque essa mínha emenda mexa,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" de nenhuma maneira, com ·o interesse dos Estados, e sim
Secretário.
- ---- -=-porque hoje não há sequer número para votarmos.
É lido o segUinte
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação
o requerimento.
REQUERIMENTO N• 717, DE I99I
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do sentados. (Pausa.)
art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação
_Aprovado.
do Projeto de Lei do Senado n'' 171/89 - Complementar
A matéria voltará ã Oidem do Dia na data prefixada.
a firii -de ser feita ná sessão de 8-11R91
·
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. - Humberto
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 2:
Lucena.
Votação, em turno único, do Requerimento n"679,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)--Em votação
de
1991,
do Senador Epitácio Cafeteira, solicitando,
O requerimento.
~ ~=
-,~·-nos termos regimentais, seja formada uma Comissão
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Si". Pre.Sid_ente, peço
Externa, composta de cinco Senadores, para tratar juna palavra para encaminhar a votação.
to aos Presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Económica Federal, no sentido de autorizarem a reposição
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneíroF- Concedo a
das-horas de greve _em horas ex_tras de trabalho.
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
~I_ll votação o requeri~ento.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
Sr. Presidente e Ses. Senadores, este projeto é de minha auto- para encaminhar a votação.
·
ria e concordo com o requerimento do nobre Senador Humberto Lucena.
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
Quero esclarecer ao Senado que em mais de uma ocasião, palavra ao nobre Senador.
em função de projetes que têm a ver com a distribuição dos
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para encamiimpostos, com o Fundo de Participação etc., tem havido má
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
interpretação dos seus objetivos.
O Relator do Projeto na Comissão de Constituiçâo, Jus- S!S. Senadores, desejo apenas, até porque assistfão próOUnCiatiça e Cidadania foi o Senador Antonio Mariz,_ e o nobre mento do Senador Epifácio Cafeteira a reSpeítcs"deste assunto,
elucidar uma questão, tanto para conhecimento do Senador
Senador Roberto Campos, na Comissão de Economia.
Ele não tem nada a ver com a dis~ribuição do Fundo Epitácio Cafeteira como para ·o conhecimento de todos nós,
de Participação entre Estados, diz respeito à distribuição inter- que vamos votar o requerimento. É que, no âmbito da Comissão de Assuntos_ Econômicõs~ por intciativa minha, ficoU delina dos Estados. Não obstante, houve reclamações.
Há um outro projeto, também de minha autoria, que berada a convocação, ou convite, para que os Presidentes
está nas mãos do nobre Senador Mansueto de Lavor e que do Banco do Brasil e da Caixa Económica Federal lá compareteve parecer favorável, no ano passado, por parte do nobre cessem para que esclarecessem questões fundamentais. ApeSenador Roberto Campos. Este sim, tem a ver com a distri- nas sugiro que, em aprovando o requerimento e, ·conseqüentemente, constituída a Comissão, sua iniciativa formal ocorra
buição do Fundo de Participaçãõ~
.
Com todos os cálculos que fiz - e mandei-os fazer na após a presença dos dois Presidentes, caso não for procrasAssessoria do Senado Federal - , isso não altera, senão para tinado o comparecimento. Era- essa a sugestão-, junto com
melhor, a situação de alguns Estados, notadamente o Estado o meu encaminhamento favorável.
da Paraíba, que vai receber 1% a mais -com- esSa proposta.
O Sr. Epitácio Cafeteira....::.... Sr. Presidente, peço a palavra
Quando a fiz, não consultei a Secretaria de Fazenda de São para encaminhar a votação.
Paulo, não tem nada a ver com a briga entre Estados. Eu
O SR. PRESIDENTE (Dirce_u Carneiro)- Tem V. E~•
a fiz no bojo de várias leis c_omplementares que apresentei
ã ConStituiÇiio, doze, no seu conjunto, todos que requeriam a palavra.

ORDEM DO DIA
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O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA ~(PDC- MA-. Para enca·
minhar a votação. Sein revisão do orador.)~ Sr. Presidente,
Srs._ Senadores, quero esclarecer ao eminente Senador Esperidião Amin que compareci à reunião marcada pela Comissão
de Assuntos Econôm_icos, onde era esperada a presença dos
dois Presidentes. Eles não compareceram. E o asSunto da
pauta não era exatamente esse. O assunto era relativo a financiamento e rolagem de dívidas. Er~ o que c<;mstava_da paut~
da Comissão de Assuntos Econômtcos no _ch_a_em que eu fm
lá, quando os dois presidentes náo compareceram. Diante
desse fato, e tendo em vista que os funcion"ifrios dos dois
estabelecimentos ban_cários estão trabalhando _em hora-extra,
inclusive sem receber_ nenhum toStão-e aitfda ameaçados de
pagar os dias de sábados c domiogos, porque estavam em
greve, apresentei_ o requerimen,J:o antes da data da reunião
da Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão não estava
reunida. V. Ex• pode ver pela data do requerimento que é
posterior.
O Sr. Esperidião Amin - A reunião. seria -dia 3, e o
requerimento é do dia lo
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - V. Ex' está ligeira·
mente enganado.
O Sr. Esperidião Amin- Estou lendo o avulso que está
aqui. O requerimento de V. Ex~ é-de 1"_ degutubro, Sr. S~p_a
dor. Eu concordo com o requerimento. Só quero dizer que
o requerimento de V. EX' é antc;rjor ~ dª't~ ap~~~----ª-da _para
a vinda deles. Só isso_. Não discuto o mént_o. __ Mas a data_
é de 1" de outubro.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -Quando requeri, nobre Senador Esperidião Amín, foi no seri.tido de ir em socorro
aos trabalhadores que estão, na realidade, sendo penalizados.
Se V. Ex~ ler o Correio Braziliense de hoje, páginã 10, lerá
a notícia de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho
com relação a uma greve idêntica a do banco. Na de;> Banco,
como nessa da Dataprev, as greves foram consideradas não
abusivas. Conseqüerrtemente, havia amparo para: a greve. Só
que na do Banco do Brasil e Caixa Econômica o Tribunal
resolveu que os presidentes das entidades poderiam cobrar
ou não os dias de greve. Mas nessa que hoje noticiou ó Correio
Braziliense está dizendo que o Tribunal, por considerar não
abusiva, resolveu que a Dataprev não pode descontar os dias
de greve.
O Sr. Esperidião Amin -Senador, já disse que não qu-ero
discutir o mérito. Concordo com o mérito. Não vou acrescentar mais nada, não tenho nada a discutir quanto ao mérito.
Só mencionei que ~seria ...
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fazendo''soar
a campainha.) - A Presidência esclarece ao PlenáriO que
para encaminhamento de votação não há aparte.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Não sei quando é
que os presidentes vão querer vir aqui, nobre Senador, e
o pessoal está passando necessidades. Essa é que é a realidade.
Era isso;- sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência designará para compor a referida comissão,
que acaba de ser aprovada, os seguintes Srs. Senadores: E pitá-
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cio Cafeteira, Maurício Coriêa,.Alexandre Costa, OzieJ Carneiro e Antonio Mariz.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canieiro) - Item 3:
Discussão, em turno úníco. do Projeto de Lei da
Câmara n"23. de 1991 (no 4.978/85, na Casa deorigem),
de iniciati~a do Presid_ente da RepúbliCa, que dispõe
sobre o seguro obrigatõrio de danos pessoais causados
por em-barcações ou por sua carga e dá outras providências, tendo
~PARECER favorável, sob n" 314, de 1991, da Co·
missão.
- de Assuntos Económicos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelQ Sr. 11'
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 718, DE 1991
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara
n• 23, de 1991, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de
Danos Pessoàis causados por embarcações ou por'" sua carga
e dá outras providênciaS. a fim de ser feita riã. sessão de 7
de novembro próXimo.
·
Sala d~s Sessões, 9 de outubro_de 1991.- Oziel Carnei_ro.
SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação o
requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria figurará na Ordem
do Dia na data aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 4:
_____ DiscuSsão, em turflo úniCo, do Pfojeto de Resolução n• 76, de 199f (apresentado pela Comissão de As·
suntos Económicos- como conclusão de seu Parecer n"
380, de 1991), que altera o disposto no art. 3o da Resolução no 38, de 1991, do Senado Federal. ~
Discussão do projeto. em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. Os Srs~ "Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado.
A matéria vai à Cómissão Diretora para a i"edãção final.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Passa-se, agoapreciação do Requerimento n" 712, de 1991, de urgência,
lido no Expediente, nos termos do art. 336, c, do Regi~ento
Interno, para o PLC no 74/91.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria ã que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
ra~-à

-

-.

-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa,
redação final de proposição aprovada na Ordem do Dia da
presente sessão e que,-nos termos do parágrafo único do art.
320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário,
vai ser lida pelo Sr. 19 Secretário. (Pausa.)
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É lida a seguinte
PARECER N• 388, DE 1991
(Da C<imíssão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n9 76, de
1991_
A Comissão Diretoi-3 a:presenhl·ã-re·daçao final do Projeto

de ReSolução n~ 76,de 1991, que altera o disposto no art.
3• da Resolução n• 38, de 1991, do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de outubro de 1991.
- Lucídio Portella, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
-:- Rachid Saldanha Derzi - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER No 388, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n9 76, de
1991-

Faço saber que o se-nado Federal apro.vou, e
eu,
, Presidente. nos termo~ do art. 48, Item 28,
do Regimento Interno, promulgo a segumte
, DE 1991.
RESOLUÇÃO N•
Altera o disposto no art. 3 9 da Resolução n 9 38,
de 1991, do Senado Federal.
Art. 1• O art. 3• da Resolução n• 38, de 29 de agosto
de 1991, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 3o Os BTRJwE que víeTerii-a sef-emitidos
com prazos de resgate de 16-9-91 até 16-12-91, na forma
do art. 2\> desta resolução, e que tiverem tomo_base
LFTRJ com vencimentos originários no-período de
l(>w1Qw91 e 1<;>w!2w91, serão girados em proporção corresw
pendente a 84% (oitentá- e quatrO pOr cento) do seu
valor."

Art. 2~ Aplicar-se-á o disposto no artigo ~nterio! serri
prejuízo da dedução ou aplicação de redutores, já realizada,
sobre o valor de resgate dos títulos vencidos ~ ~-i~~dos no
·- .
período de 1'-4-90 a I '-9-91.
Art. 3"' Esta resolução entra em vigor na d_ata de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'- O parecer
lido vai à publicação.
_
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
-_ É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 719, DE Í991
Requeiro, nos termos do disposto no- art. 321 do Regimento Interno, dispensa de publicação para imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Resolução
n• 76, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n~ ~80, de 1991), que
altera o dispo_sto no art. 3"' da Resolução n"' 38, de 1991,
do Senado Federal.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. - Maurício
Corrêa.
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Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está
encerrada a discussã-o.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acord9 queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
_
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A l'residência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, âs 18 horas
e_ 30 minutos, destinada à apreciação do re-querimento" n~ 667'
de 1991.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs, Senadores, ontem a Bancada do PSDB no
Senado se reuniu para que Corrieçássemos a examinar ó chama·
do Emendão.
Não estou transmitindo, por enquanto, nenhuma ·resolução do Partido e nem da Bancada, mas não queria deixar
de fazer alguns comentários -~ ~~peito de matéria tão releVànle-~- -Todo País assiStiu, nos últimos tempos, o modo pelo qual
.o. Governo foi Conduzind_o a questão relativa às dificuldades
que o Governo e o PaíS enfrentam.
Essas dificuldades levaram o Governo não só a desenvolver uma série de conversas com os Partidos, com pessoas,
como a enviar aqui ao Congresso o Ministro da Justiça Jarbas
Passarinho, para que S. Ex~ expusesse, de viva voz, a intenção
do Governo e por que o Governo se dispunha a pedir_ modífícações na Constituição.
O Professor ROOerto Macedo, Secretário de Política Económica, fez várias apresentações, algumas das quais no Congresso Nacional, mostrando ~qu~lo que é. essencial. E o ess~en
cial quanto às agruras atuats dtz respetto a que as recettas
não crescem e as despesas aumentam.
Há uma crise fiscal!
Ess-a Crise fiscal do Estado é matéria aitamente debatida
há muito tempo não somente· no Brasil e relaciona-se ã mudança do padrão de acumulação, tem a ver com dificuldades
cr_escentes de adaptação de antigas instituições à nova ordem,
inclusive à nova ordem internacional, diz respeito a muitos
fatores. Mas o problema existe, é real. Depois dessas conversas do Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, e da apresentação do Professor Roberto Macedo, esperávamos que o Governo encaminhasse efetivamente matérias per~inentes à crise
fiscal.

Numa análise ainda preliminâr do chamado Emendão
- que, na verdade, vem de 1onga data,. vem do Projetão,
"irou Emendão e, agora, dizem que é uma emendinha, mas,
na verdade, não é tão "inha" assim, pois, altera muitos aspectos da Constituição -, o que chama a atenção é a enorme
abrangência dessas matérias, a inespecificidade de muitas delas para o diagnóst_i~o que foi feito sobre a crise e a inopo~u
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado nidade de outras. Mesmo que não se queira entrar no ménto
O- requerimento, passa-se à imediata_ ~preciação da redação -quãnto a serem ou não necessárias. Digo inoportunidade,
final.
porque elas saem do foco--principal. E o foco principal é a
. Em discussão a redação final. (Pausa.)
crise fiscal do Estado .
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Para minha surpresa, nessa primeira análise feita: pela
Assessoria, e por nós, Senadores, do PSDB, e acredito que

muitos estejam fazendo a mesma coisa, existem muitos itens
da proposta de emenda constitucional que simplesmente não
requerem mudança da Constituição.
_~
Darei só um exemplo: sigilo bancário. O sigilo bancário
é matéria regulamentada por lei ordinária. Sem discutir se
é ou não correto quebrar o sigilo bancário para aumentar
a fiscalização, o fato importante é que não existe nenhuma
necessidade de mudança constitucional para que tenhamos
uma legislação mais adequada soôre o sigilo bancário.
Fosse só isto, já seria preocupante. Mas há várias medidas
que não dependem de mudança da Constituição. Outr9 exemplo, a realização de convênios entre o Estado e ps Nl_~_I'!Í5=íPios
da União, isso é matéria perfeitamente Ieg_f!_im_a: E _!!ª-,outr~s
mais.
--Há a proposta de um novo imposto, o Imposto sobre
Combustíveis Líquidos, sendo que os recursos obtidos dessa
forma seriam aplicados num melhor tratamento das nossas
estradas. Todos sabem que elas são um problema grave, pois
estão em estado deplorável. Ocorre que a Constituição, no
seu art. 154, I, autoriza o Governo a lançar·novos impostos
desde que sobre base tributável nova, diferente das aD.teriofes.
Não é necesSário niUdar a·constituição para isso_
Aliás, foi sob esse fundamento que o Governo fez uma
proposta ao Congresso, criando -o imposto sobre ganhos de
capital no caso do Sistema Financeiro ~e Ha~itação. E verdade
que a proposta foi rejeitada pelo Congre~so, mas não por
ser inconstitucional: fOi recusada porque o Congresso ml_9
queria onerar os mutuáriOs. Agora, outra vez, ~GOverno
invoca a mudança da ConstituiÇãO náo SÓ paia errar o impoSto
sobre Combustíveis, cOmo também para criar' o irriposto ligado
ao Sistema Financeírá de Hãbftação, incidindo no lllomeJltO
da quitação final de imóveis. Mas, insisto, riáo é necessáriO
mudar a ConstituiçãO p3i'a ísSO":--Então, chama-nos a atenção o diagnÓstico, que no~ parece
correto, de que há uma crise fisc~} do -~-~~~~~-~~erdade
que este diagnóstico já -sofreú- repa_!'O do Senador ~duardo
Suplicy, e com razão. S. Ex• disse que; na hora de discutirmos
a questão do endividamento externo, os números eram diferentes dos que são apresentados agora. Isso é verdade. Ainda
sim, admitindo-se as agruras do Tesouro, pergunto: por- que·
um caminho tão longo de propor uma emenda constitucional,
que requer três quintos de votos para sua a:pnYvação, quanâo
há outras formas, algumas de gestão direta da administração
-por exemplo, o Impos~o de _Renda- e ou tias que requerem
lei ordinária, ou eventualmente lei complementar, que requerem apenas ou ffiaioria s-imples ou maiOria absoluta. Qual
é a lógica?
Não estou negando que existam itens muito~impOftantes
na propc;>sta e que -dizem respeito a uma réórgãriizãÇáO- do
Brasil. O'" Senador Maurício Corrêa acabou de ler um manifesto a respeito da questão _dos monopólios. Essa matéria
vai ser submetida a um exame cuidadoso por parte do PSDB.
Pessoalmente., acho que exageramos qu~ndo proibimos
os contratos de risco na Constituição. Eu não teria dificuldade
pessoal nenhuma em autorizar contratos de risco pata a ·pesquisa. po petróleo. Mas_ será realmente essencial nes~_e .r:nomento abrirmos _o monopólio também para o refino do petróleo? Porventura existem pressões nessa área? Exi~fe- insUficiência, por parte da Petroórás, nõ <ttendimento do abastecimento? Existem capitais estrangeiros ávidos para vir para cá?
Não creio.
-~

~----
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É certo que a Constituição tem aJguns 'itens imp9rtanies,
como, por exemplo, a diferenciação entre empresa de capital
nacional e empresa brasileira, que podem provocar certas
difiCuldades. Mas há uma lei ordinária -aliás, uma lei aprovada pelo Senado, cuja proposta é minha- regulamentando
os itens que dão tratamento diferenciado de uma maneira
tal que foi aprovada pela Fiesp, que, como todo mundo sabe,
agrupa empresas nacionais e estrangeiras._lsto porque a Constituição diz: "Conforme a lei". Ela não diz para se discriminar:
diz que a lei dirá, e, no modo de se fazera lei, pode-se
fazer algo que não seja discriminatório ae maneira inaceitável
e, sim, que proteja o que seja necessário proteger. Então,
por que mudar a Constituição, se se pode regular essa matéria
pela legislação comum?
.
Quei'o dizer ao Senado que os dados apresentados pelo
Dr. Roberto Macedo, que são verdadeiros e que já eram
do nosso conhecimento anteriormente a isso, mostram que
houve, efetivamente, uma queda enorme do investimento estrangeiro. O que caiu ho Btàsil foram os inv~tímentos estrangeiros e públicos, e não o investimentO privado._ Ma~ a queda
do investimento estrangeiro fOi anterior à nova Constituição.
NãQ há relação_de causa e efeito ep:tr~ el_es. Essa é uma correlação que, estatisticamente, se chãma espúria: a de se mostrar
dois fenômenos que coincidentemente ocorreram,_ mas cujas
causas são distintas. Não é certo de que o capital estrangeiro
tenha parado de vir por causa da nova Constituição. Ele parou
de vir. antes por causa da desorganização da economia brasileira.
Assim, é certQ que precisamos reorganizar a economia
brasileira._ Reafirmo: não tenho dificuldades, inclusive na
ci_uestão constitucional, de rever itens que, porventura, sejam
obsoletos, ou que traduzam uma situação da economia internacional diferente Oa atual. Mas a pergunt~ que faço é: por
que; para enfrentarmoS agora a crise fiscal, termos um desvio
tão longo e tão dificultoso?
Estou preparando um discurso, que espero não ter que
ler. mas que pretendo distribuir aos meus complfnheiros do
Senado_ Federal -,-e também submeterei ao PSDB -em
que an3.1iso várias matérias, item por item, para moStrar qUaJS
delas, no nosso modo de entender requerem, efetivamente,
uma mudança na Constitui_ção, quais as _qu_~_ podem ser feitas
·por intermédio de lei ordinária, quais, embora importantes,
não são pertin~_~tes para o momento e com quais delas não
podemos efetivament~ conçordar.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO .:.:. Oiiço
de V. Ext, nobre Senador.
.. O Sr. Humberto Lucena - A. Bancada do PMD Bno
Senado Federal também já está se debruçando sobre a matéria. Inclusive designei uril grupo de trabalho de oito Senãdor~s,_
coordenado pelo Senador Pedro ~infóll, que deverá chegar
a uma opinião sobre a proposta do Governo. Vamos }lOS
reunir, então, e levar à Executiva Nacional do Partido a nossa
pq_sição oportunamente, não s6 quanto' aO aspecto formal,
como também quanto ao_ aspecto substancial da proposta de
Emenda ConstitucionaL Sabe V. Ex• que o Senador Nelson
Carneiro, muito apropriadamente, já colocou um empe-cilho
de ordem regimental. A lei interna do Senado estabelece que
nenhuma proposta de emenda constitucional pode tratar, ao
mesmo tempo, de temas os mais variados. Em suma, deverá
haver um desdobramento da proposta, segundo os temas abordados, o que deveria ocorrer, preliminarmente, na Câmara

o

~parte
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dos Deputados. Por falar nis~o, eu abriria parênteses_ para
dizer a V. Ex~ que, na revisão constitucional, deveríamos voltar ao procedimento anterior de discutir e__ '!otar as em~ndas
constitucionais em sess6e.S ConjUntas do Congresso Nacional.
O sistema atúal não está dãndo certo. Veja V. Ex_~ que o
Senador Nelson Carneiro conseguiu aproVar, no pferiártá do
senado, uma proposta de emenda que limíta-enfaois t_e_~çós
da renumeração dos Deputados Federais a remuneração dos
Deputados Estaduais, bem cotno dos :Vereadores. Isso ocorreu há meses, a matéria está na Câmara do~ Deputados, e
até hoje não fOí apreciada; Se fosse_ em ses~_ão ·conjup.ta __do
C_ongieSso, após a votação no Senado, ela seria imediatamente
votada na Câmara dós Deputados. Voltando ao ass_unt? da
proposta de emenda constitucional do Governo, informo a
V. Ex• que também ainda não temos u~a definiç_ão quan~o
ao seu mérito. O PMDB está examinando. Há muita diyer~
gência na nova Bancada~ no Senado. V. Ex• cOloCou um ponto
que me parece muito apropriado: é a questão do sigilo bancário. Já vi, por ex-emplo, que a quebra do sigilo está contida
na lei de sonegação fiscal em vigor. Portanto, nutrr determinado processo IXJr sonegação fiScal, a receita pode solicitar
a quebra do sigilo bancário, sem necessidade de recorrer à
emenda constitucional. Por outio lado, na mesma linha de
V. Ex•, lembro que é inteiramente inadequ~dO incluir-se na
proposta de.emenda constitucional vários dispositivos disciplinando a rolagem das dívidas dos Estados, que chegam a 57
bilhões de dólares, dos quais apenas 5%, portanto, cerca de
2 bilhões, seriam retidos para _que essa rolagem se faça sem
maior impacto infl3.cionãri0. Ocorre que, como sabe V. Ex.\
a retenção dos recursos para rolagem se faz em detrimento
do desenvolvimento regional, porque afeta os recutsos do
PIN/Proterra, do seguro-desemprego dos trabalhadores, pai~
inclui parte dos recursos do Fundo de __ft.ssistêncía ao Trabalhador e dos Municípios, porque se pretende diminuir, por
dois anos, 5%~âo lCMs:-Isso para não falar do imposto sobre
combustíveis líquidos e gasosos; que está·sen_do reinstituído
pela proposta de emenda. A proposta, f!O que tange à rolagem
da dívida, diz que os 30% dos Estados e Municípios também
ficarão retidos por dois anos. A. mim me parece - e já fiz
sentir isso ao próprio Ministro da Justiça e creio que ao nobre
Senador Marco Maciel- que essa matéria deveria ser inteiramente excluída do corpo da propo-sta. Não tem sentido se
deixar os Estados numa situação difícil - e a maioria dos
governadores inclusive pertence ao Partido que apóia o Presidente da República - •. seni cóndiçóes de refinanciameiito
de seus investimentos, através--da Caixa Econômis:.a Federal
e de outros bancos oficiais, por.que a rolagem da dívida está
atrelada à possibilidade ou não de aprovação de uma proposta
de emenda constitucional. No" mais, V. Ex~ tem razão. Devemos examinar todos ·as aspectos- e- estamos conscientes de
que devemos dar úm passo adiante, no sentido de estimular
a inversão de capital estrangeirQ no Brasil, sem prejuízo da
defesa intransigente ·dO-interesse naciona1.
O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agraifeço-Ihe pelo aparte e gostaria d~ cornpl~mentar__ ao que disse
\4_ Ex~. lembrando que, no que diz respeito às dívidas dos
Estados, uma parte da responsabilidade é do Senado q.a República.
Recordo-me que o Senador Ronan Tito e eu fomos os
autores, no ano anterior, da resolução do Senado Federal
que regulamenta essa matéria e que esperei por nlúil<ftempó
que o Governo tomasse medidas mais duras. Alertei~ a ce:ta
altura, o Dr. António Kandir, para o fato de que havta vánas

emendas de senadores governistas que estavam tornan9o mais
tlexivel o endividamento. Foi na última Para que fizemos
essa nova resolução - que está _em vigor hoje -:-----·que, de
alguma maneira, controlou esse fluxo de dívidas. Essa matéria
depende muito do Senado Federal. A meu ver, esta Casa
não está exercendo, como deveria, o seu papel fiscalizador.
Temos votado aqui empréstimos. Na semana passa-da o fizemos, bem como nesta semana. O Senador José Paulo Bis.ol
protestou. Fiquei caiado. Tratava-se de empréstimos dirigidos
_ao meu Estado, sem que recebêssemos as informações do
Poder Exe.cutivo, como manda a referida resolução do Senado
Federal. Como houve um acordo com o Banco Central, estaID9S v.otando, no final, a decisão favorável, sem que venha
todo um cmbasamento dos pareceres técnicos que ficam retidos no Poder Executivo.
O Sr. Marco Maciel -

Permite-me V. Exa um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não,
nobre Senador.
~

~

O ·sr~ MarCo Maciel - Caro. e ilustre Senador Fernando
HenriqUe Cardoso, começo a comentar o discurso de V. Ex•
pelo último ponto a que fez referência, ao problema do endividamento dos Estados e Municípios. Na realidade, aprovamos
uma nova _resolu_ção, que foi aqui discutida e negociada em
muitas reuniões, inclusive realizadas no gabinete de V. E~
e do Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena. Na verdade, o que tfm havido com relação a esse assunto é a compreensão que o_ Banco Central tem a respeito do dispositívo da
resolução; não cabe ao Banco opinar sobre .a matéria, al?enas
elaborar uma informação, o que tem resultado, por essa Interpretação, a meu ver equivocada, a imiXJssibilidade de emitir
parecer conclusivo sobre a matéria. Ontem, estive com o Presidente Francisco Gros conversando sobre esse assunto, e dirimida essa dúvida, a partir de então espero que o Banco Central
comece a opinar conclusivamente com relação a essa matéria
e possamos exercitar o papel que nos cabe, de ser, de fato,
a Ca.sa Legislativa da Federação, dos entes fe~_erativos, aí
não só os Estados e o Distrito Federal mas~ também, os Municípios, que pela Carta de" 1988 passam a ser também entes
federativos; aliás pela primeira vez em nossa história republicana. Em segundo lugar, nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso, eu gostaria também de dizer a V. Ex~, a propósito
dessa emenda .que o Presidente acaba de encaminhar à consideração do Congresso Nacional, que o papel do Senado isso a imprensa ainda não destacou - foi reforçado nessa
proposta de emenda constitucional, pOrque inclusive o comando constitucional, que regula essa questão da negociação de
Estados e Municípios, obriga agora que ~s fundações mantidas
pela União, Estadas. __e Municípios tenhaln também que se
dirigir ao Senado para que possam celebrar _empréstimos e
contrair dívidas. Dito isso, eu gostaria de fazer uin brevíssimo
comentário, nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, a
respeito de dois outros pontos que foram aqui tratados no
discurso que V. Ex~ faz nesta tarde. O primeiro diz r~speito
ao ingresso de capitais estrangeiros. Na verdade, V. Ex'_tem
razão quando diz que já de aJgu~ tempo estava-se redu.zmdo
o ingresso de' c~pitais estrangeiros nó Brasil. r~so __nãq_ vem
de _agora, mas do começo da década de 70, quando do primeiro
choque do petróleo. Como V. Ex~ . ~abe muito be~t houve
uma migração muito grãnde de petrodólares para o Brasil,
mas, depois, tend() em vis!a as nossas_9ificuldades de caixa,
oS recufsos comeÇaram a escassear. Mas ninguém pode deixar
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de reconhecer que, depois da Constituição, a situação ·se agrâ:.
vou muito, substancialmente. Vou dar apenas um exemplo:
recentemente, comparecemos a um congresso-do IBRAM Instituto Brasileiro de Mineração - estávamos eu e o Depu~
tado Sérgio Brito, da Comissão de Minas e Energja da Câmara

dos Deputados -

e nos foram apresentados. dados aterra-

dores. o-rbram é uma instituição, a meu ver, séria, reputãda
e não iria forjar dados e nem informações; eles nos mostraram
que depois da promulgação da Constituição de 1988, praticamente não ingressou mais capital estrangeiro no- Brasil, sobretudo em função de dispositivos da Constituiçãô, doiS deles
que constam do corpo permanente e um do Ato das Disposições Transitórias que elimina a possibilidade da presença
de capitais estrangeiros, quer na pesquisa, quer na lavra de
recursos minerais. Por fiin, nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso, como V. Ex• citou muito bem, que pretende voltar
depois à Casa para discutir com profundidade todas as questões, gostaria também de dizer que não estava preparado
para esse tipo de debate, mas não posso deixar d_e_dizer a
V. Ex~ que esse problema do capital estrangeiro se agravou
muito apõs a·promulgação da Constituição de 1988 e ~e disponho a trazer dados do Banco central sobre esse assunto. E,
por fim, sem querer me- ãlongar, com relação ao endividamento dos Estados e Municípios, ao propor; através de emenda constitucional, o chamado ajuste fiscal, o Governo Federal
quer criar condiçõeS para que os Estados e Municípios possam
voltar a investir, sobretudo os Estados. Porque, da forma
em que os Estados se encontram, eles estão impossibilitados
de celebrar convênios, acordos com instituições nacionais e
estrangeiras. Eles não podem sequer contrair empréstimos
na Caixa Económica Federal, porque a sua capacidade de
endividamento está exaurida, está esgotada. Na proporção
em que houver o ajuste fiscal, os Estados, então, terão re?-egociado suas dívidas e, imediatamente, poderão começar a mvestir, fazendo com que os Srs. _Governadores possam realizar
seus programas de trabalho. Também sobre ess~ assunto, eu
gostaria de voltar ao tema oportunamente, como V. Ex~ também deseja, pois já começamos mesmo ã discutír essa matéria.
Nós nos antecipamos ao debate que, certamente, se ferirá
prim.eíi"o na Câmara, e-acho muito importante que todos ~ós
nos conscieiitizemos-~dessas questões, não somente nós, Senadores, mas o CongteSsó Nacional, como um todo, e a sociedad~ brasileira, de ffiodo geral, que está perplexa com a crise
e nós, os políticos, encontremos os caminhos.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ::___ Agradeço pelo aparte de V. Ex~ Comecerpor diZer que~-para
mim, e para n6s, do PSDB, a questão do ajuste fiscal é primOrdial. Acho que um dos equívocos do Emendão é trazer muitos
temas à baila. A questão do capital estrangeiro é assunto
importante. V. Ex~ se referiu a uma reuni~o havida no setor
minerador, que foi barrado, efetivamente, pela Constituição
de 1988- isso é indiscutível, ele foi barrado. Então, aí houve
um estancamento, mas sabe V~ Ex~ que este ano entrou hot
money no Brasil com muita afluência, numa cJ.uantiáaóe muito
expressiva, tendo evitado até uma crise cambial.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ uma brevissfma
interrupção?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ouço
o aparte do nobre Senador Marco Maciel.
·
O Sr- Marco Macief- Penso que piecisaríamos ter investimentos de risco...
-
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não nego
isso a V. Ex• Quero dizer que. pelo menos, a minha posição
ê favorável a Que criemos condições para que o capital venha.
O que estou a dizer é que nãõ se pode fazer uma ligação
direta entre a Constituição e a não vinda de capitais. V. Ex~
mesmo deu o exemplo. Ela começou antes, responde a fenômenos económicos macroeconômicos muito complexos.
O Sr. Marco Maciel- E vem de fora do País.
O SR. FERNAN_DO HENRIQUE CARDOSO - Certo.
Muitos são fora do País. Creio que não~ se poSsa jUstificar
a necessidade urgente de mudar a Constituição, sob a alegação
de que é preCiSo- qUe venham os capitais. Eles precisam vir,
eles virão. EStão recomeçando a vir. É só colocarmos a casa
em ordem. É só existir um certo- controle da inflação e_ o
mercado e:cn expansão que virão os capitais. Isso não diminui
a importância de que se alterem itens que sejam prejudiciais,
a longo prazo, ao desenvolvimento do Brasil. Essa não é
a minha posição.
O Sr. Marco Maciel- Senador Fernando Henrique Cardoso, não gostaria de estar, a todo instante, interrompendo
V. Ex~ Mas não posso deixar de, por exemplo, lembrar a
V. Ex~ que na Rússia, recentemente- não estou preconizando
isso para o Brasil-, aprovou-se uma legislação que vai permitir a empresas com 100% de capital estrangeiro nas próximas ...
O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -V. Ex•
s·abe qual será o resultado? Nenhum.
O Sr. Marco Maciel- Isso, por outros motivos. A Rússia
está _admitindo !00%. O que estamos_ fazendo é algo para
ficar mais ou menos, igual à Albânia.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -V. Ex•
me desculpe, não ê o meu ponto de vista. Vou lhes contar
um caso que ocorreu na União Soviética, acho até que já
o contei aqui no Senado.
Estive no ano passado numa reunião na União Soviética,
convocada pelos dirigentes da peresb;oika, que juntou alguns
dirigentes das multinacionais européias. O chefe da delegação
convidou-me para que assistisse à reunião. Passei três noites
e quatro dias na dacha do Primeiro-Ministro da União Soviética, estava presente o futuro Primeiro-Ministro, e que caiu
agora no golpe contra Gorbachev.
_
Assisti a uma certa patética: os dirigentes da perestroika
tratando de mostrar aos dirigentes das multinacionais europêias que deviam investir Já, diante de um enorme ceticismo
deles. Por quê? Porque a casa não está em ordem e não
vai estar nas próximas décadas. Então, V. Ex~ não pode dialogar comigo como se eu estivesse do lado da Albânia. Não
~tou. Nunca foi esse o meu pensamento. Não podemos confundir as coisas. É necessário modernizar o Brasil, não nego
isso~
,
Estou disposto a discutir, até a votai e apoiar mudanças
constitucionais pertinentes, mas essas mudanças, primeiro,
dificilmente serão feitas com a rapidez que a crise fiscal exige.
Hoje fiquei surpreso, porque ouvi que 6 GõVetno resolveu
não apresentar este ano o pacote da reforma tributária.
O Sr. Marco Maciel - Permite V. Ex• uma brevíssima
inten:upção'?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ouço
..V. Ex• com muito prazer.
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urgência, mudar a Constituição e não se faça a reforma físcal
nem a tributária; não se apresente ao País o que é ess-encial.
--Por que temos que correr e fazer eventualmente uma
modificação "imperfeita?
Dizem -que a Constituição _é capenga. Vamos lá que ela
manquitole um pouco. Mas ela, agora, vai perder uma perna,
porque vai ficar mais desbalanceada. Vamos mexer em alguns
pontos e em outros não. Entâó Tico cõm o Senador José RiCha,
que propôs a antecipação da revisão constituciOnal. E não
temos meiós de __ perguntar aO Pa(S -qtiãl é o regime? Qual
o sistema de governo? Vamos perguntar ao País.
Sei que há objeções jurídicas à antecipação. RespeitO:
Mas, corno político, acho que _é o momento de irmos mais
a fundo. Vamos perguntar ao País o que ele quer.
Não tenho restrições a que se mude. Mas fico perplexo
diante do discurso que ouvi e do magro resultado que veio
para os fins propostos. Não é que não sejam matérias relevantes. -Eu seria o último a dizer que não é relevante alterarem-se
as questões das universidades. É relevante, mas não é pertinente para a questão relativa à crise fiscal.
O Sr. AhD.ir Gabriel- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não,
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador, ontem fiquei na Senador Almir Gabriel.
tribuna durante duas horas, mais ou menos, e não devo ter
O Sr. Almir Gabriel - senador Fernando Henrique
usado da palavra mais do que quinze minutos. Porque o que
queria, o que quero, o que anseio é- J?tôVCfCãr um debate Cardoso, V. Ex• está dizendo com absolut~ precisão exatasobre o papel do Estado. Estamos discutindo detalhes peque- mente aquilo que invadiu, não apenas os Parlamentares do
nininhos, mas sem ver o to_do; temos que discutir e s3ber PSDB. mas também todos os COngressistas e certamente granqual é o papel do Estado, para saber o que é que a sociedade de parte da sociedade brasileira. E a perplexidade diante do
vai ter dentro desse Estado. Se não definirmos o EStado nãO __ _ qiie -lõl produzido para o momento agudo que está sendo
saberemos que tipo de sociedade almejamos. E ficamos discu- vivido pelo País. V. Ex~ citou a questão da previdência social
tindo o que é ou não importante, no momento que-a-so-ciedade dos servidores públicos e gostaria de aditar mais um dado,
passa fome, está desempregada, não tem escola nem saúde. a mudança no art. 199, com relação à questão do processaPor quê? Porque nãodefinimos o papel do Estado. É o Senado_ mento do sangue e ã de produção de hemoderivados. Isso
que tem que defiriír; é no Senado que tem que começar essa faz parte do texto, mas na exposiçãO de motivos não se faz
discussão, não é na Câmara. A Câmara teni que- cuidar do nenhuma referência ao porquê de se pretender fazer mudanças
povo; nós temos que- cuidar do Estado, essa é a_ obrigação nessa área tão debatida durante a Constituinte nacional. De
constitucional nossa. Então, queria lançar um repto a V. Ex~. maneira que V. Ex~ expressa em nosso nome, sem d!J_vida,
venha para a tribuna, marque uma data, e façamos uma provo- todo esse sentimento de perplexidade que estamos sentindo
cação de duas, três horas-;para que todos nós coloquemos, - diante do que foi elaborado pelo Governo, depois de tantos
bem claro, que tipo de Estado preconizamos parã o Brasil. e tantos meses, tantas e tantas páginas gastas sobre esse assunto.
Era só isso, nobre Senador. Muito obrigado. ___ _
. O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - AgraO SR. FERNANDO HENRIQUE CAIUIOSO-=~eii:iifor deço a V. Ex~ e termino, porque o Presidente assim pede,
Ronan Tito, não sõ-conlieçO o pensamento de V. Ex• mas diZendo que as observações que faço não são no sentido de
também aceito o repto. Irei à tribuna sim, aliás, tÇJdos temos um_a obstrução_, não são no sentido Çle dizer que não é necesque ir à tribuna, porque isso e- essencial. Quando se fala de sário haver mudanças, não são no "sentido de alguém que
entendimento, começa-se por aí, qual é o projeto pafa O Bra- não_esteja disposto a debater o futuro do Brasil em torno
sil? Qual é o papel do Estado? O capital estrangeiro? Sou do entendimento nacional. São de perplexidades de alguém
favorável a que se crie condições dentro do interesse nacional que acreditou muitó em tudo isso e que fica Surpreso ao vei"
para 9-ue ele venha. Mas qual é o limite, como é que vamos _que está faltando, entre a meta proposta e o resultado apresenfazer ISso? Essas são as questões que dizem respeito ao chama- tado_, um mínímo de objetividade. Está faltando gestão, está
do entendimento.
faltando que se diga isto sim, isto não, falta foco.
Desculpe-me, Senador Marco Maciel, mas ao ler com
Então, o Senador Ronan Tito tem razão. Vamos retomar
alguns companheiros -~_!i '?0!11 atenção - as emendas propostas, decepcionei-me. Sou um entusiasta da proposta do o foco, vamos nos comprometer, se estivermos dispostos a
Ministro da Educação a respeito da autonomia das universi- isso, a mudanças dentro de um certo foco. O foc_o imediato
dades. Mas o que isso tem a ver com a crise fiscal do Estado? é a crise_ fiscal. Há outros,_ há a questão que o Senador Ronan
Tito mencionou, do papel do Estado, do capital estrangeiro.
_Nada. É muito indireto.
Algumas medidas como, por exemplo, a questão da previ- E ti não sou nesta matéria absolutamente imobilista; ao contrádência do servidor, não precisam de mudança na Constituição, rio, tenho escrito sobre isso. Mas creio que precisamos retomar
pois são leis. O Governo já antecipou que faria unia lei nesSe um certo foco; caso contrário, vamos ficar sob a perplexidade.
sentido. Então, assusta-me que se propo~nha ao País, coni E mudar a Constituição sob a ameaça de que se não o fizermo~.

O- Sr. Marco Maciel - Com relação ao ptoirama da
reforma tributária, sabe V. Ex~ que o Governo designou uma
comissão especial, que ainda não concluiu seus trabalhos. Essãé a razão pela qual não podíamos apresentar -ã- reforma tributária. Agora, com relação ao capital estrangeiro~ go-staria de
dizer a V. Ex~ que, com a reforma constitUcional, sinalizamos
para o exterior tarilbCm que somos recePtivoS ã economia
de mercado, que estamos dispostos a aceitar a parceria estrangeira. Não temos que discutir essa matéria. A discussão é
outra, é a de saber se a crise fiscal se resolve por aí, porque
o emergencial é a crise fiscal. Se o Governo pode esperar
que uma comissão termine os seus trabalhos, por que ele
tem que pedir ao Congresso que faça em dois meses o _que
deve ser feito em dois anos? Não vejo a lógica. Realmente_,
acho que o carro fiCou diante dos bois. No meu entendimento,
depois dos discursos apresentados ao País, o que havia a fazer
era, e logo, uma refo:ma fiscal.
O Sr. Ronan Tito - Perlnfte-me V. EX~ um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ôuço
V. Ex• com prazer.
_~ --- -
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nada acontecerá não é um bom caminho. Não é preciso esse
caminho. Apelaria ao Senador Marco Maciel, Líder do Governo, que transmita ao Governo as nossas preocupações, não
no sentido de quem esteja temeroso do voto que vai dar
- vamos dar o nosso voto com muita independência - mas
no sentido de quem está preocupado com o Brasil. O momento
continua sendo este, o de traçarmos rumos que permitam,
realmente, urna posição-sustentáveL Tertnino, Sr. Presidente,
recordando que na Constituinte .:..._ ã qu3.1 o SenadOr AJinir
Ga5rierse referiu e da qual o Senador Rõnan-Titõ participou
ativamente- só conseguímOS aprovar matéilas gu3ndo tínhamos uma sólida maior-ià: -80%. Só no acordo. Não existe mudança constitu_cional no voto. E é bom que assim seja. A
soma aritmética dos votos não tem como resultado a mudança
da ConstituiçãO, tem como resultado o impasse. Só há mudança quando há um sentimento bastante enraizado na sociedade que se reflete no Congresso, e só assim é po-sSível se
dar o passo.
Se o Governo acha que é possível dar alguns passos,
também acho. Não pode perder a batalha do convencimento.
Não vamos votar coisa alguma sem estarmos convencidos.
Nada. Votaremos qualquer medida de mudança importante
se estivermos convencidos. Hoje estou corivencid_o_ d_e que
precisamos discutir mais. Hoje estou convencido, lendo as
emendas, de que - vou usar uma expressão simples - o
bolo não está no ponto. A calda não está no ponto. Não
dá ainda para fazer esse confeito. Vamos ter que discutir
muito, delimitar e ver realmente quais são aqueles pontos
que exigem mudança constitucional e cuja muda,nça é sustentada pela Nação, ainda que seja na direção apontada.
Acho que é preciso realmente preparar o Brasil para
o mundo do próximo século, remover obstáculos que não
têm mais sentido e que estão na C0nstitulç3o. Mas quero
que essa-remoção seja feita fiãó na atítrrieficil, mas na dinâmica
de uma vontade comum_que vá se forjando no debate.
Quero debater com oS Senadores que estão subscreve.ndo
um manifesto, agora, de defesa do monopólio estatal do petróleu. Já disse aqui neste Senado, quase que-naSci s·ob essa
bandeira. Morei na casa do Marechal Ho.rta Barbos~, cuja
filha é minha tia, e que foi um dos símbolos do petróleo.
Meu pai foi um dos generais do petróleo. O priineiro-proceSSo
que re_cebj na vida. e recebi alguns. políticos todos, eu o
recebi porque era tesOureiiO ·ao Centro de Estudo~ e Defesa
do Petróleo Brasileiro, e me orgulho disso. MaS são-passados
40 anos. Temos que pensã.r O que é, hoje, o iritere-sse- riaciórial.
Pensar o que é o interesse naCional não significa abrir mão
do interesse nacional nem significa rapidamente mudar de
posição. Mas temos que ter um diálogo com o Pa"íS e·c-o_nosco
mesmos sobre essa m._até.riª-. Isto vale para qualquer um dos
pontos que estão hoje em discussão e em debate.
Vamos ao debate, Senador, mas vamos ter que nos valer
de muito argumento para estar convencidos e eventualmente
convencer o País de que o caminho são as mudanças na direção
proposta e pelos mecanismos propostos. Pelo menos quanto
aos mecanismos, acho que vamos ter que alterar muita coisa
e siinplificar. Muita matéria pode ser resolvida por lei ordinária. Não é necessário mudança da Constituição. Vamos restringir o ess_encial. A Constituição- deve ser mudada com niuito
critério para que~ realmente, seja aquilo que quei-emos que
ela seja: um guia pertnanenre para p-errtJ.itir o desenvolvimento
do Brasil e do povo. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

-
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Durante o discurso do Sr. Fernando Henrique Cardoso, o Sr. Dirceu Cariz"e-iro, 1'-' Secretário, deixa a ~ãdei
-ra da presidência que é ocupada pelo Sr. Lucfdio-Portella, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDE!'ITE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senãdor Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador ..)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, as palavras proferidas pelo Senador Fernando
Henrique Cardoso no final do seu pronunciamento fazem-me
iniciar um breve registro a propósito do chamado Ernendão,
relembrando a posição que a bancada do PDS, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, assumiu e que é vazada
basicamente nos termos que explicito. -,Primeiro, seria bom que o- Congresso Nacional, o Parlamento, colaborasse no que fosse minimamente razoável para
reduzir ou eliminar o déficit que as contas do Governo_ apresentam.
Quantõ às alterações de natureza estrutural, passando
pela discussão do papel do Estado na economia, do papel
do Estado como entidade responsável pela consecução dos
objetivos nacionais, a posição que assuriilinos é a de -que não
há nenhuma vantagem em antecipar aquilo que a revisão constitucional pode corretamente colocar.
Faço esse comentário por acreditar que o caminho para
abrir a nossa economia é o caminho recomendável._
De outra parte, quero lançar aqui um veemente apelo
ao Governo, para que o tom que usa, no que toca aos violentos
abusos que estão ocorrendo em matéria de reajuste de preços,
principalmente de gêneros de primeira necessidade, não seja
o tom de lamúria governamental a que estamos assistíildo,
Em agosto apresentei aqui um· requerimento de informação para que o Presidente da República explicitasse observações que fazia a respeito- de abusos que estaVam sendo
cometidos em função da liberalização dos preços de gêneros
sempre tidos como de primeira necessidade.
Hoje, aquilo a que estamos assistindo chega a ser dramático, porque depois de uma safra malograda, portanto com
menos grãos, com menos alimentos para distribuir e para
vender, assistir-se a esse passo necessário da liberalização de
preços e assistir-se também a esse conjunto de abusos, sem
qUe a legislação seja esgotada no seu aspecto punitivo, não
pode ser um exercício de omissão.
~ Por isso, hoje, quero ser muito sintético, quero ser muito
sucinto na advertência que todos devemos lançar para que
o Ministério da Ei:onomia,'·meSmó-Sem retomar tabelamentos
e congelamentos, que sabemos - a prática mostra - não
são·o·s instrumentos adequados, não seja omisso, porque quando concordamos em criar as câmaras setoriais,- eril feVereiro
deste ano, não foi com o objetivo de deixar o assalariado
ar'.lochado, a dona-de-casa e o ·chefe de familia inermes, sem
um Governo que, mesmo sem apelar para expedientes como
o congelamento e o tabelamento - que, infelizmente, não
funcionam; seriam até desejáveis, mas não funcionam, desde
O- tempo de Hamurabi - não pode omitir-se e não cumprir
o seu papel, segundo a legislação antiga e a atual, criada
por este Congresso Nacional, nesta sessão legislativa, com
as Câmaras Setoriais. Nada fazer não estava nas nossas cogitações e não pode estar nas cogitações da sociedade brasileira
-neste momento.
Em resumo, .estou aqui para reclamar uma atuação competente, legal, sem o arbítrio, mas legal e rigorosa, que tolha
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a sede vampiresca dos reajustes que estão aí a revelar números
cada vez mais assustadores.
Esta é a razão pela qual assomei à tribuna. Desejo con-

cluir como comecei, entendendo que todos devemos dar a
este assunto o tratamento que o assalariado sofrido está a
,exigir e a reclamar. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Francisco Rollember~.
O SR. FRANCISCO-ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronuncia o_seguinte discurso_~)- Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Senadores, transcorre hoje dia 9 o centenário de. nascimento do
grande escritor e pensador católico nascido em Sergípe, Jackson de Figueiredo Martins.
Na minha dupla condição de representante do Estado
de Sergipe nesta Casa de católico, não poderia deixar passar
essa data sem um registro evocativo- sumário do que representou _para a_ sua geração e para a Igreja Católica- no Brasil
a figura- por todos os títulos extraordinária- desse sergipano
tão prematuramente desaparecido do convívio dOs familiares
e dos compãnheiros de_ fé, pois morreu tragicamente quando
participava de uma pescaria menos de um mês de haver completado apenas trinta e sete anos de idade. Na verdade, a
influência desse autêntico apóstolo de Cristo persiste entre
nós até agora - e haverá de perdurar pelo futuro afora mais de Seis décadas passadas daquela infortunada tarde de
1928 em que iria afogar-se nas águas violentas da earra da
Tijtica, no Rio-de Janeifo.
·
A esse respeito, e antecipando o inventário dessa breve
e no entanto fecunda existência, creio oportuno transcrever
estes versos finais da "Ode a Jackson de Figueiredo" que
o poeta Carlos Dn.iffimon-d de Andrade publicou, primeiro
na revista A Ordem, em novembro de 1929, depois em Belo
Horizonte, em 1.,.. de janeiro de 1933:
-
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mais salientes do pensamento e da militância católica do começo deste século entre nós.
Na antiga Capital Federal publica, em 1915, ensaio sobre
Garcia Rosa, poeta sergipano, a quem Jackson deseja projetar
no cenário metropolitano. Esse ano de 1915 tem importância
fundamental em sua vida; conhece pessoalmente o filósofo
Farias Brito, freqüeJ!tando-)hc a casa e tomando-se amigo
íntimo dele, de quem recebe lições que iriam orientar fortemente o destino espiritual do jovem sergipanc. Desse convívio
com o pensador cearense resulta, no plano pessoal, o casamento de Jackson com Laura, cunhada do autor de O Mundo
Interior. São unânimes as OpiniÕes de que ã leitura e a estreita
convivência de Farias,_ Brito levaram Jackson, que vinha do
maieriãlismo, do c~tkismo e de uma espécie de vago espiritualismo, à verdadeira Fé. Com efeito, em 1916 publica Algumas
Reflexões sobre a Filosofia de Farias Brito, um de seus ensaios
de real substância filosófica, considerado com razão a sua
profissão de fé espiritualista.
Suas leituras dessa época são Pascal. Danoso Cort_és (o
grande autor espanhol (1809-1853) de Ensayo-sobre e! catoli·
cismo, elliberalismo y el socialismo, considerados en sus principias fundamentales, publicado em 1851, cujas antecipações
a respeito das imposturas do socialísl!l.o utópico e do comunismo são verdadeiramente proféticas) .e Joseph de Maistre,
em torno de quem pensou em escreveY'um ensã:io.
No livro (indis,ensável para qt\'erh dçseje realmente conhecer a vida e ação do grande sergipp.~ Jackson de Figueiredo: uma trajetória apaixonada, que a prof! Cléa Alves Fi-gueiredo Fernandes publicou recentemente a respe!t_o 4e seu
ilustre pai (Rio de Janeiro. Forense l.!fliversitária, 1989)", le·
mos o seguinte acerca da amizade qu~ se estabeleceu ·entre
o jovem escritor e o já maduro filósofo:"O fato é que pretende ftcar no Rio em definitiVo.
O ano torna-se mais significativo para sua vida porque
se aproxima de Farias Brito de maneira mais íntima,
freqüerltandO' o lar do filósofo, onde todos o receberam
com imenso calor humano. Isto fez minimizar os aborrecimentos trazidos da Bahia, as decepções no Rio.
Outra grande admiração surge e com intenSidade e
conseqüências! Finalmente encontra alguém que o ensinará algo; e em quem logo percebe a serenidade,
a vivência do sofrimento sem amargura e a vivência
sobre aquilo que pensa e escreve. Não era um mero
erudito repetidor da história da Filosofia, mas alguém
que leu sobre a maioria dos antigos e modernos pensadores, sendo que muitos dos modernos nos próprios
. textos, passando-os sob prof~:mda reflexão. Percebe
tambéJTI Jackson, com sua iniludível perspicácia, a solidão que cerca_ aquele espírito, de per si solitário, do
homem que tentava filosofar desde aqueles idos, fim
do século XIX e princípiO-do século XX. Já escrevera
~óisas graves, elevadas. A empa_tíã ci-esce à medida.
- que Farias Brito responde suas i_ndagaçóes ao- sabor
das primeíras cCinversils. JacksOn, o admirador contumaz dos grandes espíritos, exulta e o escuta. Encontrara
uma jóia rara de ser humano. que era simplesmente
um_ autêntico brasile.ro, um sertanejo cearense, ali,
em pleno Rio, Cidade já com ares· de cosmopolitismo"
(Op. cit., P- 143:144).

"Muitas coisas nos·-ensinõu a tua mOi"fe, que a
tua boca não soubera exprimir, e a tua pesca mais
opulenta, Jackson, foi a de ti mesmo pelo oceano, pesca
terrível e misteríOSa de amor e de redenção."
Jackson nasceu em Aracaju, filho de Luiz de Figueiredo
Martins, por sua vez filho de emigrante português, e Regina
Jorge de Figueiredo.
·~·- ~-~· .
Os primeiros estudos ele os faz no Colégio Americano,
na cidade natal, transferindo-se depois para o Ateneu Sergipense. Em 1908 vai para Maceió, matriculando-se no Liceu
Alagoano, a fim de se preparar para o que hoje chamamos
de exames vestibulares -os preparatórios da época. No ano
seguinte já está fre.qüentando a Faculdade de Direito daBahia.
Passa a residir em Sillvador, onde faz parte do grupo estudantil
Nova Cruzada, que promove tertúlias literárias e agitações
cívicas. Temperamento ardente, envolve~se em incidentes com
a polícia baiana no famos_o_ Teatro Politeama. Estamos no
ano de 1912. Por esse tempo participa por vários meses de
um retiro campestre. Nele medita sobre a§ influências do meio
estudantil e escreve sobre a personalidade que até então mais
o marca: Xavier Marques, o fundador do regionalismo baiano,
que viveu de 1861 a 1942 e foi membro da Academia Brasileira
de Letras.
Concluído o Curso Jurídico em 1913, no .ano seguinte .
vai para o Rio de Janeiro, onde começa, com pouco mais
de vinte anos, a trajetória de escritor, jornalista e líder espiriA morte de Farias Brito em 1917 irá confirmar a funda
tual que iria projetar ()seu riome como uma das personalidades repercussão que o relacionamento intelectual e espiritual com
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ele deixará na alma ávida de salvação do futuro doutrinário
católico.
Dentro de dois anos a Igreja receberá em seu redil mais
uma de suas ovelhas desgarradas, mais um con"erfiâo à verdade. E que convertidol
Esse ano de 1917, aliás, foi duro para o futuro líder.
Depois de Farias Brito, morto- nás- primeiros dias de janeiro,

desaparece em março, na Bahia, Pedro Kilkerry, o grande
e genial colega dos estudos jurídicos em Salvador, líder do
movimento simbolista baian_o, "poeta maldito''. Em sua correspondência deixou-nos o registro do impacto
em sua alma desses dois óbitos. Em carta de 27 de janeiro
a Alcides Gentil confessa:
"Por enquanto me é impossível falar-lhe de tão
terrível transe. Morreu sorrindo, a conversar comigo,
sem saber que ia chegar o momento decisivo,- O _estado
de profunda estupidez em que fiquei desde então não
me permite te dar detalhes de tudo."
E a Xavier Marques, dois dias depois:
"De agora cm diante que será da minha obra sem
a confiança que depositava-·nele, porque a via julgada
e amada por aquele homem extraordinário, Cj_ue- tinha
para comigo o duplo ~rinho de um verdadeiro pai
e de um grande Mestre?"
Dirigindo-se à esposa Laura, em 21 de março, desabafa:
" ... Ontem tive uma grande, uma enorme tristeza:
soube da morte de Pedro Kilkerry na Bahia. Coitado!
tão moço ainda, uma florescência extraordinária de
espírito, que se fizera cOm tanto esforço! Que mundo
este! Quando se morre como Farias. incompreendido
ou não, mais deixando concretizado o que pensou e
sentiu, ainda se compreende a lei fatal que nos rege;
mas mOrrer sem ter tido tempo de objetivar uma só
de suas idéias, sem realizar um sentimentO! E, depois'
da morte, que será feito de tudo o que refletira e armazenara uma tão grande inteligência como for a de Pedro
Kilkerry? Você não avalia, Negrinha, como fiquei impressionado, triste, abatido mesmo com esta notícia.
E eu que andava tão sentido com o Pedro!"
Por essa -mesma época esperava assumir o cargo de secretário do Ginásio Nacional (Colégio Pedro II), prometido enquanto Farias Brito estava vivo.- Para compensar as tristezas,
frustrações e apreensões de natureza material, sobrevém a
alegria do nascimento da primeira filha, Regina. Em termos
de sobrevivência, 1918 não oferece melhores perspectivas.
Deprimido, estressado, desenvolvendo intensa atiVidade, é
alvo fácil da epidem,ia de gripe que grassava então, a chamada
gripe espanhola. Cor;rcu sério risco de vida.
Recuperando-se aos poucos, estuda, lê muito, faz conferências.
·
·
Esse ano de 1918 -terá apenas mais dez anos de vida
- é pleno de significação. Conhece pessoalmente Alceu Amoroso Lima, apresentado por Afrânio Peixoto. Inicia também
outro relacionamento importante: a amiZade com Hamilton
Nogueira, médico recém-formado. Esses doi~_~_t!ligos- sem
esquecer naturalmente Nestor Victor, Rocha Pombo, Laudelino Freire, Félix PaCheco, -Tasso da Silveira, Mário de Alencar
e tantos outros nomes de realce daqueles tempos no cenário
cultural brasileiro .....::irão marcá-lo até o fim da vida, da curta
vida que lhe será dado desfrutar. Com eles irá fundar, como
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vererrios daqui a pouco, a revista A Ordem e o Centro Dom
Vjtal. Com eles irá constituir um selecionado grupo de intelectuais que -irá dar nova vida ao laicato católico brasileiro.
O_ ca_minho para a conversão já _está aberto. A data é
1919. Tendo visto a morte de perto, primeiro a de Farias
Brito, depois com a própria doença de 1918, estava pronto
para o grande salto.
Antônio Carlos Villaça foi a esse respeito penetrante no
capítulo "A doUtrina da ordem" que dedicou a JaCkson deFigueiredo em seu importante O pensamento católico no Brasil
(Rio de Janeiro, Zahar, 1975);
"O problema do sofrimento está no âmago da sua
(de Jackson) Filosofia.
''O sofrimento é, para ele, o único Conhecimento
absoluto. Percebe que há um contato com o ser que
não se origina- da razão, que não é estritamente racional. O que o preocupa é o conhecimento essencial da
personalidade,_ é_ o ser humano nos instantes supremos
da sua manifestação. O sofrimento; para Jackson, é
o genuínO CoritatO com o set."
·
Assume a responsabilidade da Livrariã Católica. O seu
amigo e ex-proprietário, Ildefonso AraUjo, precisa ir para
o Ceará, como Péguy na França poucos anos antes com os
seus- Cahiers de la Quinzaine, o objetivo não era o lucro,
mas a difusão da verdade, com todo o zelo de quç é capaz
um recém-converso.
A conversão, que, como vimos, jlfSe vinha desenhando
desde o impacto da morte do amigo e mestre Farias- Brito,
é sem dúvida o acontecimento- principal não somente desse
an-o--de 1919, em que se integra de todo na vida sacramental
da Igreja, mas da vida inteira de J~ckson de Figu-eiredo. Personalidade vibrante, lutadora, desafiadora das convenções e inimiga das superfialidades, tomava-se assim ele um autêntico
centro de irradiação e de influências benfazejas. Incentivando
essa conversão, com seu espírito maleável e diplomático, contou Jackson com o apoio decisivo de Dom Sebastião Leme,
o futuro Cardeal Leme.
A prof' Cléa Figueiredo Fernandes, no seu já citado trabalho, escreve a respeito desse momento supremo:
"Finalmente, devo destacar que o evento principal
deste ano fo1 sua tàtal conversão, Recebera a comunhão, depois do sacramento da confissão, este pela
_segunda Y.ez .. Precisamente no_ dia 23 de março, ele,
levado por Laura, tomara os sacramento~. Alegre e
comunicativo, conta o fato aos mais íntimos."
Começa enfão a fase mais importante da vida de Jackson
Figueiredo. Intensifica a atividade jOrnalística, de escritor e
de conferencista. Parece sentir que terá pouco tempo para
dar o testemunho de apóstolo em que b transfigurou a conveisáo-ao catolicismó. Que era um a-póstolo é impossível duvidar.
Novamente citando o escritor António Carlos Villaça, "Deus
lhe deu o dom assustador de tocar as almas. Despertar -as
almas. Convertê-las. Primeiro, Hamilton Nogueira. Depois,
Perilo Gomes. Homens os mais diversos lhe sentiram a força
ou a sedução da personalidade, o católico testemu:riho: Afránio Peixoto, Pedro de Olíveira Ribeiro, Augusto Frederico
Schmidt, Mário de Alencar, Durval de Morais, Jónatas Serrano, Alexandre Correia, Ban:_eto Filho, José Vkente de Sousa,
Francisco Kararn, Alceu Amoroso Lima, o último convertido", Sobral Pinto, Gustavo Corção e Luiz Fernando Car-neiro.
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Resiste às seduções da política sergipana parã ~que represente o Estado no Plano Federal, convicto como está de que
sua ação se fará mais eficaz no plano da religião, era de fato
um homem da Igreja. Um outro caminho, com perspectivas
mais amplas, horizontes de eternidade.
Em 21 de agosto de 1921 circula no Rio de Janeiro o
primeiro número da revista A Ordem, sob a liderança de
Jackson, que reunira os co-religionários rriais ligados, José
Vicente de Souza, Hamilton Nogueira, Perilo Gomes e Durval
de Morais, tem início no -Brasil a prática de um catolicismo
vivo, atuante, não limitado apenas à fé ou a _uma doutrina,
mas representando uma firme atitude diante da vida. O editorial desse primeiro número tem a marca Jacksoniana:
"Esta modestíssima reviSta, desejando tei- um lugar entre as publicações_ maJs- radicadas à doutrina da
Igreja Católicã., APOSf&iCa,-Romana, não aspira, entretanto, a ser oficial ou oficiõ~famente a palavra da
autoridade católica na mais importante das Arquidioceses brasileiras.
Tudo quanto for aqui publicado é da exclusiva
responsabilidade de seus rcdatores, a quem, uriicamente, deverá ser íiripufido, pelos inimigOs da Igreja, tudo
quanto lhes parecer dureza ou ofensa em nossa maneira
de doutrinar de combateras seus erros. Outros também
que unicamente a·\1-ÓS deverão dirigir repaios Oii3.põdos
são os próprios cã.tólicos que, em grande maiofiã, adotaram, no Brasil, todas as sutilezas do mais nefando
espírito acomodatfcio, de que tem resultado -que sejamos, desde os tempos da monarquia, uma irrisão política e social aos nossos_ próprios olhos, a mais triste,
a mais lamentável e ineficiente das forças niilitantes
na história cOniempOrânea de nossa pátria.
Do que já temos dito, bem se pode inferir que
esta revista não trará sOmente aó nosso meíO sOdàJ
a pãgina de serena apologia ou de documentada defesa
do nosso credo religioso. Ela será também de combate
aos erros do momento- erros que nem só os inimigos
da Igreja cometerp. - e Ç_e apJª--uso às conquistas reais
da ação social e política do Catolicis-m<i ná--seio da
Nação brasileira.''
Um ano depois vem a criação do Centro Dom Vital,
que, juntamente com A Ordem, reuniu o melhor da militância
do laicato católico entre nós.
Entre 1922 e 1925 ocorre a fase cOmbativa POr excelência
de Jackson de Figueiredo. Discursa, faz conferências, exerce
intensa atividade jomalístic;a na Gazeta de Noticias e em O
Jornal, ambos do Rio de Janeiro. Coloca todo o seu talento
e chega mesmo a expor a própria vida a serviço da legalidade,
da ordem pública, do civismo an-ti-reVoludOnáiiQ_~_ S~o dessa
época os livros A Reação do Bom-Senso, A Coluna de Fogo
e Afirmações. Neles está reunida a documentação polémica
desse momento marcadamente ativista da vida de Jackson
de Figueii"edo.
Mas é preciso não ·esqu-ecer a sua Correspondência (Rio
de Janeiro, Agir, 1946). A respeita dela transcrevemo~ o que
disse, na sua Apresentação ao volume dedicado a uma antologia da prosa de Jackson (Rio de Janeiro, Agir, 1958, Coleção
Nossos_Clássicos, n-~ 25), ó escritOr José Rafae,l de Menezes:
" ... As cartas de Jackson de Figueiredo, notadamente as que dedicou a Alceu Amoroso Lima, constituem um capítulo dos mais significativos. Revelam o
escritor ser~pano não só na sua inquíetação intelectUal,
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na sua erudição, no seu ardor polêmico, na sua sede
de apostolado, como, de modo único, o_ lírico e o sentimental, o homem bom e simples, ternamente enamorado pela vida que foi Jackson de Figueiredo.
Até no estilo há revelações literariamente primorosas fazendo convergir para esses escritos, que jamais
o autor supós viessem a cair no domínio público, a
parte mais positiva, mais rica e niais duradoura da -obra
de Jackson de Figueiredo."
Como sintetizar o pe-nsamento católico desse panfletário
e ensaísta doutrinário que tão fundo sulco deixou entre nós?
Socorro-me mais uma vez do que nesse particular escreveu
AntóniO Carlos Villaça, no seu já mencionado livro:
·~os temas de JaCkson foram o catolicismo, a ordem, a autoridade, a contra-revolução, o nacionalismo,
a restauração moral, foi um maurrasiano.
"Subordinava o problema social ao problema político. E subestimava o problema económico. Todos os
problemas subordinavam-Se ao problema ético. O processo de vitalização do catolicismo brasileiro, se não
começa com--ele, tem nele uma das suas forças mais
importantes.
Jackson colocou no centro da história da Igreja.
A defesa da ordem constituída contra a revolução é
um aspecto dessa colocação.
"Subordinou a polítiCa à- mOral. Esse moralisnlo
lhe é típico. Mas um moralismo que coincidia, no homem Jackson, com a mais incrível 3.bertura. Pessoalmente, era um boêmio. Politicamente, era um maurrasiano."
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, tendo vivido apenas
37 anos entre nós, Jackson de Figueiredo, pelo seu entusiasmo,
pelo seu destemor, pela sua coragem. E, sobretudo pela sua
fé~-~~':l_tinua influindo beneficamente e servindo de exemplo
aos_ católicos de nosso País. Sua memória não foi esquecida.
Dentre as manifestações em- homenagem ao transcurso do
centenário de seu nascimento menciono a emissão de um selo
p_elé! __E~ presa Brasileira de Correios e Telégrafos (lançado
na Bienal do Livro no Rio de Janeiro em agoSto último),
a publicação, pela Academia Brasileira de Letras, da Correspondência de Jackson com o também escritor Alceu Amoroso
Lima, o belo e comovente artigo_ que o monge Bçneditino
Dõm Marcos Barbosa publicou no Jornal do Brasil em sua
apreciada coluna intitulada "Religião'' e solenidade da Academia Sergipana de Letras.
E desse artigo que reproduzo estas palavras do próprio
Jac~s_cm de Figueired~, escritas três dias antes d~ sua trágica
ll).Oi"te por afogamento na Barra_ da Tijuca, nO Riá de- JãneirO-;
na tarde de 4 de novembro de 1928:
"Creio profundamente em Jesus Cristo e na Igreja,
e quase que só me- importo- comigo- nOs momentos de
egoísnio e de miséria. Mas os venço facilmente. Creio
- nos-fundamentos da terra. Creio que a Cruz e!stá bem
firmada sobre eJa. Basta-me isto. Sei que a minha ruindade e a ruindade dos homens não a abalarão. E sinto
---como que uma alegria específica da humanidade toda.
O meu pequenino cachorrismo individual não me impressiona. Vivo aqui, ganO ali, coço-me acolá, mas
tudo isto é passageiro. Vou para a frente atirado no
dorso da grande onda da vida -para onde Deus quiser."
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Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. Senadores, há poucas semanas
registrei desta mesma Tribuna o falecimento do poeta Jacintho
de Figueiredo, ocorrido em Sergipe em 21 de julho último,
Jacintho era irmão de Jackson, daí não surpreender a ninguém
o talento de poeta lírico e as qUalidades de exemplar cidadão
e chefe de família que ele foi: Sergipe e o Brasil perderam
um grande valor humano e cultural. Naquela ocasião li alguns
poemas da lavra de Jacintho de Figueiredo~
Ao concluir esta minha - minha e tenho certeza da Bancada de Sergipe no Senado Federal, para não dizer de todo
o povo sergipano -singela homenagem à memória de Jackson
de FigUeiredo, permito-me reler o soneto Última Cena, de
Jacintho de Figueiredo_, por me parecer que bem se ajusta
a este momento, em que homenageamos à memória imorredoura do bravo e talentoso líder católico brasileiro _que tão
profunda e benéfica influência deixou em nosso mei():
"Da morte a dor comum, dor que se expia
Num dia a mais- que à tempo va-i marcando ...
Hei de_senti-la, é certo, todavia,
De q'ue modo não sei, e não sei quando!
Breve ou longa será minha agonia; _
Ao meu lado, quem sabe!- alguém velando ...
Quantos, no entanto, nesse mesmo dia,
Indiferentes passarão Cantando!
A morte não transige; de maneira,
Que, sendo boa ou má, resta aceitá-la,
Corno acOntece à humanidade inteira,
Por terra eu tombarei na mesma vala ...
Enquanto, desprendendo-se, ligeira,
A alma, liberta, as amplidões escala!. ..
Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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das cOndições de vida, representada por moradias, infra-estnfturã. s-anitária e urbana, salários compatíveis, fatores que
guardam estreita relação com a ampliação da vida útil do
cidadão, como, aliás, acontece nos países desenvolvidos, e
vem a ser o paradigma do Go.vemo Collor.
Reside, nesse ponto, Sr. Presidente, Sr~s e SrS. Senadores,
a grande diferença entre o que o Brasil é e o que poderá
ser, com base no modelo neoliberal do Governo. As mudanças
devem acompanhar a realidade e não o inverso, até porque
não se chega a país do primeiro mundo por decreto, senão
pelo esforço consciente do povo e do Governo.
Um outro aspecto da correspondência do meu eleitor,
que merece toda atenção e empenho, diz respeito ao paganiento das pensões aos dependentes de servidores civfs federa!s pelo INSS. Além da extrema burocracia, que obriga viúvaS
e filhos a uma verdadeira peregrinação de repartição em repartição, em busca de documento sobre a situação funCional do
ex-servidor, vêem o_ valor da pensão ser depreciado ano a
ariõ, àcorita de reajustes que jamais levam em conta a inflação.
Se fossem pagas pela própria repartição originária do
beneficiado, como acontece com os estatutários e os próprios
militares, a medida não apenas desafogada o próprio Instituto
NaClonal de Seguridade Social, mas também simplificaria a
rotina de tantas viúvas, expostas hoje à insensibilidade da
burocracia. A uniformização dos procedimentos não configuraria nenhum priVilégio, mas a concretização de um ato de
plena justiça que, esperamos, seja implementado sem mais
delongas.
Era o -que tinha a dizer, Sr. Presidente._ (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT ~ SC. Pronuncia o
O SR. PRESIDENTE (Luctdio PortellaY- Concedo a seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sro~ e Srs. Senadores,
no ·momento em que aquece o debate sobre a implantação
palavra ao nobre Senador Nelson CarneirO. da pena de morte no Brasil, parece importante a manifestação
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB _:. RJ. Pronunciá~ da Igreja Católica do Brasil através da CNBB.
o seguinte discurso-.)- Sr. Presidente, srts e Srs. senadOres ,
•Em junho deste ano, o Conselho Permanente da CNBB
constitui" fato irretorquível que os modestOs ãürrientos conce~ publicou uma mensagem com o seguinte teor -il}teg~al e que
didos aos funcionários públicos, sejam civis oU: militares têm expressa o sentimento e a opinião da Igreja a respeito, e
sido bem aquém dos percentuais necessários pa"f3. pres~rvar que julgo valioso constar dos Anáis do Senadc:
sua capacidade aquisitiva, num País que cómbina fatores tãO
perversos, como inflação, com estagnação económiCa:, motivo
Conferência NaciOnal dos Bispos do Brasil
por si só, suficiente--para·alimentar a insatisfação clue se fa~
27~ Reunião Ordinária do Conselho Permanente
sentir ~~}<?dos os níveis, com a atenuante de que, após 1988,
Bras!lia- DF, 25 a 28 de junho de 1991
o sacnfíc10 passou a ser compartilhado por todos, indistinMENSAGEM DO CONSELHO PER_MANENTE ~
tamente.
EM
. _A m.udan_ça da ~egra do jogo, como seria de se esperar,
FAVOR DA VIDA CONTRA A PENA DE MORTE
ena msatisfaçoes multo grandes na comunidade dos servidores
Os Membros do Conselho Permanente da CNBB,
públicos·civis,,agravadas pela declarada intenção do Governo
dlante da iniciativa de se promoVer Um plebiscito sobre
Federal de apresentar propostas de emendas à Constituição
a pena de morte, declaram sua firme convicção de que
abolindo direitos tradicionaís, como a aposenta-doria podemJesus Cristo anunciou o "Evangelho da vida" conforme
po de serviço e a estabilidade no emprego, com os riscos
à expressão do Papa João Paulo II na úfiiiri-a reunião
e prejuízos que lhes são subjacentes~
--_
com os Cardeais em Roma.
A propósito desses temas, que têm merecido minha per_ Toda a mensagem do Evangelho de Jesus C~~sto
m~nente atenção, recebi carta de um eleitor de Niterói, Heitor
revela a'afirmação do valOr da_vidã._como dom de Deus_.
VJanna Posada Filho, que se solidariza com as posições que
E o próprio Cristo assim definiu su:a-missãõ:-_"Eu vim
tenho adotado e coloca uma questão interessante: a aposentadoria aos 65 anos seria viáVel se o Governo garantiSSe empre- ·
para que todos tenham vida em abundância" (Jo 10,10).
Lamentavelmente, a atual realidade social no Brasil
go aos maiores de 45 anos, verdadeira façanha num País onde
mariifesta a triSte negaÇáo deste princfpio fundamental
O tr.a.balho escasseia em função da recessão e dos preconceitos
· -do cristianismo. A grande maioria do nosso povo en.
contra os idosos.
- contra-se numa situação de carência e abandono que
Lembra ele que trabalhar até os 65 anos não configura
nos coloca entre os países de mais baixo índice de qualinenhum absurdo, desde que a população desfrute de adequa-
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dade de vida. Clamam aos céus a enorine distância
entre uma pequena 'faixa bem aquinhoada e a- grande
massa da população carente, caracterizando uma desumana desigualdade social na injusta distribuição de
bens materiãK e na carência de condiçõ_es de acesso
às oportunidades de educação, de saúde e de trabalho.
Assim, a enorme massa de crianças de- adolesCentes
cresce sem a possibilidade de conhecer e viver os verdadeiros valores da existência humana.
Não é de estranhar, portanto, o aumento da violência na sociedade. Nunca poderemos justificar o recurso
à violência como reação às situações de injustiça social
que vigoram na realidade, pois a violência só pode
gerar mais violência, ocaSionando o sat:rificio de vidas
preciosas e, com freqüência, de illocentes. Em tal situação, a atitude mais humana e coerente é a de denunciar
tais injustiÇas -e indicar soluções construtivas para corrigHas. Punir com a morte os que praticam crimes de
homicídio significa_ assumir a -própria violência como
forma de comportamento da sociedade. É evidente,
porém, que a pena de morte não é solução para o
problema d_a violência. Além disso,_ é um modo de
julgamento contrário aos melhores princípios da ordem
jurídica, pois, o julgamento da culpabilidade de alguém
deve ser sempre reformável, em virtude das falhas e
dos erros inevitáveís nos pr'ocesSóS judiciários, como
tem ocorrido muitas vezes. A pena de morte não permite a reparação do erro, podendo ser a mais iníqua
injustiça.
Dian-te aestes princípios, não há justifiCatiVa racional para uma consulta à população, na forma de plebiscito, a fim de opinar a favor ou contra a pena de mortê.
Trata-se do valor fundamental da vida, expresso claramente na Constituição do_ Brasil, inerente à condição
do ser humano, que não pode depender de uma votação. Para o cristiã.nis:iilõ~~Vivemos agora a nova aliança
de Deus com os home_ns,_Jesus disse c:laramet?:J~ que
inaugurava uma nOVa Ordem, com o novo mandamento: "Amai-vos uns aos outrOs como Eu vos amei" (lo
15,12}, sem excluir até os inimigos "Eü,--potém, vos
digo: amai vOssos iiJ.imigos e ·orai pelos que- vos pe-rseguem para serdes filhos de vosso Pa.Lque está nõ ·céus"
(Mt. 5,43-45). Essa atitude inC1ui a aceitação da possibilidade de reabilitação à convivência social dos _criminosos. É uma das providências que a sOciedade aeveria
exigir, criandó nas penitenciárias sistemas de trabalho
e outras providências para a recuperãçãO dos detentos.
Este é o ap-elo que nós, Bispos, fazemos cOmo Pastores
do P_ovo_ de_ Deus e orientadores -das _consçiências dos
fiéis católicos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador__jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. P_residente, Sr~s e Srs. Senadores,
a menos de dez anos do terceiro milénio, quando completará
cinco séculos, o Brasil não demonstra quase nenhuma dispo-sição para conquistar o estágio de nação desenvolvida, apesar
da insistente potém-SU.speita-ret6rica governamental que promete conduzir-nos à modernidade.
_ __
_
Demasiadamente apegado ao im_ediatismõ das medid-as
de curto prazo, o ·atual Governo contribui para tornar mais
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á_guda a crise brasileira, sufocando-nos até me5;mo a esperança
de poder superar O~caos qu·e fórilOU cOnta da situação brasileira. Na verdade, perdemos todas as perspectivas do médio
e do longo prazo.
Nada está conseguincio suscitar um instante sequer de
animação no povo brasileifo ..-. --. - -:- -_
Não mais temos horizontes de futuro, nem metas para
a próxima década ou, ao menos, para o próximo anó.
Não bastasse isso, não dá o at_ual Governo nenhum sinal
de. poder enfrentar as graves crises do dia-a-día que Tios levam
ã bancarrota.
Ainda há pouco, no Programa de Competitividade Industrial - PCI, o Governo anunciou _o çornpromisso de que,
brevemente, editaria medidas que iriam promover verdadeira
"Revolução no sistema educacional brasileiro".
É difícil acreditar na sinceridade do anúncio, habituados
que estamos ãs farsas do Governo. Ou, será que podenios:
ainda, esperar que, desta yez, as habituais e enganosas promessas governamentais irão ceder lugar a medidas de bom_
senso, ou que, no lugar de novos engodos, serão anunciadas
providências verdadeiramente capazes de transfo:r;mar a realidade d3 educação brasileira?
Indiscutivelmente, não faltam ao Governo informações
sobre a deplorável situação da educação no Brasil, setor cujas
deficiências já foram sobejamente diagnosticadas e cujas soluções já loram suficientemente~ apontadas em publicações, encontros, simpósios, congressos e semináriós.
Agora mesmo no último mês de m_a:tço, nos dias 24, ,2..? ..
26 e 27, realizou-se, no Rio de Janeiro, o Seminário sobreEducação, CresciriümtO e Desigualdade no Brasil, organizado
pelo BIRD -Banco Internacional de Reconstrução e J?esenvolvimento, com a presença de 40 especialistas brasileirOs
e americanos e um coreano._No evento, foram discutidas teses
de vftal importância para (}País, fotam conâensadiS concli.tsões que desfazem. muitos dogmas hoje existentes 1_10 Brasi_l,
bem como firmadO-S caminhos que, em muíto, podem contil:buir para a solução dos graves problemas do setor educacional
·
br:asileiro.
Um dos pontqs debatidos diz respeíto-aOS-investimentos
que se realizam em educação n_o Brasil~ enfocando-se a questão do ponto de vista da qualidade desses in:v:estirnentos. Em_
essência, buscou-se discutir-se, no Brasil, se gasta bem ou
mal com educação. Outro ponto debatido, cuja comprovação
não se costuma questionar no Brasil, é se os investimentos
que estão sendo feitos ein_educaÇã:9 estão causando. a e:sperada
promoção social e a conseqüente redução de desigualdades.
O jornal O Globo, edição de 8 de abril, resumiu, em
artigo iii titulado ''Perigoso desperdício'', algumas das questões
debatidas no seminário, enfatizando, a respeito das duas perguntas antes formuladas: "A resposta foi que nosso sistema
edUcacional não está conduzindo, nem à expansão econômic~.
nem ao desenvolvimento social. É uma resposta colhida do
cotejo do desempenho brasileiro com o de um dos países
recentemente industrializados, a Coréia do Sul: enquanto na
Coréia do Sul de 1986, apenas 7,5% da mão-de-obra masculina
se mantinham em nível elementar, rio Brasil de 1985, eràm
61% os que tinham, no máximo, educação primária. Nossa
notória expansão escolar deu num aumento de 16% para 39%
dos jovens matriculados no nível médio de ensino, entre 1965
e 1987. Já na Coréia do Sul, esse aumento foi, entre 196_5
e 1985, de 35% para 94%; e, no conjunto dos países de renda
média, de 26% para 54%.
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"As gerações se sucede~. sem que haja progresso do
status. Em 1973,47,1% dos filhos apresentavam situação económfca melhor que -a dos pais, 41,6% igual e _11,3% inferior;
em 1982, esses percentuais eram, respectivamente, 39,9%,
32,4% e 27,6%. Não é um dado para se concluir que a expansão educacional do Brasil teve o efeito perverso de aumentar
as desigualdades sociais?"
Analisando a razão desse fenômeno, o economista Cláu,dio Moura e Castro, da Organização InternacionaJ do Trabalho, expJica que, no Brasil, não há organização dos usuários
para cobrar do poder público os benefícios da educação nem
para fiscalizar o emprego dos recursos. Vergonhosamente,
as famílias brasileiras de renda maís baixa esperam da escola
antes a comida que a' qualidade do ensino.
Segundo o artigo _citado, no Brasil, "quem se--organiza
e toma o lugar dos destinatários maiores da educação nacional,
para a distribuição dos recursos p-úblicos, é a política- de clien~
tela; ou certos grupos do setor privado do ensino, que tramam
com o poder político um relacionamento peculiar. Daí, no
primeiro caso, o empreguismo, os professores fantasmas e
funcionários ociosos, a distribuição de recursos de acordo com
as conveniências eleitorais; no se"gundo, as transferências in~
justificáveis de recursos, as insenções de impostos e o que
agora está explodindo em escândalo: a compra de vagas em
escolas particulares"._ __
_
Mas não é só isso, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores.
Ternos um ensino superior público mal estruturado. Das despesas com ele realizadas, no entender do Professor José Goldenberg, atual Ministro da Educação e ex-reitor da USP,
pode-se cortar 30% Ou mais, sem que ocorra nenhuma perda
em sua qualidade. Já no ensino rural, a situação é ainda mais
calamitosa, pois, as escolas, espantosamente, conSomem 15,2
anos para conduzir uma criança até a quarta série do primeiro
grau.
O diagnóstico-traçado no_ Seminário vãi maiS longe, ainda.
Ao lado de questões como as que acabo de apresentar, são
também alinhadas outras, como a existên"cia, ·no Brasil, de
um quadro de evasão escolar assustador, uma crónica despreocupação com a qu-alidade de ensino, a alocação de verbas.
públicas, que privilegia o ensino superior em detrimento do
ciclo básico, os salários aviltados dos profíssionais da educação
e uma excessiva intervenção do Governo nas entidades particulares de ensino.
Nq que concerne a esse últim(fponto, foi bastante -debatida a questão dos controles do Estado sobre o ensino particular. No entender de muitos dos participantes do seminário,
há a necessidade de redução desses controles, melhor dizendo,
eles deveriam, fundamentalmente, estar voltados para a supervisão escolar, com aplicação de testes nacionais padronizados
que fossem capazes de aferir o grau de aprendizado dos estudantes das várias unidades_ (fe ensino particular, ao invés de
estar restritos à mera fixaÇão de regras relativas ao valor das
-mensalidades escolares.
Essa proposta, Sr. Presidente, sros e Srs. Senadores, parece-me, merece ser discutida com maior intensidade, se, de
fato, quisermos incrementar a qualidade da educação brasileira, porqu-anto, sem um eficiente sistema de avaliação, não
podemos aferir os resultados_ das unidades escolares, o que
contribui para a inexistência de sadia competição e pata a
perpetuação do ensino de baixa qualidade.
A propósito da qualidade do ensino, fitou patente, através de vários documentos apresentados no seminário,- que
esse é um fator que. deve ser visto como fundamental para
o retorno dos investimentos em educação, tanto para o indiví-
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duo como para a sociedade. De acordo· com uma pesquisa
apresentadapor especialistas do BIRD, conforme publicou
a Fc~l~~ de S. ~ll:tdo, edição de_l 9 de abril último (Compensa
buscar qualidade), investir em qualidade do ensino compensa
mais do que investir em quantidade de escolas. Daí, surge
a conclusão de que, em se tratando de polít{Cã. educacional,
é melhor para o Governo investir os recursos disponíveis no
aprimoramento das escolas existentes do que em construir
.
outras.
_ _ _
Os pesquisadores do Banco Mundial avançam ainda mais
em sua tese, ao afirmar que "não faz sentido jogar dinheiro
em escolas de baixa qualidade". Segundo a Folha de S. Paulo,
"seus estudos, baseados em dados dos censos brasileiros de
1970 e 1980, mostram que a produtividade das escolas de
melhor qualidade é muito superior àS-de baixa qualidade.
As pessoas que se formam nas melhore~ têm m~lho_res posições
sociais e melhores salários e a sociedade se beneficia muito
mais de seu trabalho do que do das pessoas que se formam
nas piores".
A meu ver, a questão estará melhor posta se concluir-mos
que quantidade em educação é_ importante, mas não pode
ser tudo. Dito de outra forma, não_basta ao País aumentar
o número de salas de aula e o número de matrículas, sem
que haja, verdadeiramente, incremento na qualidade,educa~
cional.
__·
Da mesma maneira; não basta Oesforço para conseiguir-se
redução noel~vado nível de e_vasão escolar (sabe-se que; menos
de 20% dos alunos matriculados concluem o primeird grau).
A questão fundamental diz respeito às mUdanças que _devem
ser processadas no sistema educacional brasileiro de maneira
a torJ!á-lo efic~z. sem o risco do malogro. A propósito, o
s6iriinário 9o BIRD .chamou a atenção para o fato de que
esse Inalogro cria "um irriproviso Ílas qualifiCações necessárias" ao País, o que, sem dúvida, afeta de meneira perniciosa
o mUndo do trabalho.
Então, feita essa grave_ constatação, poderíamos indagar
se essa "qualificaçao i!nprovisada" não atingiu a- pn3Piia profissão do professor, tornando-a um dos fatores básicos da
baixa qualidade do ensino brasileiro.
Diante desse quadro de impasses em que se encontra
a educação no Brasil, o qual pàrece esmagar-nos _~orn sua
infindável e intrincada sucessão de efeítos :que se_:interpel!_etram em perverso círculo vicioso, paírã-urila intetrogaçãó:terá o atual Governo autoridade moral para propor medidas
que revertam essa situação, quando sabemos de seus_ compromissos com o grande capital, o nacíonal e o inter~acional?
De minha parte, prefiro dizer-lhes, Sr. Presidente, Sfl''
e Srs. Senadores, que julgo mais eficaz concentrarmos esforços
na aprovação de uma nova Lei de Diretrizes e.Bases_da Educação Nacional, da qual constem propostas de solução para
esses graves problemas, do que continuarmos esperando que
o Executivo anuncie as medidas que irão promover "verdadeira revolução no sistema educacional brasileiro".
Em assim sendo, coloco em relevo a necessidade de que
se intensifiquem, no ·congresso Nacional e em toda a Nação
brasileira, debates sobre os melhores caminhos. para a_educação, no contexto do projeto maior do verdadeiro desenvolvimento nacional. Meu ponto de vista, Sr. Presidente, Sr~s
e Srs. Senadores, baseia-se na convicção de que não poderemos jamais conquistar a modernidade_mantendo o povo brasileiro na igporânci3, porquanto não há sociedades modernas
que rtão- dominem o saber, a ciência e a tecnologia.
Sr. Presidente, Sros e Srs. Senadores, confesso-lhes que,
embora todas as conclusões do Seminário sobre Educação,
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Crescimento e Desigualdade no Brasil, devam, por sua serie- somente 30% dos_ professores com essa formação recebem
dade e pertinência, ser consideradas nos debates relativos salários superiores a 2 mínimos. SegUndo _o MEC, em certas
ao encaminhamento de soluções para os problemas da educa- regiões da zona rural a remuneração não chega a 1/8 do mínimo
ção brasileira, uma delas em particular deve merecer primazia. ( ... )".Tomando-se por referência o valor do salário mínimo
Assim, parece-me da maior urgência termos que encontrar (maio de 1991), um professor na zona rural chega a perceber
uma proposta verdadeiramente revolucionária para o ensino tão-somente 2.125,00 cruzeiros mensais, o equivalente a cinco
rural no Brasil. Pois, a denúncia feita no Seminário, relativa quilos de arroz, três quilos de feijão e Um qui10 de--acém.
à extrema incompetência do ensino básico brasileiro, expressa,
No Nordeste, onde 70% dos professores de primeiro grau
sobretudo, pela constatação de que "se gasta, em meio rural, são leigos, mais de 50% ganham menos de um salário mínimo.
o equivalente a 15,2 anos de escolaridade para levar uma
Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, julgo que um salário
criança só até à 4~ série do primeiro grau", expõe, da forma tão vergonhosamente aviltante expõe ã misétiã não somente
mais cruel possível, a quintessência do próprio subdesenvol- os profissionais que o percebem, mas a própria consciência
vimento brasileiro.
nacional.
Evident-emente, os revoltantes e irrisórios valores dos
Com tamanha incompetência no trato de seus problemas
educacionais, como pode o Brasil sequer almejar a conquista salários do_s docentes brasileiros colocam em questão a própria
da modernidade? ComQ pode, ademais, País que tem na agri- dignidade desses profissionais. Ficamos, assim, sem saber se
cultura uma de suas principais atividades económicas, preten- a dignidade dos professores brasileiros tem hoje o preço da
der vencer a competição internacional no setor, se a mão-de- menos-valia porque percebem remuneração desprezível, ou
obra presente no campo continua apresentando, no final do se lhes é conferida remuneração tão vil porque a ignorância
século XX, nível de instrução medieval?
brasileira tornou-se tamanha que nem sequer consegue mais
,
São questões_ desse teor que devemos levar em conside- discernir o verdadeirO valor de um mestre.
_
ração quando nos propomos a reformular nosso sistema educaEntão, na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
cional. Por certo, com as graves constataÇões do BIRD, have- Nacional, havemos também_de cuid_ar da questão da dignidade
remos, de agora em diante, de ter mais atenção com nossas do_ professor brasileiro, enxovalhada por baixos salários e pela
._
_
próprias deficiências.
.
__ d~svalori:z:ação da profissão.
:~
___
___
-·
Deficiências, aliás, não nos faltam no. ensino rural.
Evidentemen_te, Sr. Presidente, Sr"s e SrS. Senadores; a
A primeira delas a que devo referir-me é a relacionada desvalorização do professor brasileiro não tem uma explicação
__
aos chamados professore_s leigos.
simples, nem se fundamenta em causas isoladas. Antes, poO Jornal da Tarde, de 22 denovembro. do ano findo, rém,_ é resultado de concausas, cujos efeitos já são percebidos
'
publicou na seção "Educaçãon (Eles ensinam sem diploma. há argumas décadas.
Por vocação), que, no Brasil, 22% dos professores que lecioPoderia ilustrar o que afirmo, considerando qu~ a perda
nam no primeiro grau, isto é, 242.756% piofessores, são des- do poder de compra do professor brasileiro tev~e, por exemplo,
providos da habilitação Jegal. Desse total, 53% (135.826 pro- evidentes reflexos no seu de~empenho profissional, vez que
fessores) encontram-se lecionando na zona fl!.ral. Por regjão, a ~obreVivêncià do indivíduo sempre lhe merece a máxima
o número e o percentual de professores leigos na zona rural prioridade. Ora, foi, ent3.o, para-reCUperar seu pO-der de com
em relação ã zona urbana são os seguintes: Norte - 16.234 pra- diminuído que o p~ofessor passou a ter extensas redes
professores leigos (79,5%), Nordeste- 77.256 professores de desempenho profissional paralelos à sua atividade didática
leigos (68,7% ); Sudeste -12.543 professores leigos (23,0%); ou se viu obrigado a assumir cargas de aulas elevadíssimas,
Sul- 19.752 professores leigos (38,1%); Centro-Oeste- muitas vezes nos -turnos matutings, v~spertinós-- e D.otumos.
Para vergonha da~ducaçãç naciomil,_ hoje as escolas se trans10.041 (53,6%).
Tomando-se por referência os professores do primeiro fóhnaram em verdadeiros mercados persas, onde os profesgrau da rede oficial, pesquisa realizada em 1983 pelo então sores estão vendendo de tudo, de confeçções e alimentos a
Diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa- bijuterias, jóias e- toda espécie de bugigangas. Infelizmente,
cionais, do Ministério· da Educação, Sérgio Costa___ R_ibeiro, cada vez mais aumenta o número de professores que se trans~
revelou que 4.000 professores daquela categoria nada mais formam em mascates, coaglâos pela necessidade de auferir
têm do que um curso de alfabetização do antigo Mobral. uma renda que lhes permita. a sobrevivência. Se asSirit é; se
Os que cursaram até a 4~ série somam 60 mil pessoas, seguidos cada vez mais o professor se Vê obrigado a recorrer a recursos
por 48 mil que têm até a 7~ série e outros tantos que têm alternativos para tentar corrigir a defasagem salarial, mais
o primeiro grau completo. Só 32 mil, iniciaram o segundo esse acúmulo de funções c~ntribui para a deterioração de
sua imagem diante da opinião pública e - o qüe é mais
grau" (O Globo, 11 de outubro de 1987).
Segundo informa, ainda:, o· Jornal da Tarde, de 22 de grave -diante de seus alunos.
Pensando em causas concomitantes para explicar a desvanovembro de 1990, "o próprio Ministério da Educação calcula
que, considerada uma média de 30_alunos por professor, mais lorização do professorado, tenho de referir-me a mais uni
de 7 milhões de crianças, no Ensino Básico, estão sendo educa- aspecto da questão. Segundo muitos professores, a degradação
de sua profissão começou realmente quando, na educação,
das por professores leigos".
Outro sério problema diz respeito aos baixíssimos níveis a qualidade cedeu espaço à quantidade. Há quem. situe o
de remuneração dos docentes brasileiros. Esse problema, início da crise na degeneraçã-o ·ocorrida com as escolas normais
aliás, não-atinge apenas o ensino rural, como também o urba- na década de 70. A partir daí, ocorreu o fenômeno da chamada
O:o, e não apenas o ensino básico, como tambpém o superior. seleção negativa de profissionais para a educação: começaram
a procurar a área aquelas pessoas que não tinham as melhores
É, assim, um problema universalna eduçação brasileira.
De acordo com a já r_eferida publicação do Jornal da oportunidades profissionais. Então, predominantemente, não
Tarde, "um profissional com nível universitáriO reCebe hoje mais os melhores alunos passaram a procurar o curso normal.
(novembro de 1990) entre -z,s e 9,5 salários míniriios para-· Uma vez habilitados nos cursos normais, aqueles alunos matrilecionar nas escolas da rede estadual. Nas escolas municipais, cUlaram-se nos cursos superiores de foimação de prof~ssores,
R
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que proliferaram por todO-O intiriOr do Brasil. Para a ~esonra mado em faculdades de filosofia privadas. Lembra ainda que
da educação nacional, muitos dos professores que se habilitam dos 44.802 alunos matriculados em cursos de Licenciatura
em muitos desses cursos têm sua formação centrada ~penas na faculdade de Filosofia, 55% o são êm cursos 'cte humaniem trabalhos de grupo, produtos de assinaturas trocadas, ou dades. E constata que a expansão da matrícula nas faculdades
de Filosofia é grande, "mas resulta da multiplicação de escolas
em rarefeitas aulas de faculdades de fim de semana.
É evidente que a_ preocupação com a quantidade não a oferecer ct.irso de duvidosa qualidade e, em geral, de ensino
é um mal em si. O mal reside na dissociação entre qualidade puramente expositivo''.
Com as faculdades de educação, a situação não foi mee quantidade. Assim, por exemplo, a extensão de cursos de
primeiro e de segundo graus _ao i11terior não _pode_ ~er tida _Ihor .. Elas "se multiplicaram num processo de expan$ãO ainda
por negativa. Ao contrário. O erro foi permitir que professores mais acelarado e indiscriminado do que os das escolas de
despreparados assumissem esses cursos.
filosofia, o que gerou uma maior desqualificação dos cursos
Na verdade, com professores despreparados, cada vez de licenciatura. Estes, do ponto de vista da sua est,rutura
mais a degradação vem tomando conta de todos os níveis e conteúdo formal (exceto o curso de Pedagogia), poucas
educacionais brasileiros. Estas informações, publicadas pelo mudanças sofreram. Se considerarmos o currículo para a forJornal da Tarde, de 15 de março último, corroboram o que mação pedagógica do professor, ele passou quase incólume
estou afirmando. Segundo aquele periódico, "no Pará, a Se- pela Reforma de 1968. Aliás, poucas alterações já havia sofricretaria de Educação realizou umà- pesquisa entre alunos da do nos 30 anos de vigéncia do modelo da faculdade de filosoprimeira série do 29 grau, do curso de Magistério do lnstituto fia".
de Educação, que concluiu que mais da metade dos futuros
Sr. Presidente, S~ e Srs·. Senadores, essas breves consideprofessores admitia não saber efetuar as quatro operações rações demonstram-nos todas a.s dific_uldades que temos que
fundamentais. Pior dos 45% que diziam saber, apenas 5% remover para libertar a educação brasileira de antigos e pesaconseguiram resolver, de fato, as questões apresentadas".
dos condicionamentos. Desgraçadamente, n-ão corisigo enxerCom certeza, equiVoCada foi a decisão de pennitiraprolí.: ---gar, então, que, ainda no presente século, possamos resolver
feração de escolas normais e de faculdades de educação em nossos gravíssimos problemas relativos à educação brasileira.
regiões desprovidas das condições necessárias ao seu fUnciorii- Pois, como demonstram estudos que correlacionam educação
mento. Não havendo, nessas regiões, por exemplo, eficientes e conquista~; pOr parte-das n<ições, de alto grau de competiticursos de mestrado para habilitar os professores dos cursos vidade, considerando aquela como condição desta, "um país
de educação, estes, dificilmente, apresentam o grau de quali- pode reverter um_ quadro negativo em sua balança de pagadade necessáriO a g3.fãilfil'~ por sua vez, a eficiente fq_riJ!~ção mentes e conseguii colocar seus produtos no exterior em até
dos futuros docentes, cuja atuação irá, maiS tai"de,- colocar três anos. Reverter um quadro desfavorável na educação,
em risco todo o ensino de prime"íro e de segundo graus.
corit1.,1do, pode levar até vinte anos".
oesde a época das chamadas Faculdades de Filosofia,
Eis porque, até a ano 2010, não teremos como romper
Ciências é Le_tfas, Q_unca foi muito difícil a criação dessas com nossa triste condição de país do Terceiro Mundo. Aliás,
instítuiçõés de enSino, que não eram vistas como en'lpreen- nem muito depois, se não torD.armos agora a decisáo de fazerdimentos complexos, arriscados e difíceis: ·sem dúvida, sua mos da educação a prioridade de todas as prioridades nacioproliferação desordenada acabou por conduzi-las a um empo- nais.
No que concerne ao desenvolvimento das populações rubrecimento funcional e degradação instituciorial, "agravado",
segundo a expressão enoontiãda na obra do Ministério da rais brasileiras, cujo índice de analfabetismo situa-se bem aciEducação, "Novos rumos da li~nciatura", "por outras in- ma da média nacional, hoje estimada em torno de 20%, nossa
fluências negativas como a falta de professores qualificados, desesperança mira um horizonte qu~ ultrapassa em muito a
a má utilização dos recursos financeiros, a influência de inte- primeira década do próximo século.
resses extrapedagógicos, na rede privada de Faculdades de
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, considero a escola
Filosofia".
rural brasileira típica Uma das instituições' mais retrógradas
que existem na face da terra.
O processo de degradação dessas entidades, tornadas insComo sabemos, é constituída, normalmente, por uma
tituições de massa, é de longa data, como se oberva. A9emais, única sala onde os alunos (oficialmente em diferentes séries)
para complicar ainda mais a situação, estão concentradas em sentam-se e olham-li,e, sem nenhuma participação ativa no
mãos de empresários, cujo compromisso com a qualidade de proc-es-so-de aprendizagem. A professo"ra, que recebe, quase
ensino é quase nulo.
sempre, menos de um sãlário mínimo, quase nunca ultrapassa
A obra antes citada, "Novos rumos da licenciat_ura':, afir- o nível primário de escolaridade.
ma que "após 1960, o processo de expansão das faculdade&
Essas escolas costumam ser mal equipadas. Nelas, a medide filosofia se acelera mais ainda. Em depoimento prestado, da de aprendizagem do aluno não passa da capacidade de
em 8-5-68, à CPI da Câmara dos Deputados, encarregada repetir o que a professora diz. O "êxito do aluno Ou a promoção
de examinar a estrutu:ração do ensino superior no ~a{s, Anísio para uma série mais adiantada é simplesmente representada
Teixefra refere-se a essa questão. Lembra que a expansão por uma mudança de posição na sala de aula, em geral de
do ensino superior se vem fazendo principalmente através uma fileira de bancos para outra. Se o aluno fracassa, é manda iniciativa privada e destaca o fato de que, dos 82.000 alunos tido na mesma fileira ou, simplesmente, abandona a escola.
O'os matriculados nas· escolas rurais brasileiras, mais de
matriculados em estabelecimentos privados de ensino superior, em 1966 (de um total de 180J)00 _alunos matriculados 50% deixam o sistema entre a 1~ e a 2• série. A maioria
nesse nível de ensino, em geral),. 60.000 o eriun em faculdades dos que prosseguem não ultrapassa a 3~ ou a-4• série do primeide Filosofia, Economia e Direito, às tréSs facUldades em que ro grau, porque- a· escola não- lhes oferece as séries subsepodemos ensinar com preleções e uma sala de aula, pois não qüentes.
precisam de equipámento. Isso o leva a afirmar que o magisMais doloroso que tudo isso, no entanto, é constatar
tério secu~dário está, dominantemente, com professorado for- que o aprendido pelo aluno da_ escola rural pouco lhe serve,
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pois o conteúdo curricular é totalmente inadequado
dade rural.

~

reali__ _

Em síntese, a situação do homém do campo no Brasil
é calamitosa. Vítima do analfabetismo, da desnutrição, das
endemias e de baixfssirna renda, nada lhe sobra para lembrarlhe sequer um mínimo de dignidade humana.
O Brasil está pagando muito caro por ingnõrar- sua pop_ulação rural. E mais continuará pagando se continuar mantendo

estagnadas as condições de vida daqueles que constituem a
fração mais importante da população ativa nos pafses em desenvolvimento.

A propósito, será de todo conv-enien_te ~_que o GovernObrasileiro reflita sobre o que ensina o economista Arthur Lewis, nestas considerações: "se há um marasmo na agricultura,

e.sta-só pode oferecer um mercado em _est_agnação e entravar
o desenvolvimento do resto (la economiª. Se não _se dá a
devida atenção ao desenvolvim~nto da agricultÜfa, ÍÇ>ma:se
mais difícil desenvolver qualquer outra coisa: este é o princípio
fundamental da teoria do crescimento equijibrado"_. E que
leve em consideração, também, o que destacam outros eçonQ-:
mistas quando ensin_a_r:n_qtie "a melhoria do potencial huManO
(educação, formação, higiene) e a difusão de conhecimentos
e técnicas (ensino) contribuem muito mais para o crescimento
da renda nacional do que o aumento quantitativo do capitãl
e da mão-de-obra. D1ga--se de passagem, que ·o desenvolvimento é condicionado, entre outras coisas, pelo modo como
essa renda é distribuída: o papel da pesquisa também é importante. O _aumento da renda de um país deve-se muito mais
à atualização do potencial produtivo de seu povo, ou seja,
o desenvolvimento de seus recursos humanos, do_ que ao acúmulo de bens materiaiS".
Buscando aplicar esses ensinamentos à elaboràção de uma
nova filósofia edUcacional que se lhe tornou necessária, o
Brasil, país em cujo PIB há um grande peso da produção
agrícola, não pode ignorar .que o aumento da renda nacional
e a rentabilização dos investimentos em educaç~o supõem
que se definam novos objetivos pedagógicos para o ensino
rural, com a concessão de clara prioridade à melhoria de
vida dos homens, das condições _de produção e das técnicas
produtivas do mundo rural.
_
A meu ver, isso deve compreender, sobretudo, o desenvolvimento qualitativo dos serviços de educação e a iínplantação, no mundo rural brasileiro, de estruturas de formação
que estejam mais aptas a responder às necessidades reais -e
aos imperativos da emancipação das populações camponesas.
Acima da·preocupação com a quantidade deve estar, então,
a preocupação com a qualidade da educação, a fim de que
possamos corrigir o erro histórico oriundo da fa}s_a concepção
de que seria suficiente a universalização da educação para
conduzir o País ao êxito. Nada mais equivOcado do que essa
concepção, porquanto a história de vários países subdesenvolvidos nos tem demonstrado que a prioridade concedida
ao desenvolvimento quantitativo do enSino costuma ter por
conseqüência o agravamento das disparidades e de várias formas de discriminação, cOmo ãs disparidades entre regiões,
os desequilíbrios ·entre o campo e a cidade, a desigualdade
entre o homem e a mulher, afora tantas outras odiosas disparidades.
Em resumo, o que- Se espera dÕ ensino rural é que ele
possa contribuir para pôr fim ao êxodo rural, favorecendo
a adaptação de_,criªnças e jovens ao campo, capacitando-os
plenamente a atuar sobre ele, dominá~ lo, transformá-lo e desenvolvê-lo. Dele se espera, em suma, que contribua para
o desenvolvimento do mundo rural, visto não segundo a ótica
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do simples aumento da produtividade ou da produção do setor
agrfcoJa, mas de acordo com uma perspectiva mais ampla1
que inclua, segundo escreveu o PrOfessor Hamidou Lailaba
Maiga, do Niger, no Correio da Unesco, edição de julho
de 1~83, "a transferência maciça de capitais da cidade para
o campo, a implantação d~ unidades industriais nas zonas
rurais, uma pOlítica nacional de pesquisa científica e técnica
ent todos_ os níveis, o controle e a revalorização dos recursos
naturais, a promoçãO da língua e cultura nacionais, o aumento
da capacidade de formação e 1de informação através dos meiOS
de ~omunicação de massa, o respeito às liberdades e uma
Ve!dadeira polftica de desenvolvimento nacional e não _de desen_y:olvimento da dependência e dos privilégios de uma minoria".
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, vistas tantas mazelas
na educação brasileira em geral e no ensin-o rural em particular, surge uma indagaçaõ de difícil resposta: será possível
ao Brasil, após o acúmulo de tantas décadas de desacertos
na educação, encontrar uma saída para os impasses existentes
no setor, sem que comprometa ainda mais seus recursos na
repetição dos padrões de ineficiência nele constatados? Além
9isso, ser-lhe-á possível a retomada do desenvolvimento, ten-do a educação como um_ instrumento do próprio desenvolvimento?
Se uma resposta positiva a essas q uestóes existir, será
som-ente aquela que considerar a preocupação com a qualidade
da educação brasileira co.mo__sendo essencial ao seu desenvolvimento e ao do próprio País.
Sem dúvida, a atual Constituição, preocupada oom toda
o processo de degradação que tomou conta do sistema educacional brasileirO, apresenta diretrizes que, uma vez implementadas, poderão ajudar a resgatar tão importante serviço. Dessas diretrizes, destaco a relevância daquelas que dizem respeito
à universidade do ensino fundamental, à valorização dos profissionais do ensino, à garantia de padrão de qualidade e à_
indicitção dos valores mínimos de recusas financeiros a serem,
anualmente, investidos em educação pela União, pelos Estados e pelos Municípios. A tneu ver, a criteriosa e pronta
implementação dessas diretri~s _constitucionais poderão iniciar já a construçãO de um caminho de solução para os graves
problemas que acabo de expor-lhes nesta modesta dissertação
sobre alguns pontos da educação brasileira.
- Entendo que a contribuição maior prestada ao País pelo
BIRD, através do Seminário sobre Educação, Crescimento
e Desigualdade no Brasil, seja a advertência no sentido de
que não basta a preocupação como a quantidade, sem que
s-e atribua elevada prioridade ao direcionamento dos rê-cursos
para a-qualidade, evitando-se a perpetuação e a disseminação
de um mau sistema educacional no Brasil, igualmente importante é a advertência de que temos que tratar de realoca1:
os investimentOs realizados na educação, buscando aumentar
a eficiência de nossos sistemas educacionais.
- Na prática, essas propostas poderão ser implemeritad3S
se fiZermos uma profunda revisão em toda a política de transferência de recursos do setor público para as entidades que
integram o sistema educacional brasileiro, tendo por escopo
acabar com os subsídios exiStentes na educação brasileira,
que privilegiam os ricos, os quase que exclusivos beneijciários
da escola particular e da universidade pública brasileira.
- Ademais, temos que encontra melhores critérios do que
os atualmente ~xiste_ntes, visando a realocar os recursos destinados ao ensino do terceiro grau ministrado nas universidades
federais, que consomem 70% dos recursos do Minist~riO da
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Educação, o que faz com que um universitário brasileiro custe
20 vezes mais caro que um aluno do Primeiro Grau.
No ãmago dessas propostas, aqui lembradas tãoMsomente
para indicar que existem soluções para a educação-brasileira,
encontra-se, Senhor Presidente e Senhores Senadores, o desiderato de impedir que a educação, no Brasil, continue gerando
injustiça social.
Acredito que é chegada a hora de começarmos a pensar
em padrão de qualidade para a educação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE ((LucídioPorte!la) -·Não há mais
-oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos,
designando para a sessão extraordinária das 18h30min, ante-riormente convocada, a seguinte
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REQUERIMENTO N• 667, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n<? 667, de
1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado,
do artigo de autoria do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, intitulado
"Uma questão de incompatibilidade .. , publicado no Jornal
do Brasil, edição de 22 de s_etembro de 1991.

P SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) rada a sessão.

Está encer-

(Levanta-se a sessão às J7h.)

Sessão, em 9- de outubro de 1991

P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Alexandre Costa
As 18 HORAS E 30 MINUTOS, AC/fAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 343, DE !991
Dá nova redação ao parágrafo único do art.
- 213 do Código Penal, na parte referente à pena.
O Congresso Nacional decreta:
Art. P O parágrafo único do art. 213 do Decreto-Leí
n• 2.848. de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) passa
a ter a seguinte redaçãa:

Albano Franco - Alexandre Costa - Afmir Gabriel
- Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes -Antonio Mariz
- Aureo Mello- Beni V eras- Carlos De'Carli- Carlos
Patrocínio - Chagas R99rigues ..:._ Cid Sa_b6ia- dÇ_Cãrvaiho
- Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy
- Eduardo Suplicy --E leio Álvares - Esperidião Amin
- Epitácio Cafeteira- Fernando Henrique Cardoso- Fran"Art: 213. .................................. -.-.=:; .. ;-.....
cisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson -cam.ata -:-Parágrafo único. Se a ofendida é nlenor de qua-_
Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo N3poleão
torze anos.
-Humberto Lucena -Iram Saraiva -lrapuan Costa:-Júnior
Pena - reclusão de oito a dez _a_nos. ·~
- João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - José_
Eduardo -José Fogaça - José Paulo Biso! --José Richa _
Art. 1~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-José Sarney- Júlio Campos - Júnia Marise- Jutahy cação:
Magalhães - Levy Dia.s.. - Louremberg Nunes Rocha Art. 3" Revogam-se as disposições em cqntrário.
Lucídio Portella - Magno Bacelar - Márcio Lacerda Justincação
Marco Maciel - MáriQ Covas .....:._ Marluce Pinto - Maurício
Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrão
O Estatuto da Criança e do Adolescente, versado na
- Nabor Júnior- NelSon Carneiro -Nelson Wedekin 4i n<? 8.069, de 13 de julho de_ 1990, introduziu, através do
Ney Maranhão- Odacir Sqares- Oziel Carneífo ;,..__Pedro~""' seu art. 263, diversas modificações_ ao Código Penal. Dentre
Simon - Rachid Saldanha Derzi -Raimundo Lira - Ro- essas, acrescentou um parágrafo ao ~rt. 213 com vistas à tipifinaldo Aragão....;;.. Ronan Tifo - Ruy Bacelar- -Telmo Vieira cação do crime quando a ofendida é menor de quatorze a_nos.
- Valmir Campelo- Wilson Martins.
Nesse caSo, o intervalo de possibilidade, de três a oito anos,
.
agrava-se para o de quatro a dez anos.
. Por sua vez, a Lei no 8.072,_ de 25 de julho de 1~90,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A-lista de que dispõe sobre crimes hediondos, elevou, através do seu
presença acusa o comparecimento de 67 Srs, Senadores. Ha- _art. 69. o limite inferior da pena prevista no art. 213 do Código
Penal de quatro para seis anos de reclusão.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. _
Mas arefeljda Lei n.? 8.072/20 nada dispós em relação
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossps trabalhos.
Sobre a mesa, projeto, que será lido pelo Sr.}? Secretário. ao parágrafo único do art. 213 do Código Penal, de forma
~

~~
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que a prática do crime contra menor de quatorze anos admite,
hoje, limite de apenamento de apenas quatro anos, inferior
ao limite estabelecido para o mesmo crime pratícado contra
a mulher maior de catorze anos.
Atendendo, pois, ao tipo legal de crime, é imprescindível
seja ampliado o atual limite inferior da pena, de quatro para
oito·anos, restabelecendo a consonância do parágrafo único

com o caput do art. 213 e, de conseqüência, agravando a
prática criminOsa quando dirigida a menores de quatorze anos.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991.- Senador Elcio
Álvares (PFL- ES).
..

LEGISLAÇÃO CITADA
(CÓDJGO PENAL)
Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, meM
diante violência ou-grave ameaÇa: - -~ -~· Pena - reclusão, de três a oito anos.
, , , , , , •, , • • • ••, • • • ou •• •-•• . . . • • - • • • • - - - - . - - - - . - - · • • • • • o • • v

•• •.&o.••"' • •

~•

•'l,.n • • •

LEI N'8.069
DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.

······························································t······-LEI N' 8.072
DE 25 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do
art. s~, inciso XLIII, da Constituição Federal e deter·
mina outras providências.

(A'· c~~~i~~a~· ·a~~c~~Stii~rço~:·J~~~;ç~--;Tãd~d~ni;;=decisão terminativa.)
O SR. I'RESID_ENTE (Alexandre Costa) - O projeto
lido será publicàdo e remetido â comissão cQmpetente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1
Secretário.
-·

<.>

É lido e aprovado o seguinte
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Sobre a mesa, requerimento de urgéncia que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
- É lido o seguinte
REQUERIMENTO Ne 721, DE 1991
Requereinos urgéncia,-iios.teirilos do art. 336, âlírieá b,
do Regimento Interno, para·o Projeto de Lei da Câmara
n' 36. de 1991 (n' 514/91, na Casa de.origem), de iniciativa
do Sr. P-resídente da República, que cría o Conselho Nacional
dos DireitOS- âa CrianÇa e do Adolescente ~ CONANDA
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. - Ronan Tito
--Marco Maciel- ·Francis-co Rollembe(g- AlbanO-Franco
- Ney Maranhão - Lucídio Portella - Divaldo Suruagy
-- Aluizio Bezerra - Alfredo Campos - João Rocha Oziel Ç~rneiro - Humberto LuceJ;t~ - Edu(!rdQ ~uplicy Rachid Saldanha Derzi- Nelson Wedekin- Ronaldo Aragão - Mauro Benevides - Louremberg Nunes ~ocha Valmir Campelo- Pedro Simon- Antonio Mariz- Telmo
Vieira- Henrique Almeida- Garibaldi Alves Filho- Maurício Corrêá- Aureo Mello -Magno Bacelar- Esperidião
Amin- Odacir Soares - Wilson Martins -Júlio Campos
- Meira Filho - Nabor Júnior - Levy Dias - Marluce
Pinto- Júnia Marise- Amazonino Mendes- E leio Álvares
-:::- IraPuan Costa Júnior - Carlos Patrocínio -:- JQ.ão França
-Guilherme Palmeira -Hugo Napoleão- Rairriundo Lira
- Iran 'Saraiva - Gerson CaÍnata -_.Fernando Henrique
Cardoso -Coutinho Jorge- Jonas Pinheiro -Cid Sabóia
de Carvalho - Márcio Lacerda.- MáriQ Covq.s -José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requerimento que acaba de ser lido será votado após a Ordem do
Dia, nos termos regimentais. (Pausa.)
-- - A presidência deferiu, ad i-eferendum da comissão diretora, os requerimentos n{'~ 701 e 702, de 1991, do Senador_Eduardo Suplicy, de informações aos Ministros do Exército e da
Economia, F~zenda e Planej~_IDe?to, respeCtivamente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se à

ORDEM DO DIA

Brasília, 9 de outubro de 1991
Of. n' 51/91

Item 1:

REQUERIMENTO N' 720, DE 1991
Senhor Presidente,
Nos termos -do art. 39, alínea a, do RegiiD.ento Interno
do Senado Federal, comunico a V. Ex• que estarei auSente
do País e dos trabalhos desta Casa no ·perfodo de_ 11_ a 20
de outubro em curso, tendo em vista viagem aos_ Estados
Unidos da América do Norte, em_ comitiva integrada por per·
sonalidades públicas, em que se inclui o Exm~ Sr. Ministro
de Estado da Agricultura e Reforma Agrária, Dr. Antônio
Cabrera Mano Filho.
Constam, na programação da referida viagem, entre outros compromissos _agendados, reunião no Banco Mundial,
visita ao Senado Americano, à Bolsa cfe Valores de Nova
Iorque e à Bolsa de Mercadorias de Chicago.
Aproveitando a oportunidade, reafirmo a V. Ex~ protestos de alto e distinto_ apreçõ. - Senador Raimundo _Lira,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal.

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 667,
de 1991, de autoria do Senador Nelson Cariteiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado, do artigo de autoria do Doutor Barbosa
Lima Sobrinho, intitulado ''uma questão. de incompatibilidade", publica do no Jornal do Brasil, edição de
22 de setembro de 1991.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentado$. (Pausa.)
Aprovado.
será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria Cuja transcrição é Só1íCitada:
UMA QUESTÃO DE INCOMPATIBILIDADE
Barbosa Lima Sobrinhok
Há que convir que a Modernidade está longe de valer_
como panacéia, ou como aquela Maravilha do Dr. Humpreys,
de saudosa memória, que __godi_a c!lrar todas as enfermida~es,
inclusive os males da alma. Não sei como poderá resolver

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costat"'-- Aprovado
o requerimento, fica conCedida a licença solicitada.
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a incompatibilidade entre as duas faculdades que são atribuídas ao Poder Executivo, a de estar presente ao compronrisso
da posse e -ao exercício da iniciativ~ de propor emendas à
Constituição em vigor.
., - - Nesse ponto, há que invocar o modelo da Constituição
norte-americana de 1787, que já festejou dois sécUlos_çle vigên-
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dos sacrilégios, num ponto que_ tem um senso religioso mais
profundo.
Voltando ao Brasil, verificamos que, já na Constituição
outorgada pelo 1m pedrado r, a de 1824, a aprovação de emendas só s~- podia concluir em duas legislaturas, o que dava
maior espaço para a apreciação de sua necessidade e conveniência. E como a própria Constituição fixava em quatro anos
o período de cada legislatura, o eleitorado era convocado
duas vezes para a aprovação de emendas ã Constituição impe-

cia, exatamente a 17 de setembro de 1987, completando 204
anos e continuando a merecer louvores por toda a parte,
como um documento de excetxional sabedoria a respeito do
do qual já nos dizia Ruy Barbosa, em discurso no Senado riaL
"Com o advento da República, sob a ascendência de Ruy
Federal, que não era uma •'construção em decadência, corroída pela vestudez secular. É um organismo vivo, u_m orga- Barbosa, adotamos o modelo dos Estados Unidos, excluído
nismo renascente, um organismo juvenil nos cem anos de o Presidente da República da faculdade de propor emendas
adolescência robusta, um organismo que ainda não cessou _à Constituição. Esse_mesmo moddo_ passou para duas outras
de crescer, e agigantar-se, um organismo cuja forÇa medra Constituições; a de 1934 e 1946_, que su.rgiram credenciadas
com a circunstância de_sucederem e de reagirem contra períocontinuamente, com o perpasSar do tempo".
As emendas que lhe foram acrescentadas _não chegaram dos discrici~nários. Na ConStituição de 1937, tivera-se, pelo
a comprometer a estrutura iniciar, atrelada, com_o_ foi, ao -Siste- menos, a inteligência de afastar aquela incongruência, elimima mercantilista, como demonstrou Charles Beard, num livro nando o compromisso da posse. Já nas duas Constituições
clássico, em que reconhecia que ua maioria tl9s hc:>~~ns que que vieram depois, a de 1967 e a de 1988, se deixaram iludir
redigiram a Constituição e a puseram em vigOr não identifi- - peJa solenidade da posse e dos compromissos com que se
cavam o Governo Federal com a teoria e a prática do Iaissez- valorizam. Pode-se ler na Constituição de 1988, artigo 78,
faire. Longe disso. Sua filosofia <Ie"EstadO estava no mercan- que "o Presidente e o, Vice-Presidente tomam posse em sessão
tilismo puro- filosofia que, por muito-tempo, caracieiizava do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter_,
a política do governo iilglês", contra a qual se rebelavam defender e cumprir a Constituição". Não estaria esse dispoos -americanos. Adotando, é claro, a mesma filosqfia, que sitivo eín conflifo- cqm a apresentação de emendas a uma
era, também, um m~canismo de a!Jtodefesa, na proteção dos Constituição que-se comprometera a não somente manter,
interesses de cada nacionalidade. Vali-me, nas citações __feitas, como até. !~lesmo _def~nd~r? O ~ato de figur~J: e~sa faculdade
do livro de GeOrge Steiner. A função do .Ooverno _na_ vida no próprio texto da _Constituição não remove __ os aspectos étieconômica, editado pela Livraria Agir, página 105. COiúesSõ: cos, que poderfarri até ser levados à conta- de um caso de
pessoalmente, que nunca deixei de considerar os Estados Uni- falsidade ideológica, a ser examinado~ se não eni termos jurídidos como um exemplo de protecionismo de nascenÇa, como cos, áo- menos pelos aspectos morais que estão em causa.
se poderia demonstrar com o famoso relatório de Alexandre Não deixa de ser também interessante que o Presidente da
República manifeste as mesmas aparências de sinceridade,
Hamilton, divulgado ainda ·em fins do século 17.
Seguros de seu destino, e de seu futu_ro, é que os Estados tanto no_compromisso da solenidade da posse, _como na apreUnidos, na elaboração de sua Constituição, tíverâm a~sabe sentação de emendas a um texto que se comprometeu não
doria de separar as duas funções, a do juramento ela_ poss_e só a_manter, como também a defender.
Ainda bem que o Presidente José Sarney teve a prudência
do Presidente da República e a de tomar a iniciatiVa da propositura de emendas ao texto da Constituição que es!ãva sendo de evitar essa situação de incongruência. Ficou cOm o cOmProelaborada. Adotou, para a apresentação de emendas, dois misso da posse, muito embora não CõiiOOrdasse com as restriprocessos, ambos passando pelo seu Congresso, nenhum en- ções que se tornaram, no seu critério, um fator de ingovernavolvendo a presença, ou a autoiida~_e do Presidente da Repú- bilidade. Os Constituintes de 1988 não prestaram muita atenblica, num regime que, apesar disso, se intitufava "preSiden- ção ao texto que estavam elaborando, quando se fundaram
cialista". E já prevenido contra a tendência dos governantes, num preceito, que se transportava da Constituição de 1967
no pleito para a ampliação-de seus poderes, sempre e sempre para a de 1988. O que não deixava de valer como uma afirmacom o argumento da ingovernabilidade, valeu a cautela que ção de discricionarismo. numa Carta, coinC{ a de 1%7, orientomou para restrição das emendas que vieram a ser apresen- tada especialmente, para defender, não tanto a Constituiçã.o
tadas nesses 204 anos de sua vigência. Nada mais de 14 emen- como a autoridade do Presidente da República.
. Esse é o problema que agora se apresenta ao Poder .Legisdas, na base de' uma de 12 em 12 anos, nenhuma delas afetando
a sua estrutura inicial. E não deixa de ser curios_o que, num lativo, saber o que vale mais, se o cowpromisso da pOsse,
regime presidencialista, o Presidente da República não tenha se a formulação das emendas. Sobretudo quando se vier a
a faculdade de propo-r· emendas ã Constituição em vigor, que tratar, se nesse seritido viererit emendaS que estão sendo anunpassou a ser privativa do Poder Legislativo, com uma das ciadas, o caso da revogação do monopólio estatal do petróleo,
duas forl!las, ou com a presença do Congresso, o_U dos Estados. que foi aprovado, na Constituinte, por 401 votos contra seis
E a explicação está na própria Constituição ameriCana, quándo VOldS ·oontra· e- sete abStenções. V ma situação quê-os construsubordina a posse do Presidente daRepública a uma soleni- tores da Constituição americana, sõU-6eram evitar, quando
dade em que ele "jura" (swear) ou afirma o seu compromisso, não deram ao Presidente da República a faculdade de apresolenemente, de preencher fielmente suas funções "e pe con- sentar_ emendas, o que talvez seja a explicação para esses
sagrar todas as suas forças na conservação, proteção e defesa 204 anos de duração da Carta, e pela escassez das emendas
da Constituição dos Estados Unidos''. Não seria contra-senso durante mais de dois séculos, o que seria excepcional em
dar-lhe o poder de apresentar· emendas a uma ConstituiÇ-ão matéria de Cartas de direito, sobretudo nu'm continente em
que havia "jurado e prometido conservar e defendern? O que se muda de constituições--como quem muda de camisas-;
qu~ 1 _p_ara uma ética-_ mais apurada, e sensível, poderia tomar
"' Joniii.lista, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, Presidén"le
ares de um perjúrio, -com o direito de entrar até -ria categoria
da Associação Brasileira de Imprensa.
7
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ...,;, Passa-se ã
apreciação do Requerimento n~ 721, de 1991, de urgência,
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n• 36/91.
A Presidência suspenderá a sessão por cincõ minutos e
acionará as campãinhas, para aguardar a presença dos Srs.
Senadores em plenário. Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 18 horas e 47 minutos, a sessão é reaberta
às 18 horas e 56 minutos..)
O SR. PRESIDENTE"( Alexandre Costa)- Está reaberta
a sessão.
Passa-se~ à apreciação do Requerimento n9 72119.1,
de urgência_,-iído no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara n• 36, de 1991.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
. _
.
.
_
Aprovado o requerimento, passa-se â apreciaÇão da matéria.
·· · · ··
·
DiscuSsãO~- em turito único, do Projeto de ,Lei da
Câmara n 9 36/91, de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências, dependendo de parecer.

Solicito ao nobre Senador Jutahy Magalhães o_ parecer
da Comissão de Assuntos S_ociaís, designado que foi pelo S~nhor Presidente daquela Comissão.O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de
Lei da Câmara n' 36/91 (Projeto de Lei n• 514/91, na origem),
que "cria o Conselho Nacional dos Direitos da· Criança e
do Adolescente- CONANDA-' e dá outras providências",
vem dotar os poderes públicos e a sociedade de um instrumento capaz de agilizar a implantação do Estatuto-da Criança
e do Adolescente, a Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990.
·
Estamos todos empenhados em modificar o- Quadro de
irijustiças s-ociais- éb-IlStituídos pelo$...problemas das crianças ·
e adolescentes no Brasil - situação· que vem despertando
críticas severas nO plano internacional.
Apesar de, a partir da Constituição de 1988, á legislação
te'r-se alterado profundamente, tornando-se isenta das características preconceituosas que a peiTile·a~ ~ apéS:"ãr~de um longo
trabalho de conscientízação desenvolviçJ,o por entidades como
o CBIA (Centro Brasileiro para a lnfâncli:l e ~Adolescência),
têm-se agravado os problemas desse cpntingente da popu·
lação.
Estamos convencidos de que, implant-ado efetivaritente
o Estatuto da Criança e cJo Adolescente em todos os municípios· brasileiros, uma história ndva cõmCÇãi'á a-ser-esciifâ,
onde a vida ttles'ses pequenos cidadãoS: será respeitada, seus
valores desenvolvidos, suas carências atendidas.
,
Por essa razão, consideramos da maior w.rgência a aprovação do Projerd de Lei n~ 36/91, ora em exame. Entretanto,
a urgência nãó será Confundida com á pressa. É n~cessário
examinar Com atenÇão o que está propoSto. Se não nOs acautelarmos, corremos o risco de, levados pelo entusiasmo-de contribuir paraío be~ cja~ crianças e dos adol.escentes, impedir
a perfeita desenvoltura do sistema de atendimento.
Acompanhamos com todo interesse as discussões -que enriqueceram a elaboração da Lei n• 8.069/90. O projeto foi
levado a cabo com plehá participação da sociedade, por meio,
sobretudo, de representantes de entidades não-&9vemamen-
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tais dedicadas ao trato, infante-juvenil. O resultado, como
toda obra humana, não 6 perfeito - e já tivemoS oporti.liiidade
de nele apontar falhas como as referentes ao processo de
adoção. Mas o espírito da lei é o mais humano, educatiVo,
descentralizador possível- e tudo isso tem de ser respeitado.
Lendo detidamente o projeto, reconhecemos, em linhas
gerais; seus altos méritos; mas somos levados a acreditar que,
na fOrma como está redigido, ele entra em co1isão com o
Estatuto, no que se refere a uma das suas características funda-mentais - a descentraJ.ização- ~o atend_imento. Assim, procuramos fazer pequenas alterações em alguns dos ~eus dispositivos; com o intuito de harmonizá-lo com a amplamente aceita
· ·
·
·
Lei n• 8.. 069/90.
1. A redação do art. 1~, que introduz a criação do Conselho Nacioni\t'dos Direitos da Criança e do Adolescente, descrevendo-o como integrante do conjunto de atribuições da
Presidência da R<=pública, parece-nos clara, não merece reparos.
2. O mesmo não ocorre em relação ao art. 2•, que trata
das competências do Conanda.
Nos- incisos I, II, e _IV,_ as colocações são feitaS de modo
a fazer entender o Conanda como uma instância superior.
o que está em perfeito acordo com a linhas políticas contidas
na Lei n" 8.069. Entretanto o inciso V diz:

.. ::.

o o o • • • • o • • 0 0 0 0 ' 0 O O 0 0 0 ·~~n o~Oooooo • • • ·~· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • o n ' " ' " " ' " ' ' U O O O O K U O

O

"V- receber petições, denúncias e reclamações ... e na Constituição'Federal;"

Parece-nos que a operacionalização deve ser função dos
-conselhos municipais; não deverá o Conanda ocupar-se desse
nível de detalhadamente, razão por que estamos propondo
que seja alterada a redação para:
···-············•··~·································"·--······

V - atuar como instância superior ein caso de petições, denúncias e reclamações ... e na Constituição
Federal, não solucionadas por Conselho Municipal ou
·
·
Estadual;

Também ~o item VIII, o texto transmite a idéia de que
o Conáitda trataria de operacioiialização:
VIII - promover-campanhas educativas ... "

Nossa proposta recoloca o Conanda como'órgão encarregado da orientação superior, pois a promoção de ·campanhas
deve ficar a cargo dos Conselhos Municipais e estaduai~. As··
sim, a redação seria:
••• •• •• r••••.••• •o• •••

~· """-'""''~~•••••••"•

•••••-• •• ••••••••• •••

VIII - apoiar a promoção de campanhas educativas ...

o; d~-~~~·it~~~· d~-~rtig~ z; pit;~~m:~~~·~~ ·~~;;~ã;~i~

com as diretrizes gerais, não merecendo modificações.

art:

3~', tal como se apresenta na versão final da
3. O
Câm.ara'dos Deputados, ao tratar~ composição do Conanda,
apresenta_incoerênci3.s de redação; comparando-o C?J:?.a vc:rsão original, percebemos que houve falhas de compatibiltzaçao
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do texto, após as emendas efetuadas, o que dificulta a com-.
preensão:
"Art. 3 9 O Conanda é integrado por representantes
do Poder Executivo; assegurada a participação dO~ órgãos executores das polfticas sociais básicas na área
de ação- social, justiça, educação,- saúde, economia,
trabalho e previdência social e, em igual número, por
representantes de entidades não-governamentais de
âmbito nacional de atendimento dos direitos da criança
e do adolescente.
§ 1~ Integram, ainda _o Conanda, oito representantes das entidades não-governamentais de âmbito nacional de atendimento dos direitos da criança e do_ adolescente, devendo incluir-se entre elas, pelo menos,
uma entidade voltada especificamente às crianças até
seis anos.
--A um exame inicial, ressalta a necessidade de compatibilizar a redação com a intenção do legislador,_ tarefa de fáci_l
execução. Entretanto preferimos modificar em profundidade
este artigo, a fim de garantir que, nas decisões de nível nacional
relacionadas com a infância e a adolescência, haja participação
de representantes dos três poderes. Nosso propósito se coaduna com as disposiçóe:Sda Lei"n<f 8.069, que se refere aos poderes
públicos, junto com a famfl.ia, a comunidade, a sociedade
em geral, como responsáveis p-or a~egurar os direitos da criança e do adolescente.
Modificamos, também, a redação do parágrafo 19, suprimindo a expressão "de âmbito nacional", já que jUlgamos
estar demasiado restrita a participação de representantes de
entidades não-governamentais. Com a supressão da citada
expressão, o leque de oportunidades se abre à inclusão de
entidades regionais e municipais, de ampla experiência e reconhecido mérito.
Optamos, pois-~ Pela redação que se segue:
Art. 39 - O Conanda é integrado por quatro representantes do Poder Executivo, indicados dentre os
executores das políticas sociais básicas, dois representantes do Poder Legislativo, sendo um da Câmara dqs
Deputados outro do Senado Federal, dois represen__
tantes do Poder Judiciário.
§ 19 Integram, ainda, o Conanda, oitQ representantes de entidades não-governamentais de atendimen- ·
to dos direitos da criança e do adolescente, devendo
incluir-se, entre elas, pelo menos uma entidade voltada
especificamente às crianças até seis anos.

.".

4. N~· ~rt~. 4,.~· há' -~~;~;id;d;ct~·~t~~;t~ -~~·p;~~·~ã~:::do Poder Executivo ... " para -,-,âos pOderes públic-os"; a- fím
de compatibilizar as partes do texto.
-5. O ait. 5'?, ao tratar dos recursos que' irão constituir
o Fundo Nacional, no seu parágrafo único, alíneas a, b e
c, na forma em que se encontra redigido, geraria entraves
aos conselhos estaduais e mtuiicipais, que têm entre ·suas-atribuições, previstas na Lei n" 8-.069, art. 260 incisos I e II,
e parágrafos 19 e 29, a gerênciá dos recursos dos seus re_spectivos
fundos:

"Art. 260. Os contribuintes do Imposto de Renda
poderão abater da renda bruta 100% (cem por cento)
do valor das doações feitas' aóS fundos controlados pelos
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Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais dos Direitos da Criança e do Adolescente, observado o seguinte:
J-iimite de 10% (dez por cento) da renda bruta
·
para pessoa física;
II -limite de 5% (cinco por centO) da renda bruta
para pessoa jurídica.
- ,
- § 19 As deduções a que se refere este artigo não
estão sujeitas a outros limites estabelecidos na legislação do Imposto de Renda, nem excluem ou reduzem
outros benefícios ou abatimentos e deduções em vigor,
de maneira especial as doações a entidades de utilidade
pública.
§ 2~> Os ConselhoS Municipã.ls, EstadUaiS e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixa_rão
critérios de utilização, através de planos de aplicação
das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando
--necessariamente percentual para' incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou a9,olescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no
art. 227, § 3', VI, da Constituição Federal. (Ver neste
livro o art. 227 da nova Constituição do Brasil na página
9.).

··· ·

~ i~J;;~~~i-~dí~~i: -~i~:·~~ -~;t~ ·s;·d~ ·p~~ i~·t:;:· ;~p;i;i~
os artigos "as" ü'llínea a) "os" (alínea b) "as" (alínea c),
pem como especfÇ1C8r ~s contribuições.
A redação que :trropomos, resultado de pequenas, mas
essenciais modificações, é a seguinte:

A;t.· ·s; -~ ~ i~~~tit~·rd~ ·.·.·.-.-.-.-.·. ·.-.-.-.-.~·.-. ·. ·.-.-.~.-.-:.-. -.-~~-.~-~-~-.-.-.-.-.-.-.
a) contribuições ao Fundo Nacional referidas no art.
250 da Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990;
b) recursos destinados ao Fundo Nacional, consignados no Orçamento da União;
-- c) contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais;
'' '' • ••• • • • • ~·

~,.,;,,.,, ••••••••••~••••••••••-•••--.••••••v••k ..

••••• n

6. No art. 6~, deve ser substituída a expressão "O Poder
Exe_t:utivo" por "Os poderes públicos", deixando est~ dispositivo compatível com os pr~entes.
Nos demais dispositivos,'parece-nos nada haver a alterar.
Nosso parecer, de acordo com a exposição que o antecede~,é no sentido de que seja aprovado o Projeto de Lei n9
36/.91, por seus altos méritos, na forma do substitutivo ao
Projeto de Lei n' 36, de 1991.
· Sr. Presidente,_esta proposta de SUbstitutivo era parã ser
debatida e apreciada: tia Comissão de A~ntos Sociais, onde
teríamos um debate. mais amplo com ~as que estivessem
realmente envolvidas na discussão~ Recebi uma proposta, que
não_ foi formalizada em termos de emenda, mas· que me foi
jpiesentada pelo Senador ROnan Tito, a qual fiquei de apreCiar, procurando aproveitar algumas sugestões nela contidas.
-Pafa conhecimento da Casa e para um postenor debate,
se assim desejarem os Srs. Senadores, vou ler o artigo 19
do substitutivo do Senador Ronan Tito:
·
Art. 19 Em decon::ência do que preceituam o pará-grj'fO
único do art. 1' e os artsr;. 204 e 227 da Constituição Federai
e os arts. 88, inciso II, e S9 da Lei n' 8~9, de 13 de julho
de 1990, fica criado o Cónselho Nacional dos Dir,itos da
Criança e do Adolescente- CONANDA.
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§ 1"' O Conanda integra a estrutura básica da Presidência tla República.
§ 2' O Presidente da República pode delegar a órgão

executivo de sua escolha o suporte técnico, administrativO
e financeiro para _o funcionaménto do _Con~da.
São normas que já estão praticamente contidas no substitutivo apresentado. No meu substitutiVo há uma proposta
diferente daquela estabelecida no substitutivo do Senádor Ronan Tito de.como seria integrado o Conanda._ Dei u~a ampli-

tude maior, com a presença dos representantes âo Congresso
e do Judiciápo, e também uma participãçãõ- inais ampla por
parte daquelas associações de 'mbit~estadual e municipal.
O Senador Ronan Tito -piopõe,·n.o .art.- 49 , qUe o Presidente Qa República nomear~ e destituii'ãt a qualquer tempo,
o Presidente do Conanda e seus respectivos membros. D{lta
venia do Senador Ronan Tito, eu não aceito essa proposição,
mas apresento as duas propostas para que a Casa, ao deliberar
sobre a matéria, o taÇa cOm conhecimento de causa.
Quanto aos fundos, alguns em caráter geral, uns_ mais
genéricos, outros mais detalhados, mas, na prática, são normalmente os mesmos.

. O ~:>R. JUTAHY MAGALHÃES- Não tem nenhum problema, porque sou sempre a favor da fiscalização dos recursos.

Se alguém vai agir assim, o Ministério Público_ ~stará Já, em
nome da fiscalização.
·
Sr. Presidente, o que foi apresentado aqui não está em
forma de emenda, mas o relator pode assumir e fazer constar
do seu parecer. Gostaria de saber de V. Ex• como eu deveria
proceder para acolher os itens da proposta do Senador Ronan
Tito, com os quais eu estaria de acordo. Quando ao art. 49 ,
que dispõe que o Presidente da República nomeará e destituirá, a qualquer tempo, os S~)tS respectivos membros, minha
opinião é contrária, o que já éonsta do substitutivo. Ao longo
da questão há este problema nos_ seus § 3~ e 49
"Art. 260, Os- contribuintes poderão dedUzir do
imposto devido, na declaração do Imposto sobre a Renda, o total das doações feitas aós Fundos dos Direitos
da Criança e do Adolescente - nacional, estaduais
ou municipais -, devidamente comprovadas, obedecidos os limites estabelecidos em decreto do Presidente
da República.
§ 1' ........................................................ .
§ 2' ···············~·'"""'~·············•'«'"•••••••'""""""
§ 3' O Departamento da Receita Federal, do Mi-

O Sr. Ronan Tito_- Mais ou meno_s _os m_esm_QS, se V.
me permite, Senador, com uma inovação, que é a questão
do incentivo ã -partir do Imposto de Renda, sem delimitar
percentuais, porque isso alteraria a arrecadação, deixando
iSso a critério do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.

Ex~

O SR • .JUTAH1' MAGALHÃES -loso seria em seguida,
agora estou me referindo .ao art. 6':>, que é praticamente a
mesma coisa, um de caráter genérico e outro mais detalhado.
Art. 8':
"O Crinanda aprovará o seu Regimento Interno
no prazo de trinta dias a contar de sua instalação .."
Aí também não há qualquer problema.
"Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo, um conselho tutelar composto de cinco membros
escolhidos pela comunidade local para mandatos de
três anos, permitida a recondução.
Art. 139. O processo paràeScolhã-àos_ inembros
do conselho tutelar será estabelecido em lei municipal
e realizado sob a responsabilidade do Conselho Muni·cipal dos•Díréito-s da Criança e do Adolescente e sob
a fiscalização do Miitistéfiõ Público."
Aqui há uma diferença de sentido na questão.
Art. 260:

.

"Os contribuintes pt1de'rão deduzir dO.ilnJ>OSto devido n~ declil.ração do Imposto de Renàa· .o total das
doaÇões feitas...
-- ------Eu, por e~mplo, aceito essa inovação prOpoSta pelo Senador Ro.nan Tito, a única dúvida que tinha jáitoi dirimida
em convérsa que mantivemos há poucos instantes. Embora,
em tese, acredite que não haja maior problema, verifico que
há ainda uma dúvida no meu espírito quando _diz que o Ministério Público determinará, em cada comarca, a forma de fiscalização das~doaçóes feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Ad:-lescente.
O Sr. Ro;nan Tito -Acho que não tem ...
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nistério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doaç<'leJ feitas aos fundos,
nos termos deste artigo.
§ 49 O Ministério Público determinará em cada
comarca a forma de fiscalização da aplicação, pdo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
dos incentivos fiscais referidos neste artigo."
O Sr. ~~~I! 'J)W_ -_Senador Jutahy Magalhães, basicamente, a nossa discordância está no artigo, o qual poderíamos,
se o Sr. PreSidente assim o permitir, discutir para que o Plená·
rio possa perceber as nossas discordâncias básicas. Diz o art.
4~:

"O Presidente da República nomeará e destituirá,
a qualquer tempo, o Presidente do Conanda, dentre
os seus respectivos membros."
Qual a forma que V. Ex• preconiza para a solução dos
impasses. ou de qualquer problema mais gr<:tve, nos casos de
nomeação? O Conanda não pode ficar acima do bem e do
mã.l. Alguém está acima. Como a Conanda está ligado diretaJllente à Presidência da República, talvez seja por isso. Mas,
se V. Ex' encontrar outra fórmula ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Para mim, a fórÍnula

normal de escolha seria pelo processo de votação dos próprios
membros do Conanda e, se houver o empate - de acordo
com-a nOrma.!......~ assume o mais-velho. Penso que não poderíamos legislar apenas prevendo um possível empate. Não ficaria,
no meu entendimento, muito apropriado, que o Presidente
da República pudesse nomear e demitir o Presidente do Conanda, que é aceito pelos seus pares. Então, sem ouvi-los,
o Presidente teria a"· autoridade de nomear e demitir. Por
essa razão, essa autoridade deve caber à maioria - ou poi
um consenso, que por acaso ·viesse a ocorrer- do Conselho,
que é composto por várias representações governamentais:
Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e órgãos não~gover
namentais.
O Sr. Ronan Tito- Poderíamos, então, estabelecer que
a destituição ~o presidente, ou de qualquer membro, ficará
a cargo da maioria do Próprio Conselho?
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim.
O Sr. Ronan Tito- Concordo colri V. Ex' Assini, não
há nenhuma divergência entre nós.
- O SR. JUTA.HY MAGALHÃES --Sr. Presidente, agradeço a compreensão do Senador Ronan Tito, e inch:~o, no
meu parecer, o art. 2b0 do subS-titutivo do Senador Ronan
--

TI~.

O SR. PRESIDENTE- (Alexandre Costa) - A Mesa entende que o parecer de V. Ex• é favorá":el na forma do substitutivo que apresenta.
O Relator se antecipou à leitura do substitutiv9 do nobre
Senador Ronan Tito. Não havendo, então, objeção do Plenário; a Presidência o dá como lido e já instruído pelo Relator.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES ..:..É porque nós tínhamos
conversado.
O SR. PRESIDENTE (Àléxandre Costa) - Portanto,
o Relator disCutiu, antecipadamente, o substitutivo de Plenário e o aceitou, em parte, nos termos de s~u substitu_tivg.
Incluiu o art. 260, este referido rio seu art. 99 da emenda
substitutiva do Senador Ronan Tito.
Logo, a Presidên_cia coloca em disc1:1ssão o projeto e o
substitutívo do Relator, em turno único.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palvra Para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ronan Tito.~- - ----

o SR.RONA.N TITO (PMDB -MO. Para discutir, sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sen~dqr~s, na verdade, não quero discutir nem tenho pretensões de encaminhar
o projeto. Apenas gostaria de dizer que houve, na verdade,
uma certa dificuldade ·de eu participar dó ctebate com o Senador Jutahy Magalhães, porque não participo da Comissão
em que foi discutido o projeto e,_ ao ~~smo_~mpo em que
se reunia a Comissão, eu eStav-a:-em-outias'OOrilissões.
No entanto, d,epois de conversarmos, chegamos à conclusão que a discord:fncia que havia entre Q substitutivo de S.
Ex~ e as emendas sob forma de substit!Jtiv() _que eu est9u
apresentando se restringia a um item e -pôde ser superada
com um breve debate.
De maneira que, se V. Ex' assim o pemiitir, ·eu estaria
de pleno acordo com o substitutivo do Senador Jutahy MagaJhães, com essas emendas, apenas com a modificaçãoo-da redã._
'ção do art. 4'
Concitaria, inclUsive,_ â-~ t,_ide_ranç_as -~ aprovafe'm, dada
a importância e a urgência· .do assunt_o, po-rque a ~da dia,
Sr. Presidente, vemos no notiCiáriO o extermíniO das-chamadas
"crianças de rua". E o Brasil, neste momento, desgraçadamente, disputa com a África do Sul, junto à Anistia _Internacional, o ~'privilégio" de-se-r Utn dos países que mais desrespeita
os direítos da pessoa humana, problema agudizado pela ques~
tão da criança de rua. De maneira que justifico também o
pedido de urgência que as Lideranças encaminharam. Estou
de pleno acordo com o substitutivo do Senador Jutahy Magalhães e me proponho a sentar com S. Ex• para fazermos a
,redação do artigo.
--- -O Sr. Jutahy Magalhães nobre Senador Ronan Tito?

PermiÚ; .V. Ex• um aparte,
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O SR. RONAN TITO -Ouço V. Ex' com muito prazer,
nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Ronan Tito, o art.
4"' dispõe que a eleição do Presidente do Conanda seria feiita
pelos membros integrantes do Conselho, bem como a destituição, se for o caso. Seria através da maioria na representação
do Conselho.
O SR. RONAN TITO - Proporia ao Senador Jutahy
Magalhães, no caso de impasse, que o Presidente da República
nomeasse ou destituísse.
O Sr. Marco Maciel- P~rmite V. Ex~ um aparte, Senador
Ronan Tito?
O SR. RONAN TITO- Ouço V._J;:x' com muito prazer,
Senador Marco Maciel.
o Sr. Ma~o Maciel ___:senador -Ronan Tito, peJo qUe
percebi dos entendimentos ocorridos, tinha ficado mais ou
menos evidente que caberia ao Presidente da República nomear o Presidente do__ Conanda.
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. EX" que eu dê
uma explicação ao nobre Senador Marco Maciel'?
O SR. RONAN TITO - Com _muito prazer, Senador
Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Gostaria de dar uma explicação ao Líd!-!r, porque S. Ex~ talvez não tenha tido a oportunidã.de de escutar, já que a toda hora é requisitado par_a alguma
coiSa. Eu disse no meu Pronunciamento, na leitura do parecer'
que no substitutivo do- Senador Ronan Titõ havería ess'a pro:.
posta, mas que eu não a aceitava. Pela minha proposta trazida
ao conhecimento do Plenário, quanto a essa matéria, no meu
entendimento devem caber aos membros do Conselho a eleição e a destituição. Por que o Presidente da República? Acho
que não é necessário~- O Presidente já tem tanta coisa para
fazer, já está_ em dificuldade para atender a tantos probl:m~s
nacionais importantes e ainda ficar também Sua Excelencia
responsável por isso. Para quê? São quatro membros do ExecUtivo, há representantes do Legislativo e do Judiciário. Por
que dar ao Presidente essa função? Acho que não há necessidade e b:enhuma razão para isso. A maioria do Conselho
escolhe os_ seus membros. As representações não-governamentais não têm maioria no Conselho, para que se possa
dizer: "Eles vã-o votar em quem eles quiserem". A soma dos
representantes dos poderes públicos tem uma maioria absoluta, .então não há necessidade disso.
~·~ O SR. RONAN TITO - A explicação que eu gostaria
de dar ao Senador. Jutahy Magalhães, ao Líder Marco Maciel
e ao Plenário se deve ao fato de, no § 1\> do art. l\> da emenda
substitutiva, estar expresso: "O Conanda integra a es~rutura
básica:tla Presidência da República". Porque o Conanda tem
de estar ligado a alguma coisa, não podemos deixá-lo solto.
Então, como ele hoje, de fato, está _int~_g~ado, coroo o Conselho é paritário, uma parte~ da comun~dade e a o~tra .!?arte
é não - g9vemamental, e que pense! que podena ftcar a
nomeação a cargo _do Presidente da República.
Quanto à destitUição, -devo dizer que concordo plenamente com V. Ex~, porque a destituição, se fosse feita pelo
pfópi'io Conselho, acho que estaria plenamente de acordo,_
pois é o ConselhO que está vivenciando, que está sabendo
o que lá ocorre. Agora, frente à nomeação, e como se trata.....
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de um Conselho paritário, no caso de se chegar a um impasse,
quem vai decidir? O Conselho é constituído por duas partes:
uma é governamental e a outra é não -governamental, em
partes íguais. Queril desempata?
O Sr. Jutahy Magalhães - Mas a questão não é tão
paritária. Ele é constituído de oito membros indicados pelo
Presidente da República e de oito não indicados, pois há
dois representantes do Poder Judiciário, indicados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, e dois do Legislativo,
indicados pela Câmara e pelo Senado, respectivamente. Creio
que não há essa questão de impasse. Essa previsão de impasse

força um pouCo, na realidade. No substitutivo,- também o
Conselho é um órgão subordinado à PreSidência da República,
faz parte dela. Francamente, não vejo essa necessidade de
o Presidente da República nomear. Como já deixei bem clilro,
não aceito essa proposta, tenho pensamento contrário em
relação a ela. Agora, trago, para conhecimento da Casa, a
proposta do Senador Ronan Tito. Na discussão da proposta,
s6 pude aceitar os itenS coJ:ri os qu-ais éu estava de acordo.
Mas há aí a: prOposta do Senador Ronan Tito. No meu entendimento, é desnecessáriO que seja o Presidente da República
quem tenha de nomear.
O Sr. Marco Maciel- Senador Ronan Tito, permita-me
concluir o aparte que estava produzindo anteriormente._
O SR. RONAN TITO- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Marco Maciel - Gostaria, caro- Senador Ronan
Tito, fãzendo coro às observações que V. Ex! vem de fazer,
.de lembrar que o Comindaintegra a estrutura básica da Presidência da Repúl:51ica. Inclusive é Um órgão, conseqüentemente, que pertence à Presidência da República., que pertence
ao Poder ExecUtivo. Ora, como praticamos o Sistema presidencialista, o Poder ExecutiVO é- ullípesso-al; ao Presidente
da República cabe, então, prover os órgãos, fazer, conseqüen~
temente, a nomeação dos seus titulares, mesmo quando indica.:.
dos por 'outros Poderes. E cabe ao Presidente naturalmente
nomear os presidentes dos respectivos órgãos, Isso faz parte
'ti~. estrutura do próprio Poder Executivo. De mais a mais-,
~'ii gostaria, também, de, por interm_édio ~e y. Ex\ Dobre
..,Senador Ronan Tito, fazer um apelo ao Senador Jutahy Maga~ães, porque nós temos votado essas matérias todas por acordo, por entendimento. E é graças a -esse eiiteiidi.riien-tõ- que
~.stá sendo possível, num tempo relativamente rápi4o, nós
lão somente aprovamos a lei qüe dispôs sobre os dirdtos
das crianças e dos adolescentes, mas aprovarmos, também
o projeto de lei, que cria o Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente, o Con~nda, que vai permitir
fazer com q~e a lei que nós aprovarmos anterior1nente, que
dispõe sobre o direito da criança e do adolescente, tenha
a sua plena eficácii, assim-eu pOSso dizer. Então eu gostaria
de fazer um apelo ao Senador Jutahy Magalhães, que é um
parlamentar assíduo, cuidadoso, que examina bem.as matérias
que lhe são afetas e que tem, como todos nós reconhecemo~,
sua herança familiar, que tem um grande espírito público,
eu gostaria de fazer por seu intermédio, Senador Ronan Tito,
um apelo ao Senador Jutahy Magalhães para que concordasse
nesse ponto, para que nós pudéssemos trabalhar, como estamos trabalhando até agora, num sistema de acordo e possamos, assim, dar, o mais rapidamente possível ao País, esse
Conselho. Essa é a minha _opinião. É lógico que nada, aqui,
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é dogma, mas é uma questão que eu gostaria suscitar a V.
Ex~
O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Senador Ronan Tito~
eu queria falar rapidamente sobre o mesmo assunto. Se V.
Ex~ me permitir ...
O SR. RONAN TITO - Darei o aparte a V. Ex•, mas
eu queria tentar responder ao Senador Marco Maciel, e também ao Senador Jutahy Magalhães antes. Trata-se de cargos
não remunerados, de pessoas que se dedicam à criança, que
é um problema agudfssimo, eu diria até que é um sintoma
dessa grave síndrome que assola o Brasil neste momento.
E as péssoas que verdadeiramente vão cuidar desse assunto,
no meu entendimento, são pessoas desarmadas e pessoas que
estão lá para servir. De maneira que, com toda a sinceridade,
essa questão, para mim, é uma questão menor. Apenas colo,quei que uma determinada peSsoa pudesse nomeaf e- aemitir,
até abriria mão se o Senador Jutahy Magalhães concordasse
que nós colocássemos que a eleição _e a destituição se fariam
p'elo próprio Conselho, e no caso de empate o PreSidente
da República dirimiria a dúvida. Porque eu tenho muito medo
do democratismo, do assemblefsmo e da ·discussão sem fim,
sem término.
Mas ouço, com prazer, o nobre Senador Cid Sabóia de
Carvalho.
O Sr. Cid Saboia de Ca.Valho - Acho que V. Ex• tem
toda a razão, com um princípio geral do Direito Admiriistrativo Brasileiro: quem nomeia é quem exonera; quem nomeia é quem demite. Na verdade, aqui, como diSse bem o
Senador Marco Maciel, os membros são indicados ao Presidente da República, e o órgão é da Presidência da República,
e, como tal, quem nomeia é o Presidente da República. Então,
quem deve destituir é o Presidente da República; isso é um
princípio lógico. Na verdade, _as pessoas indicam, está bem
claro no art. jo;> e seus respectivos parágrafos. São Os niembros
indicados ao Presidente. O Presidente é quem consuma a
presença dos membros no Conselho; logO, quem tem qüe
destituir é quem nomeia. Isso, por um princípio geral do Direito Administrativo Brasileiro. Por isso, quero concordar com
V. Ex\ dizendo que não há mal; se o órgão é da P.residência
da República e se se insere ná PresidênCia dã _República;
está sob a autoridade do Presidente da República. Não há
outro caminho. Acho que V. Ex~ enfocou muito bem o problema. E é também uma questão rnenor e está equ3.eioriado
pelo Direito Administrativo Brasileiro.

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, como é bom
termos a possibilidade de ouvir um Senador que não só é
competente em todos os assuntos, mas principalmente entende
bem de Direito e de Direito Administrativo. O que foi dito
pelo Senador Cid Saboia de Carvalho esclarece bem a nossa
dúvida e acho que ele tem toda a razão. E disse bem ao
final, Senador Jutahy Magalhães ... Então, Sr. Presidente, dou
por minhas as palavras do Senador Cid Saboia de Carvalho,
que esclareceu bem a dúvida e era só ·o que tinha a dizer.
Obrigado.
~ ~ ~O SR. PRESIDENTE. (Al"xandre Costa) - Em votação
o substitutivo, que tem preferência regimental.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDEN1E (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra a V. Ex'
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O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, fizemos aqui um áco
Senador Jutahy e eu, em _qtie S. Ex-' acatoli as emendas de
plenário, com uma dúvida apenas, no art. 49
O Sr. Jutaby Magalhães substitutívo.

O art. 260 foi incjºído no

O SR. RONAN TITO - Então, eu pediria a V. Ex•,
Sr. Presidente? que colocasse em votação de uma maneira
diferente. Seria votado o .substitutivo da ComissãO, apresentado pelo Senador Jutahy Magalhães, que aceitou todas as
emendas, deixando de lado o art. 49 • Faríamos, depois, a
votação apenas do art. 4~
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Exatamente.
V. Ex• terá que formalizar o requerimento.
O SR. RONAN TITO -Formalizo com prazer:
OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1~-Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 722, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, do art. 4~' do
substitutivo de Plenário.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. - Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação
_,
o requerimento.
-

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE- Tem V. Ex• a palavra.
O SR. RONAN TITO (PMDB -_ji,[ÇL Para encamin_har.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
os que votarem ~'sim", os que votarem com o destaque do
art. 49 aceitarão a sua inclusão, na qual se assegura à Presidência da República a indicação e a demissão do Presidente
do Conanda.
O Sr. Jutaby Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Tem V. Ex•
a palavra.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço ao
Senador Ronan Tito que verifique essa questão, porque ele
mesmo tinha concordado que, pelo menos, a demissão não
seria feita pelo PresidenteA Não seria pelo menos -a demissão,
se a niaioria aceitar. O meu võfo é cOntrário à no_meação.
E na proposta fica redigido que a demissão, a destituição
não é do Presidente da República:
"O Presidente da República, segundo o art. 4~'
em questão, nomeará e destituirá, a qualquer tempo,
o Presidente do Conanda, dentre _os seus respectivos
membros."
O Sr~ Rorian Tito -Sr. Presidente,,no debate que tl-avamos aqui na tentativa do entendimento_ -_se houver entendimento também do Plenário'- o que o Senador Jutaby Maga.Jhães e eu pretendíamos era que a destituição· do Presiden~e
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pudesse acontecer pelo próprio Conanda. Em caso cfo empate,
Senador Jutahy Magalhães, V. Ex~ concorda que seja o Presi-..
dente da República?
O SR. JUTAHí' MAGALHÃES- Sr. Presidente,
V. EX' me permite?
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Tem
a palavra V. Ex•
O SR. JUTAHY 1\:fAGALHÃES -Se fornios levar -tão
rigidamente o debate, teremos que pedir as notas taquigráficas. V. E~ colocou em votação inicial, e foi aprovado. Em
seguida, o Senador Ronan Tito levantou o problema , começamos a ·conversar·nov·amente .e chegamos ão que mais ou
menos S. Ex~ desejava. Se agora há"-um -entendimenfo, também, de que se aceite essa modificação no art. 49 , ficando
apenas a.~nomeação por conta do Presidente da República
e a 4estituição pe-lo Conselho e, no caso de empate, aí, sim,
o Presidente seria o responsável pela destituição, poderemos
então fazer a modificaçãO.
- - O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Mesa pede
ao nobre Senador Ronan Tito que formalize novo requerimento. Solicito aos nobres Senadores Ronan Tito e Jutahy
Magalhães que venham até à mesa.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está suspensa
a setsão.
·

(Suspensa às 19 horas e 45 minutos,~a sessão é
reaberta às 19 horas e 56 minutos:
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está reaberta
a sessão.
_
Q Senhor 1• S~cretário procederá ã leitura do requerimento.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 723, DE 1991
Nos termos do art. 312, aünea b, do Regimento Interrio,
requeiro destaque, para aprovação do art. 49 constante da_
eme~~~ subs1itutiva de plenário.
-- Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. -Senador Ronan
Tlto.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri·
mento lido será votado oportunam~nte.
Em votação o substitutivo da Comissão,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo da ComiSsão, ficam pre} Udicildos
o projeto e o sub~titutivo do Senador Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação
o requerimento. relativo à aprovação dO art. 4~ da emenda
substitutiva.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
·
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica prejudicado o requerimento"afltetior.
A m·atéria vai à Comissão Diretora, a fim de ser redigido
o vencido para o turno suplementar.
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A COMISSÃO DIRETORA
PARECERN" 389, DE 1991
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 36, de 1991 (n' 514, de 1991, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido
para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao ProM
jeto de Lei da Câmara n' 36, de 1991 (n' 5!4, de 1991, na
Casa de origem), que cria o Cõõselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CONANDA e dá outras
providências.
Sala de Reuníóes da ConiiSsa:o, 9 de outubro de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator
- Lucfdio Portella - Beni Veras.

ANEXO AO PARECER N'.389, DE 1991
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n~" 36, de 1991 (n9 514, de 1991, na Casa de origem),
que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente - CONANDA e dá outras providt!n·
cias.
O Congresso NaciOiiã.l aecreta:

---__ -_
Art. ta É criado o Conselho Nacional dos· Direitos da
Criança e do Adolescente~ CONANDA.
§ 19 Este Consdho integra o conjunto de atribuições
da Presidência da República.
§ 2' ~ O Presidente da República pode delegar a órgão
executivo -de sua· escolha o suporte. técnicowadministrafivow
financeiro necessáriO ao funCionamento do Conanda.
Art. 29 Compete ao Conanda:
I - elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, fiscalizando
as ações de execução, observadas as linhas de ação e asdiretrizes estabelecidas nos aris. 87 e 88- da Lef n~ -8~069, de 13
de julho de 1990 (Estatuto da Crjança e do Adolescente);
I I - zelar pela aplicação da política-nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
III- dar apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente, -aos órgãos estaQuais, municipais e entidades não-governamentais para tornar
efetivos os princípios, ã.s -diretrizes e os direitos estabelecidos
na Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990;
IV -avaliar a política estadual e municipal e a atuação
dos Conselhos Estaduais e Municipais da Criança e do Adolescente;
V - atuar cama instância superior em caso de petições,
denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou
entidade quando ocorrer ameaça ou violação dos direitos da
criança e do adolescente assegurados nas leis e na ConStituição
Federal, não solucionadas por Conselho Municipal ou Estaw
dual;
VI- ajudar os órgãos_ competentes na abertura judicial
de ações civis destihadas a assegurar os direitOS da _criança
e do adolescente;
VII- acompanhar o reordeôamento institucional propondo, sempre que necessário,· modificações nas estruturas
públicas e privadas destinadas ao atendimento da criança e·
do adolescente;
VIII - apoiar a promoção de campanhas educativas sobre os direitos da "Criança e do adolescente, com a indicação
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das medidas a serem adotadas nos casos de atentados ou violação dos mesmos;
IX- acompanhar a elaboração e a execução da proposta.
orçamentária da União, indicando modificações necessárias
à consecução da política formulada para a promoção dos direitos da criança e do adolescente;
X- gerir o fundo de que trata o art. 69 desta lei e fixar
os critérios para sua utilização, nos termos do art. 260 da
Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990;
XI- elaborar o seu regimento interno; aprovando-o pelo
voto de, no mínimo, dois terços de seus membros, nele definindo a forma de indicação do seu presidente.
Art. 3~ a·coJ::Ianda é-iritegrado por quatro representantes do Poder Executivo, ihdicados dentre os executores
das políticas sociais básicas, dois representantes do Poder Legislativo, sendo um da Câmara dos Deputados outro do Senado Federal, dois representantes do Poder Judiciário, indicados
pelo Presidente do Supremo Tribu-nal Federal.
§ V Integram, ainda, o Conanda oito representantes
de entidades não-governamentais de atendimento dos direitos
da criança e do adolescente, devendo incluir-Se, entre elas,
pelo menos, uma entidade voltada especificamente às crianças
até seis anos.
§ 2Y Na ausência de qualquer titular, a representação
será feita por suplente.
Art. 49 OS membros efetivos eSuplentes representantes
dos Poderes Públicos são indicados pelos titulares dos respectivos órgãos, e os representantes das entidades não-governamentais são indicados ao Presidente da República, através
de escolha, sob a coordenação do Fórum DGA --FOI-Um
Nacional Permanente de Entidades não Governamentais de
Defesa dos DireitOs da Criança e dO AdOlescente, COm a
supervisão da OAB.
Parágrafo único .._As furições dos membros do Conanda
não são remuneradas e seu exercício é conSiderado serviçq
público relevante.
Art. 5Y O Presidente da Repóblica nomeará e desti·
tuirá, a qualquer tempo, o presidente do Conanda, dentre
os seus respect~vos membros.
- Art. 6~ É instituído o Fundo Nacional para a Criança
e o Adolescente ..
Parágrafo úniç:ó. O fundo de que trata este artigo tem
como receita:
a)· contribuições ao Fundo Nacional referidas no art. 260
da Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990;
- b) recursos destinados ao Fundo Nacional, consignados
no Orçarilento 'da União;
- c) COntribuições dos gove:rno~ e organismos ~str!l~geiros
e internacionais;
_ _ _
d) o resultado de aplicaçõés ~do governo e organismos
estrangeiros e internacionais;
e) o rt::sultado de aplicações• no mercaOo financeiro, -observada a legislação pertinente;
f) outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 79 As indicações a que se referem o art. 4Y devem
ser efetuadas em trinta dias, a partir da vigênCia desta lei,
incluindo os nomes dos representantes, titulares e suplentes.
Art. 89 A instalação do Conan.da dar-se-á no prazo de
quarenta e cinco dias da publicação desta lei.
-Art. 99 O Conanda aprovará o seu regimento interno
n-o prazo de trinta dias, a contar de sua instalação.
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Art. 10. Os arts. 132, 139 e 260 da Lei n' 8.069, de
13 de julho de 1990, passam. a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 132. Em cada Município haverá, no mini~
mo, um ConselhO Tutelar composto de cinco membros,
escolhidos pela comunidade local para mandato de três
anos, permitida uma recondução."
"Art. 139. O processo para a escOlha dos mem~
bras do Conselho Tutelar será estabelecido em lei mu~
nicipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
e a fiscalização do Ministério Público."
''Art. 260. Os contribuintes poderão deduzir do
imposto devido, na declaração do Imposto sobre a Renda, o total das doações feitas aos Fundos dos Direitos
da Criança e do Adolescente Nacional, e estaduais ou
muniCipais - devidamente Coriij:irovadas, obedecidos
os limites estabelecidos em decreto do Presidente da
República.
·
§ 1' ••••--•c.. •••••••• .. ••••••••••••••••.~. . . . ~~••••••• . . •
§ 2• .................................. ~ ......~ ...'" ....... .
§ 3' ·O Departamento da Receita Federal, do MinistériO da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aOs Fundos,
_
nos termos deste artigo. _
_
§ 4~' Q MinistériO Público determínai-á em cada
comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
dos incentivos fiscais referidos neste artigo."
Art. 11. Esta Iel entra em vigor na d3._t3- de sua pU.bHcação.
Art. 12. Revogam-se as disposiçõeS êm-contráfiõ.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre a mesa,
parecer da Comissão Diretorã que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
· ·

É lido o seguinte
PRESIDENTE-(Alexandre Costa) _: Discussão;
em turno suplementar, do Projeto.-Não havendo quem peça a palavra, encerre:) a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o ap-rovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Esgotada a
matéria constante da Ordem dO-"Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra,.ao nob!e Senador OdaCír Soares.
O SR. ODACJR SOÁRES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs: Senadores, uma das
características mais comuns da vida económica mundial no
momento é o processo de desestatização ou de privatização.
Os motivos são os mais diversos, mas, em geral, podem ser
resumidos em poucos elementos básicos, tais comO: (a) a busca
por maiores níveis de eficiência das atividades produtivas;
(b) o reconhecimento de que o Estado deve se dedicar mais
a prover os bens públicOs, deixa_ndo ao setor privado a responsabilidade de desenvolver as atividades produtivas, particularmente quando as pré-condições das indústrias básicas já
estão implantadas; e (c) a necessidade de redução do déficit
público, entre outros.

o SR.
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Graças ao reconhecimento destes fatos, o Congresso Nacional aprovou a Lei n"' 8.031. que, sancionada em 12 de
abril de 1990, criou o Programa Nacional de Desestatização.
Esta lei, no seu artigo primeiro, explicitou os objetivos fundamentais deste Programa, começan<:io pot: ~essaltar que ele
visava-"reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público". Mais adiante, neste mesmo
artigo, esta mesma lei explicitava que a deses-tatização no
País também tinha o "objetivo de contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscfmo da oferta
de valores mobiliários- e da democratização da propriedade
do capital das empresas que integrarem o Programa".
Para implantar este Programa a lei criou uma Comissão
Diretora, cujos membros tiveram Sua indicação aprovada pelo
próprio Congresso Nacional.
Vários condicionantes, nonnas e procedimentos foram
então estabelecidos pela lei, para serem observados por referida Comissão, iriclusive com a clara indicação dos setores
e-atividades a serem excluídos do processo- de privatização,
objeto de definição Constitucional.
·
Diante deste quadro, a Comissão relacionou várias em-.
presas estatais a serem privatizadas e dentre elas foi incluída
a Usimhi:as, que não se enquadra entre as atividades e setores
impedidos de sereni privatizados, objeto do_s já citados dispositivos constitucionais (Artigos 21; Í59 e 117).
Além disto, em 4 de j_unho do corrente ano, a Comissão
fez publicar em vários jornais de circulação nacional, o Edital
n"' PND-A-01191/Usiminas, que, de maneira trãnsparenü:,
abrangente, e clara,_tornava_públicas as condições de privati-zação da Usiminas. Referido Edital era constituído de 11 Capítulos e mais um Cronograma do Processo, que tratavam, entre
outros, dos seguinte~ tópicos:
-Princípios Legais, Justificatiya da Priy_atização da Usiminas;
-Estrutura das Ofertas e Preços;
-Condições de Acesso, leilões e obrigações especiais;
-Oferta aos Empregados; _
-Financiamento da Compra; _
_-Informações_ básicas sobre a Usjminas;
-Cálculo do Valor Económico e Justificativa do Preço;
-Divulgação dos Resultados.
---A leitura detalhada destes tópicos ·permite o conhecimento total do objeto do processo da Privatização, bem como
o reconhecimento de corno o procesSo estava sendo conduzido, com todos os passos que estavam sendo adotados, e,
mais que isto, como os cri~érios ,.da lei estavam sendo implantaçlç.s, inclusive ~o tocante<\ def.úüção do preço, das condições
de venda e das restrições impostas.
;\ título de ilustração, ob~erva-se no citado Edital os
segumtes pontos:
.
a). quanto à justificativa da :Privatização da Usirnirias: _
"O Esta:do ingressoU no setor produtivo da side-rurgia de aços planos com o objetivo de dar suporte
ao processo de industrialização, através do a porte de
recursos próprios e da concessão de finailcfaníéntos
de longo prazo ( ... ) que se impôs em face da limitada
mobilização de recurs_o.s pelo s_etor privado nacional.
A evolução da econoiniâ. brasileira, ~aracterizá.da por
profundas modificações estruturais eiv- sua industrialização, e a redifinição e:Sfrategica da atividade siderúr-
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gica no contexto económico atual, recomendam a reti- ·
rada do Estado do -setor, já que a prodUÇãO -e a coniercialização do aço não constituem missão prioritária do
setor público._ Por outro lado, a exaustão dos recursos
orçamentários disponíveis e, portanto, as sérias restrições aos investimentos- das_ e:statais, inViàbilizaram o
indispensáVel aperte de novos recursos para atualização
tecnológica e operaciânal". (O investimento médio
caiu de US$2.335 milhões ..de 1980/83 para somente
US$500 milhões de 1984/89).
·
O.Edital t3.1itbéin expliCita que, embora a Usirriinas
seja uma empre-sa líder do mer~do doméstic-o-, competitiva inteilacionalmente, capitalizada e bem administrada, ela necessita ser transferida .ao setor privado
para manter e melhorar so.a posição competitiva, sem
os constrangiml~ntoS adv.indos do controle acionário
estatal, que liberariam ·as potencialidades existentes,
e permitindo maior modernização da economia brasileira, desenvolvimento do mercado de capitaiS' e da
atiVidade empresarial do País.
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quanto à oferta_ aos empregados:
Foi definida uma quantidade de 111.554.636.794
ações ordinárias (10% do capital votante e 5% do capital total) e igual quantidade de ações preferenciais re..:presentativas de 10% do capital não-votante e 5% do capital total para os empregados da empresa.
O quanto às moedas a serem utilizadas:
'"As operações potierão ser liquidadas em moeda
corrente, com Cruzados Novos depositados no Banco
Centtàl, com Certificados de Privatização, bem como
através de títulos e créditos da dívida federal, como:
(a) créditos e títulos da dívida externa brasielira e respectivoS encargos contraídas por entidades do Setor
Público Federal; (b) Títulos da Dívida Agrária, Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento e debêntures da Siderbrás; (c) créditos relativos às dívidas das~
entidades públicas e (d) créditos vencidos contra enti-=dades controladas pela União.

cOmo se oóserva, portanto, o propósito, a forma, o preço
e tOdos os demais procedimentos relativos à privatização da
b) quanto ao limite da participação estrangeira:
Usiminas, bem como toda a autorização legislativa foram am~
pia e transparentemente divulgados desde há bastante tempo
"0 capifal estrangeiro não poderá exceder 40%
pela Comissão Diretora aprovada pelo Congresso Nacional,
do capital votante da Usimina·s~ -já -íilcluída a participação da Nippon e demais acioniSüis estraitgeiiOs .. ,- assim como foram realizados em obediência à legislação em vigor, aprovada pelo Congresso Nacional.
·
Em decorrência,-o limite máximo de participação do
Poder-se-ia, eD.lretanto, ser levantada a questão da esseninvestidor estrangeiro no leilão de ações ordii:J,árias é
cialidade da preservação do património da Usiminas e de
de 25,87% do capital votante da Usiminas."
-preocupação de que a empresa não sú mantenha, como auc) quanto ao objeto da alienação:
mente sua contribuição para o desenvolvimento industrial brasileiro e para a geração de empregos e de divisas para o País.
"O objeto do edital é a alienação de
Neste particular, entretanto, a .resposta não poderia ser
951.367.168.342 ações ordinárias e 957.(i.84.177.640~
ações preferenciais do capital social da U siminas, ... re- outra, ou seja, é exatamente por estes motivos que a Usiminas
está na lista das empresas estatais brasileiras a serem privatípresentando 85.283% do seu capital votante, 85.849%
zadas, isto é:
·
<lo capital não-votante e 85.566% do seu capital totaL"
(a) ela irá continüar a ser uma empresa-líder do setor,
O proceSso é 'o de leilões públicos, através de sociedades corretoras habilitadas a operar em Bolsa de Valo- na medida que será alienada na sua totalidade e operada
por empresários p-rivados q_ue, por definição, e COmo demonsres.
tra a experiéncia brasileira, visam maximizar sua posição relad) quanto ao preço míriimo: tiva no mercado;
"Na determinação do preço mínimo da totalidade
(b) haverá maiores e melhores condições para sua moderdas ações da Usiminas, adotou-se o critério do seu nidde e maior produtividade, pelas possibilidades de novos
valor econômko, com base no fluxo de caixa gerado" investimentos.. pelos novos acionistas do setor privado; e
pelas operações futuras, e respeitadas as premissas de
(c) criará um processo em cadeia ainda maior, pela expioa produção de aço líquido crescer de 3,7 milhões de ração de todas as suas potencialidades, a partir dos novos
t/ano para 4.2 milhões de t/ano ao final do período horiz~:mtes e modo operacional do setor privado e pelo comprojetado, os investimentOs a serem concluídos em vá- prometimento do Governo em não fazer política de preços
rias 1:1nidades da indústria, preços interiiadOitais como
pr'êtlatória para o setor, uma vez que esta é também uma
parâmetros pãra as vendas internas e externas. Além dªs condições básica:s do processo de privatização.
disso, foram considerados também outros valores obti_ É__ oportuno insistir cj_Ue a privatização da Usiminas nãó
dos Por diferentes métodos, a saber: (a) patromônio
representa um fato isolado. Ela ,passou a simbolizar todo um .
líquido contábil; (b) património líquido real, a valores
programa de reforma e reestruturação da economia brasileira,
de mercado; e (c) valor de liqUidação controlada dos que pretende recolocar o País na trilha do desenvolvimento,
-- - em bases permanentes. O que eStá em debate não é apenas
ativos da empre~a.
Os valores finais_ partiram da base de demonstra- a privatização de uma empresas estatal, mas sim qual o camitivos económicos e financeiros--de 30 de novembro de nho que o País deseja seguir:_ insist1i em um riiodelo de desen1990 auditados pela Arthur Andersen Auditores Inde- volvimento de base estatal, já totalmente esgotado e superado,
pendentes SIC Ltda.
OQ. preparar os fundamentos sólidos de uma nova e duradoura
Como resultado final, foi estabelecido, Como base etapa de prosperidade, com a máxima participaÇão possível
mínima de~preço, o maior preço mínimo recomendado do setor privado. A privatização da Usiminas representa, pai-pelos consultores independentes, que equivale a tanto, um divisor de águas.
US$1.800 milhões, ou Cr$525.187 384.650,00, referido
Na medida em quiia p-rivatização contribui para aumentar
a 31 de maio de 199l.
a eficiência d3s empresas, reduzindo seus custos de produção,
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a economia brasileira ganhará ffiaior corõpetitividade nos mercados intemacionaís. O _atraso no programa de privatização

afetará negativamente a capacídade dos-produtos brasileiros
de concorrer com seus similares internacionais, em um amb,iente de acirrada disputa<: crescente integração.

A demora para concretizar a venda da primeira empresa_
estatal incluída no programa de privatização já aprese-nta efeitos negativos sobre a economia brasileira. O~Jriveslidores
externos, que no_s últimos meseS haviam começã.do a retornar
ao País, na esteira do próprio programa de pri-vatização, estão

receosos da falta de segurança e da indefiritção das regras
do jogo. Afinal, a Leio• 8.Q31/9trfoiou nãoparãValer?
Observa-se, após ·õ pfii:ite~ro ãdiameflto do l_eilão da Usiminas, que os capitaís-eXtéinoS Cessaram de íngress~ no País
e, em alguma medida, fluí~am para outros países. A expressiva·
desvalorização da moeda nacional, frente ao dólar, verificada
recentemente, reflete, em parte, este fato. As conseqüências
sobre a inflação, desta desvalorização, _são Sobejamente conhecidas. A queda dos preços dos títulos da dívida externa,
no mercado secundário, também reflete o clima de incerteza.
A falta de credibilidade também afetou a colocação de títulos
de empresas públicas no exterior. Após recentes colocações
bem sucedidas de empresa; ·como a Vale do ~io __Do_ce e B~
DES, a Telebrás não consegUiu ·aceitabilidade para seus _títulos, logo após a não realização do leilão, no dia24 de setembro
passado. Também a negociação da dívida externa, atu_almente
em curso, pode ser significatiV3ilfente difiCultada pelos entraves ao programa de privatização.
É preciso reverter imediatamente esta sítuação, porque
p tempo trabalha contra nós.
__
Outro ponto importante a ser aqúi levantado diz respeito
à reação da maioria dos brasileiros, que, consultados através
de uma pesquisa-de opinião pública feita pela Vox Populi
(nas classes média e alta) e pelo Ibope (classes A, B, C e
D), em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte,
entre os dias 12 e 15 de setembro último, concluíram que:
(a) a desestatização vai contribuir para o desenvolvimento
do País; (b) será positiva até mesmo para -os trabalhadores
das emrpesas vendidas; (c) é favorável à participação das em·
presas estrangeiras na -aquis_ição de estatais; (d)--o processo
de privatização deveria andar mais rápido.
Nem mesmo em relação a setores até agora considúaâOs
como de alçada exclusiva do Estado a opiniãO da maioria
dos brasileiros pesquisados é contrária à privatização. Em
particular à área siderurgica, a ·opinião da :maioria- é que s~-
trata qe área onde o Estado _e a iniciativa pnvaaa podem
ocupar espaço, mas- com ·a-·preüominânciã sendo favorável
a que a iniciativa privada seja a líder do setor. Apenas as
áreas de serviços de água e saneamento básico, e êorreios
e telégrafos dividem as opiniões das pessoas pesquisadas, que
dão ligeira prefefênciã pela preseOta-do Estado.
Nas últimas semanãs,- a discuss&O êm torno dÕ Programa
8adonal de Desestatizã'Ção foi conduzida de forma ideológica,·
regional e até mesmo- emocional. Perdemos, por assíni -dizer,
o fio da meada. Por isto, é ifu.poftãnte, neSte- momentõ~feCaP
turar a essênciã da questão.
Não é simplementes uma questão de crtiticar ci:gá_!Derit~.
o Estado, negar a constribuição histórica das empresas estatais
ao processo de industrialização do País. O que_ OCOJ;fe é que
as ·finanças públicas se encontram ein estado de falência, e_
os recursos para investimentos Sâo inSuficientes 'tJàtaOCUmPri-mento das atividades básicas- do Estado, quanto mais para
serem investidos em setores produtivos, cujas atiVidades poo
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_dem mais eficientémenttn;ereni'ctes-e_nvolvid3s_pc!lo setor privado. Em tód.O o· mÜndÕ, até nicsmo ·noS países do çhalnado
bloco socialista, os Governos vêm buscando realinhar as forças
do EStâd_o e de sUas e~nomias no-pressuposto de um esgotamento do modelo de crescimento económico baseado na inter-ven~Ção e_statãl, e nuni ProcessO de abert~ra -crescente ao setor
piíVa"dõ e aos investimentos-estrangeiros.
,As dúvidas ~xistentes, no caso da UsimirlãS, com r-e]ação
ao·uso das diferentes moedas contempladas, estão agora sendo
esclarecidas através da edição da Medida Provisória n 9 299.
Um último _ ponto merece s_er levantado, sobre uma pergul1:_ta freqüente: Por que vender a Usiminas, se (a) a empres~
dá lucro, (b) é eficiente; e_(c) éJíder do setor?
A razão_ básica é que ela gera exCedentes atualmente
ainda em função dos investimentos -realizados pelo Governo
para colocá-la na vanguarda tecnológica, mas que, pela falta
de novos e necessários investimentos, em função da crise fiscal,
ela acabará gerando prejuízos e irá perder cada vem mais
sua capacitação teCnológica. Nestas condições, para a Usíminas, no futuro manter sua posição, o Governo terá de desviar
os já reduzidos recursos disponíveis para inVestimentos sociais
para alocar nesta empresa. Assim, os benefícios do esforço
fiscal do P~ís seriam Jocalizado$..~pt_ empresas estatais, em
seus cljc:mtes e fornecedores, e em_s_eus empregados, em lugar
de serem disseminad_os por toda a população brasileira que
precisa crescentemente ser atendida por serviços básicos de
saúde, educação, seg~!ança pública, ~ntre outros.
Volta-se, assim, à questão cruéial: de um lado, o esgotamento do papel do Estado como empresário, e, do outro,
a necessidade de se estabelecerem prioridadeS -dia-rife do -volume limitado de recursos que o setor público tem condições
de mobilizar. A reforma do Estado, e em particular, o processo
de privatização - do qual a Usiminas é apenas o primeiro
-não visa, portanto, debilitar o Estado, mas, ao contráriO,
revigorar toda a economia brasileira, procurar o fortalecimento do Governo, através da reorientação de suas atividad~
para as áieas sociais.
_
É neste quadro definido pela Lei n' 8.031190 e dentro
do press~posto de se m0derJJJZ:3f _a economia brasileira, e
se_ tornar mais eficaz a ação do Governo, que O--processo
de privatização da Usiminas se justifica-e requ~r o apoio de
toda a sociedade brasileira e, partiCularmente, do Congresso
Naci()_nal, que, coerentemente com a aprovação inici3J de referida le"i ;-estabeleceu. as c;ondições legais para a efetiva implementação do -piocesso de desestatização do País.
A Privatização da Usiminas é apenas a deco-rrência desta
decisão política e o primeiro caso de uma série de outras
privatizaçOes de empresas estatais, dentro do Programa Nacional de Desestatização aprovado pelo Congresso Nacional e
pela pesquisa de opinião da população brasileira.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costà) _:_ Concedo a
palavra ao-nobre Senador Pedro SimQn.
_ OSR. PEDRO_SIMON (PMDB ::_RS. Pro~uncia o seguinte-discurso.) -_Sr. Presidente, s~s e Srs. Seil~ç!Ores, há
o -tenipõ-Para -a Ciítíca -e o tempo-pa-ra o reconhecimento
e o elogio_._
Anteontem, _desta tribuna, fizemos pronunciamento denunciando três iniciativas_ dO Podef E~ecutivo que infríngiam
.a -Lei Maior e3}ustiça.
A primeira" delas se referia à pretensâo do Senhor Presidente da República de suspender a eficácia de dispositivos
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da Constituição, constante da proposta original do Em~n~ão.
ATO DO PRESIDENTE N• 728, DE 1991
Reconhecemos na ocasião, que o 6overno já sanarao·equivoO Presidente do Senado Federal, no uso da sua compew
co, ao retirar do texto finalmente remetido à apreciação-Uo
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
Congresso Nacional, a referência esdrúxula. __
_ .-- delegação de competência que lhe foi outorgada pe~o Ato
A segunda denúncia que fizemos se refere à Medtda Proda Comissão Diretora no 2, de 1973, de acordo com o dxsposto
visória n9- 299, que pretende interpretar .diSJ?OS~fi~O da Lei no artigo 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
n9 8.031, medida essa de flagrante mconstttucu:~nahdade, por Comissão Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em vtsta o que
imiscuir-se na esfera priV-atiVa do Poder Judiciário. Para corroconsta do Processo n9 16.767/91-8, resolve exonerar EZEborar o que dissemos, vimos ontem na imprensa, depoimento
QUIAS PAULO HERINGER FILHO, do cargo, em comisdo ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junsão de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do
queira Alvarenga, anunciando sua disposição de discutir. naQu~dro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do SenaJustiça a constifuCionalidade da lei que resultar da Medtda
Provisória 299, caso o Congresso Nacional mantenha o ~áter dor Darcy Ribeiro, a partir de 1" de outubro de 1991.
Senado Federal, 9 de outubro de 1991. -Senador Mauro
interpretativo da MP editada há uma semana pelo Prestdente
Benevides,
Presidente.
Collor.
O terceiro tópicO que levantamos tinha por alvo a omissão
do Ministério da Economia no que diz respeito à atualização
ATO DO PRESIDENTE N' 729,- DE 1991
da tabela do Imposto de Renda na fonte. Ontem, tivemos
O Presidente do Senado Federal, no uso de -sua compea grata notícia de que o Governo -que anunciara_o propósito
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
de só corrigi-la a contar de 1" de novembro - voltou atrás delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
e fará que seus efeitos incidam já sobre os rendimentos pagos da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acordo com o dtsposto
ao final de outubro.
.
no artigo 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da
Satisfeitos com esses resultados, só nos resta parabenizar: Comissão Diretora n-9 • 1, de 1991, e tendo em vista o· que
1 - o Procurador-Geral da República, pela atitude sobran- consta do Processo n' 16.765191-5, resolve exonerar IV ANA
ceira na defesa da constitucionalidade e legalidade dos atas LÚCIA DAHER, do cargo, em comissão, de Secretário Parlado Poder Público; 2 - ao Sr. Ministro da Economia que, mentar, Código SF·DAS-I 02.1, do Quadro de ~essoal ~o S~
em boa hora, reconheceu a injustiÇa que vinha sendo perpe- nado Federal, do Gabinete do Senador Darcy Rtbet~o. a part1r
trada contra os- assalariados, vítimas cativas e indefesas das de I' de outubro de 1991.
·
malhas do fisco e das garras do leão do Imposto de Renda.
Senado Federal, 9 de outubro de 1991 . ....:..senador Mauro
(Muito bem!)
Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, Clesignando
ATO DO PRESIDENTE N• 730, DE 1991
para a ordinária de amanhã a seguinte
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
ORDEM DO DIA
delegação de competência que lhe foi outorgada pe~o Ato
da Comissão Diret_ora n9 2, de 1973, de acordo com o dtsposto
no artigo 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990, no A:to da
-lComissão Diretora- n" 1, de -1991, e téil.âo em vista o que
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO.
consta do Processo n• 16.766191-l, resolve exonerar MARIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
DE NAZARETH GAMA E SILVA, do cargo, em comissão,
N' 37, DE 1990
de Secretário Parlamentar, C6digo SF-DAS-102.1, do Quadro
DiscU:ss"ãO, errttumo suplementar, do Substitu~-iVO-do Se- de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Darcy
nado ao Projeto de Lei da Câmara_n' 37,de 1990 (n' 3.650189, Ribeiro, a partir de I' de outubro de 1991.
na Casa de origem), que dá nova redação ao § 3" do art.
Senado Federal, 9 de outubro de 1991. -Senador Mauro
I' da Lei n' 5.584, de 26 de junho de 1970, que "dispõe Benevides, Presidente.
sobre normas de direito processual do trabalho", tendo
PARECER, sob n' 363, de 1991, da C.omissãó...
ATO DO PRESIDENTE N• 731, DE 1991
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, de conformidade com a
-2delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
PROPOSTA DE EMENDA À
da Comissão Diretora n"2, de 1973, de acordo com o d1sposto
CONSTITUIÇÃO N• 15, DE 1991
no artigo 243, § 29 , da Lei n9 8.112, de 1990 e x:o Ato da
(Incluída em Ordem do Dia nos termos
Comissão Diretora n" 1, de 1991, e tendo em viSta o que
do Regimento Interno)
consta do Processo n' 16.768191-4, resolve nomear OSVALDá nova redação ao inciso V do art. 37 da Constituição DO ALVES DE ANDRADE, para exercer o cargo, em comissão, de Se.cretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1,
Federal (1' signatário: Senador João Rocha).
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está encer- exercício no Gabinete Senador Darcy Ribeiro.
rada a sessão.
Senado Federal, 9 de outubro de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
(Levanta-se a sessão às 20 horas.)
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curso público homologado pelo Ato da Comissão Diretora
ATO DO PRESIDENTE N• 732, DE 1991
n9 33, de 9 de novembro de 1989 e publicado no Diário do
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiCongresso-Nacional, Se~ão II, dell de novembro de 1989.
ções regimentais e reglllamentàfes, de conformidade com a
Senado Federal, 9 de outubro de 1991. -Senador Mauro
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Benevides, PreSidente do Senado FederaL
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 59 , do Ato da Comissão Diretora no 1, de 1991,
e tendo em vista o que con-sta do Processo n• 17.032/91-6,
ATO DO PRESIDENTE N'l65, 0El991 (*)
resolve rescindir, a partir de 3 de outubro de 1991, o contrato
O
Presidente
do Senado Federal, no uso da sua compede trabalho, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia pOr Tempo de Serviço, -tência regimental e regulamentar, de conformidade com a
de AILTON DO CARMO NERY, do emprego de Assessor delegação de competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato
Técnico do Gabinete do Senador Fernando Henrique Car- da Comissão Dirétora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo o'? 1.577/91-3, resolve apodoso._
Senado Federal, 9 de outubro de 1991. -Senador Mauro sentar, voluntariamente, DARWIN ARAÚJO DE CARVABenevides, Presidente.
- LHO, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe"Especial", Padrão II, do Quadro Permanente do Senado Federal,
ATO DO PRESIDENTE N• 733, DE 1991
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituiç3o
O Presidente do Senado Federal, no u~o de -_sua -Compeda República Federativa do: Brasil, co~binado com os artigos
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 515, inciso II, 516, inciso I, 490, 492 e 488, § 4•, do Reguladelegação de competéncia que lhe foi outorgada pelo Ato mento Administrativo do Senado Federal, bem assim com.
da Comissão Ditetora n9 2, de 1973, de acordo_com o disposto o artigo 11 da Resolução SF n• 87, de 1989, e as vantagens
no artigo 243, § 2\ da Lei n"' 8.112, -de 1990,, no Ãto da
da Resolução SF _n'? 21, de 1980, com proventos integrais,
Comissão Diretora n"'·i, de 1991, e ien~o em vista o-CiUe observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
consta do Processo n" 17.013/91-7, resolve exonerar NILCEA Federal.
Senado Federal, 30 de janeiro de 1991.- Senador Mauro
COSTA DE SOUZA, do cargo em comissão, de Secretário
Parlamentar, Código SF-bAS-102.1, do Quadro de Pessoal Benevides, Presidente.
do Senado Federal, do Gabinete do Senador AJuízo Beierra,
a partir de 3 de outubro de 1991.
("') Republicado por haver &aido com incorreçlies_no DCN (Seção 11), de
Senado Federal, 9 de outubro de 1991. -Senador M-auro
31 de janeiro de 1991.
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 734, DE 1991
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 534, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeO Presidente do Se.nado Federal, no uso da sua compe~
tência regimental e ~egu_l~mentar, d~ conformidade _cqm a
delegação de competência- que lhe foi_ outorgada pelo Ato tência regimental e regulamentar, de conformidade com a
da Comissão Diretora Ii'\> 2, .de 4 de abril qe 1973, e tendo delegação de competência que lhe_ foi outorgada pelo Ato
em vista o que·- consta do Proc-esSo n"' l4.5tl8/9f-5, 1-esolve da Comissão Diretora ri 9 2,- de 4 de abril de 1973, e tendo
aposentar, voluntariamente, GILKA APARE-C!bA Pl~ em vista o que consta dO Processo n" 8.149/91-7, resolve apoNHEIRO XAVIER, Analista Legislativo, Clase "1''\ Padrão sentar, voluntariamente, MAURÍCIO GOMES DE ARAÚII, do QUadro Permanerite áo- Se-nado Federal, nos termos JO, Técnico Legislat.ivo, Área de Processo Legislativo, Classe
do artigo 40~ íncíiiõ UI, alínea_ c, da·ConstituiçãQ da República "Especial", padrão III, do Quadro Permanente do Senado
Federativa do Brasil, cominado com os artigos 193, 186, in"ciso - Federal, nos termos do artigo 40, inciso]II, alínea a, da ConStiIII, alínea c, e 67, da Lei no 8.112, de 1990, bem assiril com tuição da República Federativa·do Brasil; artigos 193, 186,
os artigos 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Sena- indsó III; alínea a, da Le~ n 9 8.112, de 19.90, coinbina:dos
do Federal, e artigo 11 da Resolução (SF) n• '87, de 1989, coíii'os artigos 490 ·e 492 do Regulamento Administrativo
com as vantagens da Resolução (SF) n• 21, de 1980, com d? ~~~~do ~edera~, bem as~im com o artigo 11, da Resolução
pro.ve11tos proporcionais ao tempo de serviço, a razão de 28/30, SF n9"87, de 1989, com proventos integrais, observado o dispos-(vinte e oitO trinta avOS), observado o disposto no art. 37, to no art. -37, inciso XI, da ConstituiçãO Federal.
Senado Federal, 6 de junho de 1991, Se!!ador Mauro
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 9 de outubro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N•73S,DE 1991
(*) Republicado por haver saído com incorreçâo no DCN (Seção II), de 7-6-91.
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~
ções regimentais e regUlimentares, em conformidade :COm a
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 658, DE 1991
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de f 975, e de acordo com o disposto
O Presideinte do SenadO Federal, no uso de suas atribuina Resolução n• 33, de 1991, resolve nomear RACHEL MA- ções regim~ntais e regulamentares, de conformidade com a
CULAN SODRE, CIRENE VIEIRA N. BANDEIRA, _delegação de competência que lhe foi outrogada pelo Ato
MARCELA SANTANA CALDAS e NEIDE ALVES D. da Comissão Diretora n 9 2, de 1973, de acordo com o dispoS,to'
DE SORDI para o cargo de Analista Legislativo ~c:Area no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da
de Biblioteconomia, Classe 3', Padrão I, do Quadro Perma- Comissão Diretora n"' 1, de 1991, resolve nomear ELZA
nente do Senado Federal, em virtude de aprovação em con- .BETH TANABE, para exercer o cargo, erp comissão, de
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Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no
Gabinete da Segunda Vice-Presidéncia.
Senado Federal, 30 de agosto de 1991.- Senador Mauro
Benevides, President~,
(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de 31-8-91.

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 664, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regime-ntal e regulamentar, de confor!f1idade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 13.928/91-0, resolve
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aposentar, voluntariamente, MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO, Analista Legislativo, ClasSe 1~. PadrãO III, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo
40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, co_rit-binado com os aitigos 186, inciSo III, alínea
a, e 67, da Lei n"' 8.112, de 1990, bem assim com os artigos
490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
e artigo 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com as vantagens
da Resolução (SF) n• 21, de 1980, com proventos integrais,
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 4 de setembro de 1991. -.Senador Mauro Benevides, Presidente.
("') Republicado por haver saído com incorreções no DCN II de 5-9-91.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 179' SESSÃO, EM 10 DE OUTUBRO
DE 1991
1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
- N"'~ 263 a 266/91, de agradecimento de comunicações.
1.2.2- Aviso do Ministro de Estado da Educação
- N\' 1.054-A/91, encamfnhando informações sobre
os quesitos constantes do RequcriinCnto n" 357/89. do Senador Dirceu CarneirO.
- -- 1.2.3- Ofício do to Secretário da Câ~ara dos· Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara no 88191 (n'' 1.911191,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor _Presidente
da República, que estabelece _as cara_cterí_sticas da Nota
do Tesouro Nacional - NTN e dá_ou_tras proVidências.
1.2.4- Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Projeto de Lei do Senado n'' 222191, que "dispõe
sobre a indenização a ser paga pelas empresas públicas
e sociedades de economia mista ao·s Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios em que exerçam ·a atividadc de
lavra de minériOs e-m geral c dá outras providências".
1.2.5 ;_ Comunicação da Presidência _.
-Prazo para tramitação e apresentação de emendas
ao ProjetO de Lei da Câmara n" 88/91, lido anteriormente.
1.2.6 - Requerimentos
- N" 724/91, de autoria do Senador José Sarney. solicitando que seja conSiderada como licença o período de
1 a 3 de outubro do corrente més.Aprovado.
- N<.> 725/91, de autoria do Senador José Sarney, solici~
tando licença para ausentar-se do País, nos dias_14 _a _28
de outubro do corrente ano.Aprovado.

- N'' 726191, de autoria do Senador Júlio Campos,
solicitando que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 30 de outub[Q de 1991 seja dedicado
- ·a homenagear o centenário do nascimento de Pedro Ludovico Teixeira.
- 1.2. 7 - Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício S/47191, do Governador do
Estado da Bahia, solicitaiido autorização do Senado Fede- .
ral para rolagem, em mercado, de nove bilhões, quinhentos
e vinte e oito milhões, trezentos e noventa e nove mil,
"quatrocentos e dezessete Letras Fiilatrce-iras -do Tesouro
do Estado da Bahia- LFTBA, para os fins que especifiéa.
. -Recebimento do Ofício n' 409191, da !'residência
da Câmara dos Deputados do Chile comunicando ao Sena"do Federal que aquele Parlamento criou a Comissão de
Direitos Humanos, Nacionalidade e Cidadania e, ainda,
que a Câmara dos Deputados do Paraguai e o Senado
Argentino ·ado taram providência idêntica.
1.2.8- Ofício
~_N·• 1/91, do Pres_idente da Çomissão de Serviços
-de Infra-EstrUtura, corriimiC(lndo a aprovação do parecer
do Sr. relator, com Emenda_n'~ l-Substitutivo, Sen~dor
- Irapuan Costa Júnior, ao Projeto de Lei do Senado no
222/91, que "dispõe sobre a indenização a ser paga pelas
empresas públicas e sociedades de economia mista aós Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em que exerçam
· · a-atiVi""d~de de lavra de minérios em geral, e dá outras
providências".
1.2.9- Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentação de_ emendas ao Projeto
de Lei do Senado n' 222191.
1.2.10- Discurso~ do Expediente
SENADOR ANTONiO MARIZ- Emendão. Rola-··gero das dívidas doS -Esi:adõs.
...
-
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EXPEDIENTE
CBNTRO ORÁPICO DO SBNADO PEDJ!RAL
PASSOS PORTO
Direlor-Geral do Seoado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor E2cutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Iapreao sob ra:pouabilidade da Meu do Seaado Federal

ASSINATURAS

Diretor AdmiDiltr.alivo

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor loduttrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjanto

Semealral ···-············...· · - - · - · - - · - - - · - - · - · - - - - Cr$ 3.519,65

Tiragem 2.200 ccCIIIJll.ua.

~

SENADOR NEY~MARANHÃO, como Líder -Notícia veiculada no jornal Correio Braziliense sobre as chamadas ''contas fantasmas''. contas do Caixa 2. Físcaiização,
proposta no Emendão, das contas bancárias que chamarem
a atenção do Fisco..
SENADOR CÉSAR DIAS-: Trabalho feito por S.
Ex~, junto ao Ministério âa Saúde, sobre _o_ alcoolismo no
Brasil. Estatísticas do alcoolismo e do uso abusivo do álcool
no Brasil.
SENADOR DIVALDO SURUAGY-- Reparos à
notícia veiculada em órgão da Imprensa; a respeito de
encontro havido entre S. Ex\ e outros Parlamentares com
o ex-Presidente João Baptista Figueiredo. Críticas à administração do GOverno Collor de Melo.
1.2.11- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n" 344/91, de autoria
do Senador César Dias, que regulamenta e disciplina o
uso_ e p·ropagandaS: de bebidas alcoólicas e_ dá outras providências_
1.2.12- Requerimentos
- N' 727/91, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
solicitando do Sr. Mini-stro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, esclarecimentos que menciona.
- N~ 728/91, de autoria do S_enador Pedro Simon,
solicitando do Sr. Ministro da Economia, Fazenda~ Plane-·
jamento, informações que menciona.
1.3- ORDEM DO DIA
·~
.
Substitutivo do Senado ao Projeto 9e Lei da Câmara
n' 37/90 (n" 3.650189, na Casa de origem), que dá nova
redação ao§ J' cfo art. 1" da Lei n' 5.584, de 26 de junho
de 1970, que "díspõc sobre normas de direito processual
do trabalho.Aprm·ado. À Câmara dos Deputados
Proposta de Emenda ã Constitwção n' 15/91, que dá
nova redação ao inciso V do art. 37 da Constítuição Federai.Aprovado, o prosseguimento da sua tramitação.
1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
- Requcrimentõ n~ 726/91, lido no Expedie-nte da presente sessão.Aprovado.
1.3.2- Discursos ap~s a Ordem do Dia
SENADOR LOUREMBERG N~UNES ROCHA Edição, pelo Governo Federal, do chamadO "Pacote Agrícola"

-.

,_,- :

SENADOR EDUARDO SUPLICY -Critérios a dotados na distribuição ~e recursos do orçamento para os
municípios brã.sileiros. Repudiando notícia veicUlada em
órgão da Imprensa, de que o Deputado José Dirceu seria
membro da KGB no Brasil e na Argentina. Manifesto
sobre energia nuclear.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO- Vinda
do Papa João Paulo II ao Brasil.
SENADOR RUY BACELAR- Precariedade da atividade peSQueira no Brasil.
SENADOR MARCO MACIEL - Protocolo firmado, pelo Governo de Pernambuco com grupos empresariais
privados, para a continuaçãQ do projeto da "Central de
Distribuição de Bens da Região Metropolitana do Recife".
SENADOR PEDRO SIMON- Tratamento dispensado ao Rio Grande do Sul no Orçamento Gerarda União
para 1992.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Efeitos do último movimento de paralização dos bancários do Bãfico do
Brasil e da Caixa Econômica Feder~I, Demissão de 110
funcionários da CEF. SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Conside,raçóes sobre o Projeto de Lei .do Senado n~ 156/91, de
autoria de S. Ex\ que "dispõe sobre o regist~o dos partidos
políticos e dá outras providênCias". -SENADOR GUILHERME PALMEIRA - Falecimento do ex-Senador Hermann Torres.
SENADOR COUTINHO JORGE -Cancelamento
do edital de concorrência que destinava verbas para construção de o_bE_a_s de infra-estrutura no sul do Pará.
SENADOR LEVY DIAS -Liberação de recursos
para agricultura e_fetuado pelo Goverrio Federal.
SENADOR VALMIR CAMPELO- '"Pacote agrícola" anunciado pelo.Presidente da República.
SENADOR MAURÍCIO COR~A- Apelo em favor da suspensão das ~ançõe~ ~o Iraque.
_ 1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.4-ENCERRAMENTO
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2- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
- N'' 34 e 35191.
3- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
-Ata da 7" reunião ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 29-8-91.
-Resolução n" 6/91.
Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Receitas
e Despesas do IPC.
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4- SECRETARIA-GERAL DA MESA

-Resenha das matérias apreciadas de 1" a 30 de setembro de 1991.
5- ATA DE COMISSÃO
6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS c
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

179~ Sessão, em 10 de outubro de 1991
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura

Ata da

Presidência dos Srs. Alexandre Costa, Dirceu Carneiro e Beni V eras.

\"

ÀS 14 HORAS E3fl MINUTOS, ACHAM~ PRESENTES OS SRS. SENADORES:
. .

OFÍCIO DO 1• SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS D.EPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte
Alexándre Costa ---Almir Gabriel - Antonio Mariz
- Aureo Mello- Beni Veras- Carlos Patrocínio- César - projeto:
Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho.:... Couti~ho Jorge- DirceU Ca.riieiro --Divaldo Suruagy- Elcio
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 88, DE 1991
Alvares - Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira - Gari(N• 1.911/91, na Casa de origem)
baldi Alves - Gerson Camata - Guilherme Palmeira (De inlciativ_a do Senhor
Henrique Almeida - Humberto Lucena - João França Presidente da República)
José Eduardo - José Fogaça - José Paulo Biso) - José
Estabelece as características da Nota do Tesouro
Richi:i- Júlio CampoS- Júnia Marise- Jutahy Magalhães
Nacional - NTN e dá outras providências.
- Levy Dias.....:.. Louremberg Nunes Rocha- Lucídio Portella
-Magno Bacelar- Marco-Macicl- Mário Covas- MãrO Congresso Nacional decreta:
luce Pinto- Meira Filho- Nabo r Júnior- Nelson Carneii:'o
Art. 1~ As Notas do TesoUro Nãcicinal (NTN), criadas
- Nelson Wedekin - Ney Maranhão - bdacir Soares pelo art. 30 da Lei n' 8.177, de I" de março de 1991, poderão
Ozicl Carneiro-- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi ser emitidas para troca voluntária por Bónus da Dívida Exter-Raimundo Lira- Ronan Tito- Telmo Vieira- Valmir na Brasileira, de emiss_ão do_Tesouro Nacional~ que foram
Campelo --Wilson Martins.
objeto de permuta por dívida externa do setor público, registrada no Banco Central do Brasil, através do "Brazil InvestO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
ment Bond Exchange Agreement", de 22 de setembro de
presença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadore.s. Ha1988.
vendo número regimental, ·declaro aberta a sessão.
§ 1~ O Poder Executivo poderá-autorizar-que as NTN
Sob a proteção de Deus, Iniciamos nossos trabalhos_,_ _____ _
de
que
tr:ata o ca_p~t ten~am cláusula alternativa de opção,
O Si"_. 1~' Secretário procederá à leitura do Expediente.
por ·ocaSião do resgate, pela variação da cotação de venda
É lido o seguinte
do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
EXPEDIENTE
Art. 2~ A NTN será emitida com as seguintes caracteJ•
rísticas gerais:
MENSAGENS DO SENHOR
I - praz9: até vinte e cinco anos;
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
II- remuneração: juros de_ até _12% (doze por cento)
N~ 263 a 266, de 1991 de 9 do corrente, do Presidente
ao ano, calculados sobre o valor nomin_al atualizado;
da República, agtadecendo comunicações refererites à aproIII- forma de colocação: oferta pública, com a realizavação dos Decretos Legislativos n~'s 198 a 205, da R(!~olução ção de leilõ.cs, podendo ser colocada ao par, com ágio· ou
n9 51, e da escolha do nome do Senhor José Jerónimo Mos- deságio;
cardo de Souza.
IV- modalidade: nominativa; e
V- valor nominal: múltiplo de Cr$ 1.000,00 (um Íni!
AVISO DO MINISTRO
cruzeiros).
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
§ 19 O Poder Executivo regulamentará, para cada série
9
N 1.054-A de 4 do corrente, encaminhando informações específica de NTN ~ as características de atualização do valor
sobre os quesitos constantes do Requerimento n~ 357, de 1989, nominal, negociabilidade, forma de pagamento de juros e
do Senador Dirceu carneiro.
---resgate do principal.
0 Requerimento n9 357, de 1991, vai ao arquivo.
§ 2~ Para a atualização do valor nominal da NTN podem
ser utilizados os seguintes indicadores:
Encaminhe-se cópia a seguinte
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I - variação do Índice Gerãi de P-reÇos de Mercado
(IGPM), calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV;
ou
II- Taxa Referencial- TR; ou
III- variaçãop da cotação de venda do dólar dos Estados
Unidos no mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo
Banco Central do Brasil.
Art. 3_" A partir da data de seu vencimento, as Notas
do Tesouro Nacional (NTN) terão poder liberatório para pagamento de impostos fede-rais, de re-sponsabilidade de seu~ titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate, desde que não
se verifique operação de resgate pelo seu emissor.
Parágrafo único. O-Poder Executivo poderá autorizar
a utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienadõà-.

no âmbito do Progrãma Nacional de Desestatização (PND),
de que trata a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, desde
que pré-existentes as competentes estimã.tiVã.S de- receitaS e
dotações orçamentárias,
Art. 4" A emissão das NTN processar-se-á_ sob a forma
escriturai. mediante registro dos respectivús direitos creditórios, bem como das cessões desses direitos, no Sistema Especial de Liquidação e de Custória - Selic, por intermédio
c;lo qual serão também creditados os juros e os resgates -do
principal, quando for o caso.
-Art. 5" Ficam isentos do ImpoSto de Renda os juros
produzidos pelas NTN emitidas na forma do art. 1\', bem
assim os referentes aos Bónus emitidos _pelo Ba_n~-2_ Ç~!_ltral
do Brasil, para os fins previstos no art. 89 dO Decreto-Lei
n" 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação data
pelo Decreto-Lei n" 2.105, de 24 de janeiro de 1984.
Va_lõf fíilaiicCTró"-dos títUio's Públicos federais,
Art. 6~
para atender o disposto na Lei n" 8.205, de 8 de julho de
1991, será atualizado pela variação dQ IGPM (Índice Geral
de Preços de Mercado) ocorrida entre o mês de julho de
1991 e o mês anterior ao da efetiva emissão.
Parágrafo único. 0- Poder Executivo~ no pr'ãzO-<ie 30
(trinta) dias da publicação desta lei, criviará ao Congresso
Nacional projeto de lei propondo abertura de crédito adicional, complementar ao previsto no art. 4\> da Lei n" 8.205,
de 1991, correspondente à variação prevista no captit-deste
artigo.
__
---- -- ·-~
Art. 7" Esta lei entra em vigOr na data de_ ~ua publícação.
--Art. 8• Revogam-se os §§ I" e 2" do- ari.30 da Lei n"
8.177, de 19 de março de 1991, e as demais disposições em
contrário.
- -- - ~

o-

Mensagem n" 421
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do § 1° do art. 64 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor MiniStro de Estado da Economia, Fazenda c Planejamento, o anexo projeto de le~ que "Dispõe -sobre a criação
da Nota do Tesouro Nacional Ambiental - NTN-A, sobre
as característiCas da Nota do Tesouro -Nacional - NTN e
dá outras proVidências".
Brasília, 26 de agosto de 1991. -Fernando Collor.
EM N" 288
Em 13 de agosto de 1991
Excelentíssimo_ Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência proposta de projeto de lei que cria a Nota
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do Tesouro Nacional Ambiental- NTN-A e altera a redação
do art. 30 da Lei n' 8.177, de 1" de março de 1991, conferindo
características à Nota do Tesouro Nacíonal, o~jeto do referido
· .
artígo.
2. O Plano de Conversão da Dívida Externa, com fins
de preservação ambiental, tem forte apelo junto aos credores
externos, propiciando gradual conversão de dívida externa
por dívida interna c, posteriormente, seu perdão após a utilízação da renda proveniente dos juroS para fins ambientais. Os
credores externos interessados em participar do plano poderão
doar, parcial ou totalmente, seus créditos para projetes específico~ de preservação_ ambiental. Feita a doação, o Tesouro
Nacional emitirá valor correspondente de NTN-A, cuja vigên-cia -esní. Condicionada à existência de projeto de preservação
ambiental. O título será -atyaJ!zad_o pela variação da _cotação
-do dólar dos Estados Unidos, oferecendo rendimento de 0,5%
aO-mês, pago mensalmeq_te, a ser utilizado como fonte de
financiamento para os referidos projetas.
3. O projeto de lei cm tela define ainda as características
básicas da NTN, dotando o Poder Executivo de instrumento
-de _maior nexibiiidade para a administraçãO da dívida pública
mobiliáfia fcdcrãí ao permitir a erriissao de sériis dlfeienciadas
de N}N, ajustando suas características à conjuntura vigente
_
à épócã da e missão.
4. Também.contempla-sc a possihílidade de emissão da
Nota do Tesouro Nacional- Série Especial (NTN-ESP), em
substituição ao Bônus do Tesouro Na,cional- Série Especial
(NTN-ESP), criado cm março de 1990, através da Lei n" 8.024,
com a finalidade_ de lastrear os cruzados novos bloqueados
à ordem do Banco Central do Brasil, provenientes de operações com títulos da dívida pública mobiliária federal. Extinto
pela Lei n" 8.177, de 1" de março do corrente, o B1N-ESP
precisa ser substituído por um título com características idênticas às suas.
5. Propõe-se, ainda, a retornada da troca voluntária de
débitos externos por títulos da dívida externa de emissão do
Tesouro Nacional, e destes por títulos da dívida pública mobiliária federal interna. Tal procedimento, conjuntamente cOm
o Plano de Conversão para Fins Ambientais, significa importante alternativa para o País, uma vez que permite a amortiz-aÇão em ci"Ui<.~iróS-de créditos devidos em moeda estrangeira.
6. Fimilmente, o -projeto de lei vislumbra uma nova
saída para o passiVo financeiro do Setor Público Federal, ao
permitir que as NTN possam contribuir para o Programa Nacional de Desestatização como meio de pagamento para a
aquisiÇão de benS e direitos alienadOs no âmbito do Programa.
Esta altcrnatíva está estrei_t_a!!l_ente ligada à posição assumida
pór Vossa Excelência quando do lançamento do PND, ao
associar a Descstatização ao saneamento financeiro do Setor
Público e a busca do equilíbrio fiscaL
7. Visando tratar-se de assunto de grande relevância
e urgência, conforme previsto no art. 61 da Carta Magna,
proponho esse projeto de lei.
ApiOVeito a oportunidade pã:ra renovar a Vossa Excelência protestos de meu mais profundo respeito. - Marcílio
Marques Moreira, Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N'' 8.177, DE 1 DE MARÇO DE 1991
Estabelece regras para a desindexação da economia
e dá outras providências.

Outubro de 1991

DIÁRJúi)O CONG1UlSSO NÁCIONAL(Seç!lo II)

Art. JO. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN),
a -ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fix-ados na lei orçamentária, bem como em seus créditos 3dicio~
nais, com a finalidade de prover o Tesóurb NaciOnal de recursos necessários pai:'a cobertura de seus déficitS: ·explicitados

nos orçamentos ou para realização de operações de crédito
por antecipação de receita.
§ 1" Poderá ser autoriZada a emissão de NTN com cláusula alternativa de opção, por ocasião do resgate, pela atualização cambial com base na variação da cotação do dólar norteamericano, divulgada pelo Banco Centril.l dó Brasil.
§ 29 As- Notas d.o ·fesou~o -N3ciOnat- NTN, a partir

do seu vencimento, terão poder liberatório para pagamento
de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou Ue terceiros, pelo seu valor de resgate.

LEI N" 8.024, DE 12 DE- ABRIL DE 1990'-·
Institui o cruzeiro, dispõe sobre a liquidez dos ati vos
financeiros e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n" 168, de 1990, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente.do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte ~ei:
Art. 9o Serão transferiaos ao Banco Centrai -dO Brasil
os saldos em cruzados novos não convertidos na forma dos
arts. 59 , 6" _e 7 9 , que serão mantidos em contas individualizadas
em nome da instituição financeira depositante.
§ 19 As institU.íÇõe-S: firianceiriS deverão manter cadastro
dos ativos financeiros denominados em cruzados novos, individualizados em nome do titular de cada operação, o qual deverá
ser exibido à fiscalização do Banco Central do Brasil, sempre
que exigido.
§ 2 9 Quando a transferência de que ti-ata o artiio anterior ocorrer em títulos públicos, providenciará o Banco Central
do Brasil a sua respectiva troca por novas obrigações emitidas
pelo TesoUro Nacional· ou pelos Estados e Municípios, se
aplicável, com prazo e rendiment_Sl iguais aos da conta criada
- -pelo Banco Central do BrasiL
§ 39 No -caso de operações compromissadas com títulos
públícos, estes serão-transferidos ao Banco_ Central do Brasil,
devendo seus emissore.s providenciar sua substituiÇão-por novo
título em cruzados novos com-valor, prazo c rendimento idênticos aos dos depósitos originários das operações compromissadas.

LEI No 8.031, 12 DE ABRIL DE 1990 .
Cria o Programa Nacional de Desestatização, e dá
outras prm·idências.

O Presidente da República, faço saber que o CongicssO
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. lo É instituído o Programa· Nacional de Desestatizaçáo, com os seguirites objetivos fundamentais:
-
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I - reordenai a posição estratégica dO- Estado na economia, transferida à _iniciativa privada atividades indevidamente
exploradas pelo -se to r público;
.
Tr...:....contribuir-para a n!dução da dívida pública, concorrendo para o saneamento das finanças do setor público;
III- permitir a-retomada de investimentos nas empresas
e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada;
IV- contribuir para a modernização do parque indus~rial do País, ampliando sua competitividade e reforçando
a capaçidade empresarial nos diversos setores da economia;
V- permitir que a admin"iStraÇãõ pública concentre seus
~sforços nas atividades em que a presença do Estado seja
fundamental para a consecução das prioridades nacionais;
VI -contribuir para o fortalecimento do mercado de
capitais, atrãvés do acréscimo-da oferta de valores mobiliários
~da democratização da propriedade do_ capital das empresas
que integrarem o Programa.
Art. 2~ PoderãÓ ser privatizadas, nos termos desta Lei,
as empresas:
I - controladas, direta ou indiretamente, pela União e
instituídas por lei ou ato do Poder Executivo; ou
I I - criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle, direto ou indireto, da União.
§ l'! Considera-se privatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais -e
o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 29 Aplicam-se os dispositivOs desta lei, no que couber,
à~ alienação das par"ticipãÇões minoritárias díretas e indiretas
da União, no capital social de quaisquer outras empresas.
§ 3o Não se aplicam os dispositivos desta Lei às empresas públicas ou sociedades de economia mista qUe exerçarri
atividade de competência exclusiva da União, de acordo com
bs arts. 21, 159, inCiso I, alínea c e 177 da Constituição Federal,
ito Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial ressegutador referido no inciso II do art. 192 da Constituição Federal.
~ 4• (Vetado.)
Art. 3o As transferências de ações de propriedade da
0nião, representativas do capital social da Petróleo Brasileiro
S. A. - PETROBRÁS, continuarão a reger-se pelO dísposto
hos arts. 11 e 18 da Lei n' 2.004, de 3 de outubro de 1953.
Art. 49 Os Projetes de privatização serão -execUtados
mediante as seguintes formas operacionais:
I - alienação de participaÇão societária, inclusive de coritrole aciunário, preferencialmente mediante a pulverização
de ações junto ao público, empregados, acionistas, fornecedores e consumidores;
II- abertura de capital;
III -aumentO de capital com renúncia ou- cessão; total
ou parcial, de direitos de subscrição;
IV- transformação, incOrporação, fusão ou cisão;
V -alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações; ou
_ VI- dissolução de empresas ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqUente alienaÇão de seus
ati vos.
Art. 59 O Programa- NãCional de Pesestatização terá
uma Comissão Diretora, .diretamente subOrdinada ao Presiderite da República, cujos membros, -titulares suplentes,
se~o por ele nomeados, depois de aprovada a sua indicação
pelo Congresso Nacional.
§ 1' (Vetado.)

e
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§ zo O Presidente da Comissão Dirctora terá voto de
qualidade.
§ 39 Participarão das reuniões da Comissão Dire_tora;
sem direitO a votO, CJ.UaiscJüer outras pessoas- cuj_ã-pre&e_nça,
a critério de seus membros, seja considerada necessária para
a apreciação dos processos.
§ 4~ Os membros da Comissáo Diretor_a e__ .os funcionários em serviço na referida comissão, nem os membros e
sócioS_ das empresas incluídas n6 ·Programa Nacional de Dcsestatização, seus cônjuges c parentes até o segundo _grª-u, não
poderão adquirir ações ou bens pertencentes às empresas incluídas no Programa Nacional de Descstatização.
Art. 6° Compete à Comissão Diretorã do Programa Nacional de Desestatização;
I - propor ao Presidente da República a inclusão de empresas no Programa Nacional__de Desestatizaçâo;
II -propor ao Presidente da República a instituição pública a ser designada gestora do Fundo Nacional qe Desestatização;
- - -III- submeter anualmente ao Presidente da República
o cronograma de execução do :programa Nacional de Desestatização;
- ~
- - · ·_, · - .

IV- divulgar o cronogr~ma de execução do Programa
Nacional de Desestatização;
- V -coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução do
Programa Nacional de Dese~tatíiaÇãõ; __ _
VI- aprovar ajustes de _natureza operacional, contábil
ou jurídica, bem como o saneamento financeiro de empresas,
que sejam necessárío"s à implantação dos processos _de alienação;
VII -aprova-ras condições gerais- de venda das ações
representativás do controle acionárió-,~das partiCipações i:ninOritárias- e -de outros· bens e direitos, ãí se incluindo o preço
mínimo dos bens ou valores mobiliários a SeiCm alienados;
VIII -aprovar a destinação dos recursos provenientes
das alienações, previstas no art. 15;
IX- aprovar a-s formas de pagamentos das alienações,
previstas no art. 16;
X- deliberar sobre o dispositívo no -incisO X -dOart.
13.

XI -fiscalizar a estrita observância dos princípioS e regras consagrados nesta Lei c ass~gurar a rigorosa transparência
dos processos de alienação, nos termos ao art. 11;
XII- apreciar as prestações de contas de instituição gestora do Fundo Nacional de Desestatização relativas a cada
processo;
XIII- sugerir a _criação de açõc~ de class~ _e_special_ e
as matérias que elas disciplinarão, nas condiçõeS fixadas nos
§§ 1o e z~ deste artigo;
XIV- expe-dir normas e resoluções riecessárias ao exercíCiO de sua competência;
-- ·
XV- publicar relatório anual detalhado de suas atiVfdades e rcs_ultados, contendo, necessariarilerite, as seguintes informações:
·
·
a) relação das empresas a serem privatizadas e das já
privatizadas;
b) justificatiVaa·a privatização, indicando o percentual
do capital com direito a- voto em gerar, alienado ou a ser
alienado;·
c) data e ato que_ determinou a constituição de empresa·
origínalinente estafai oU data, ato c motivos de sua estatização;
d) passivo -da empresa, seu desdobramento no tempo,
indicando os responsáveis pelo passivo após a privatização;
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_e;) situação económico-Jinan_ç_eira çle cada empresa, resultados operacionais dos últimos três exercícios: endividamento
interno c. exte-rno, pagamentos de dividendos ao Tesouro Nacioriãl e recebimento de recursos do Governo Federal" e património líquido;
f)) _indicação da utilização dos recursos obtidos ou a obter
coma pfívatização·;
·
g) informação sobre a ex~stêncí~ de controle de preços
sobre produtos e serviços da empresa _e. sua variação nos últimos exercícios, comparados com os índices de inflação;
h) descrição do volume de--inVeStimeritos feitos pelo Governo Federal ou suas entidades na empresa e retorno financeiro da privatização;
·---:-------:-:. - i) número de empregados e perspectiva de manutenção
nó número de empregados após a privatização;
j) resumo do estudo económico e avaliação da empresa:
preço total e valor da ação; e
I) especificação da forma operacional da privatização e
sua jUstificação, com explicação da exclusão _da pulverização
de ações, quando for o caso.
§ Je (Vetado.)
' S 2" A ação de classe especial somente pOderá ser suOscrita pela União.
Art. 7~ A privatização de empresas que prestam serviços públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no art. 4~. pressupõe a delegação, pelo Poder Público,
da concessão ou permissão do servíço objeto da exploração,
observada a legislação específica.
Parágrafo-único. Nã hipótese prevista neste artigo, fíCa
estipulado o prazo de sessenta dias, contados ato que determin_ar a privatização da empresa, para a elaboração, pelo
poder concedente, das condições e regutaine!ltos _específicos,
que dev_erão ser observados pelo concessionário ou permissionário.
Art. s~ Sempre que houver razões que o justifiqUem,
a-Únião deterá, direta ou indiretamente, ações de classe especiãl do capital social de empresas privatizadas, que lhe confira-m poder de veto em determinadas matérias, as quaiS deverão
ser caracterizadas nos estatutos sociais das empresas, de acordo com o estabelecido no art. 60, inciso XIII e §§ 1~ e 29
desta Lei.
- -Art. -9o Para eXeCUÇ36 do -PrOgrama Nacional Qe Dese_s~
tatização, fica criado o Fundo Nacional de DesestatiZaçãO,
de natureza contábil, constituído mediante a vinculação a este,
a título de depósito da totalidade das ações ou quotas emitidas
pelas empresas, que sejam de propriedade, direta ou indireta- mente da União,_ e C~:Ij?S alfenações v~eiem a Ser aprOvadas.
§ 1"' Serão emitidos ReCibos de Depósito de Ações RDA, intransferíVes· e inegocíáVeiS, a qualquer título, em favor
dos depositantes das açõesjunto ao Fundo N8.cionafde_DeseS-tatização.
·
§ 2' Os Recibos de Depósitos de Ações - RDA, de
cada depositante, serão automaticament~ dncelados, para
todos os efeitos, quando do recebimento dos valores apurados
na venda das ações, com as quais o depositante tenha concorrido para a constituição da carteira do Fundo Nacional de
Desestatização.
-- § 3"' Os titulaies das ações qu~ vici-em ser vinculadas
ao Fundo Nacional de De_sestatização maiüerão as ações escrituradas em seus registras contábeis, sem alteração de critério,
até que se encerre o processo de alienação desses títulos.
Art. 10. A União e as_entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias das empresas que

a
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vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestati~
zação, deverão. no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco)
dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da
União, da decisão que dctcrmínãr- a inclusão da empresa no
referido programa, depositar as suas açõcs no Fundo _Nacional
de Desestatização.
-~~Parágrafo único. Os administradores das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, bem corno os
de seus acionistas controladores, serão pessoalmente responsáveis, na forma da lei, pelo depósito das ações no Fundo
Nacional de Desestatiza.Çãó.
Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a priVatii:ãçãó, _assim -como
da situação económica, financeira e operã.cional de cada empresa incluída no Programa Nacional de Desestatizaçáo, ser~
dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante
a publicação de Edital, no Diário Oficial da União, e em
jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo
menos, ?S seguintes elementos:
a) justificativa da privatiZaç-ão, iftdkandõ o pe-r-Centual
do capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constiuiçãó da errifm!Sa
originalmente estatal ou, se estatizada, data, ato e mQtivQs
que determinaram sua estatização;·
c) passivo das empresas, a· curto, médio _e longo prazos,
indicando os responsáveis pelo mesmo após a privatizãção;
d) situação econômico-finaiiceira da empresa, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno c externo,
pagamento de dividendos ao Tesouro Nacional ou recebimento de recursos providos pelo GciverriO Fede-ra~nos úhimos
exercícios;
- -- e) indicação da utilização' dos recurso·s_ÓÍ'iu11"dos da ·pnya~
tização;
' · · --....,- - O informações sobre a existência Ou náo &~·controle de
preços sob produtos ou serviços da empresa a privatizar e
qual a variação dos mesmos nos últimos exercícios e respectiva
comparação com os índices de inflãção~ -· ·g) descrição do volume de recursos investidos pelo Estado, no caso de empresas privadas estatizadas, e de como serão
recuperados esses recursos após a priVatiZação;
h) sumário dos estudos de avaliação da empresa, elaborados de acordo com· o dispositivo no art. 13, incisOs III e
·
IV, desta Lei;
i) critério de fixação do preço total de alienação da
empresa e o valor de cada ação, "com base nos laudos de
avaliação;
--·
j) (Vetado).
_
_
I) a indicação, se for O casO~- .de que será criada ação
de classe especial, e os poderes nela compreendidos.
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. Os processos de desestatização observarão,
além das normas fixadas nos artigos an~eriores, os seguintes
·
preceitos:
I - serão precedidos de editais com- a[!). Pia divulgãção
em dois órgãos, no mínimo, de grande circulação, depois de
publicados na Ímprensa Oficí3I~ expondo-is condições do processo e da situação económica e firiariceira da empresa incluída
no Programa Nacional de Desestatização;
II- (Vetado.)
III- (Vetado.)
IV- alienação de_ações de empresas e pessoas físicas
ou jurídicas estrangeiras não Poderá" exceder a 40% (quarenta

Sexta-feira 11 6931

por cento) do capital votante, salvo autorização legislativã,
que determine percentual superior;
V- (Vetado).
_
_
_
VI- a liquidação da empresa, submetida ao Programa
Nacional de_ Desestatização, obedecerá a Lei n'' 6.404, _de
15 de dezembro de 1976, e o Decreto-Lei n' 2.300, de 21
de novembro de 1966.
-Art. 14. (Vetado).
III- mediante transferência de titularidade dos depósitos e outros valores retidos junto ao Banco Central do Brasil,
em decorrência--do Plano de Estabilização Econômica.
vicendas, garantidas pelo Tesouro, ilegível, seja a União, dír'eta ou indiretamente.
Art. 16. Para o pagamento das alienações previstas no
Programa Nacional de Desestatização, ·poderão ser adotadas
as seguintes formas operacionais:
"I- as instituições financeiras privadas, credoras d3s empresas depositantes de ações junto ao Fundo Nacional de
DesestatiZaçãO, poderão financiar a venda· das aÇõCs ou dOs
bens das enipresas submetidas à privatização, mediante a utilização, no todo ou em parte, daqueles créditos;
·
· TI - os detentores de títulos da _dívida interna vencidos,
emitidos pelo alienante das açõesou dos bens e que contenham
cláusula de coobrigação de pagamento por parte do Tesouro
Nacional poderão utilizá-los como forma de_ quitação de aquisiçáó, caSo ·sejam adquirentes das referidas ações ou bens;
- III- mediante transferência de titularidade dos dé'pósitos e outros valores retidos juntO ao Banco- Central do Brasil,
em decorrência do Plano de Estabilização Económica.
Parág~afo úníco. A utilização das fremas opeqtcionais
-mendõnãdas neste artigo será aprovada com base nos procedimentOs preVistos nos arts. 5"' e 21 désta lei.
-Art. 17. As empresas que vierem a iritegiar o Furido
-Nacional de Desestatização terão sua estratégia- Voltad-a para
atender aos objetivos da desestatização. r
Art. 18. Na· efetívaçãO das formas operacionaiS previstas no art. 40, o preço mínimo de venda, aprovado pela Comissão Diretora, será submetido à deliberaç~o das Assembléias
Gerais das respectivas empresas.
- ~-- Art. 19. O Ministério da Economia, i Fazenda e Planejamento prestará o apoiá necessário ao funbonamento da Comissão Diretora do Programa Nacional d~ Desestatização.
=
Art. 20. O Fundo Nacional de Desl!statizaçáo -será administrado por urna instituição do setori público designada
Gestor do Fundo, na forma do inciso II do art. 6S~ desta Lei.
c
- Art. 21.
Competirá ao Gestor do ,Fundo Nacional de
Desestatização:
r- rornecer apoio administrativo e oPeracional, especialmente serviços de secretaria que v_ierem ~ ser solicitados pela
Comissão Diretora do Program'). Nacionaf de Desestatização;
II - forne~er as informações que vie~eln a ser solicitadas ·
pela Comissão Diretota do Programa Nacional de Desestatização;
··
l i -divulgar amplamente todos os processos de alienação, como prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas_ pelos poderes competentes;
IV- promover licit~ções para a contratação de _empresas
de consultaria econômica-, avaliação de-bens e de auditOria
necessárias aos processos de alieriação previstos nesta lei;
V- subrneter""à Comissão Di:i-etora do Progiainã.~Náclo
nal de Desestatização as condições gerais de v~:gdas de_ ações
representativas do controle acionário. de participações mino ri-
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oiaçóes sobre as respectiVas empresãs, nec'ess3.rías â instrução

núnimo dos bens ou valores mobiliários a serem alienados;

d(;>s processos de alienação.

VI - recomendar à Comissão DiretOra-do Programa
Nacional de DesestaiiZação a destinação dos recursos provenientes das alienações, nós termos previstos no -ffrt. 15 desta
lei;
VII - recomendar à Comissão Diret0f3 do Programa
Nacional de Desestatização a forma de pagamento das alienaç6es, nos termos previstos no art. 16 desta lei;
VIII - promover ampla articulação com o sistema de
distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores
objetivando estimular a dispersão do_ capital das empresas
integrantes do Programa Naciqnal de Desestatiz3ção;
IX -determinar quáiS as -informações necessárias à instrução de cada processo de alienação, além dos já definidos
nesta lei;
X- recomendar à Comissão Dirétora do Prograrlla Nacional de Desestatização os ajustes de natureza operacional,
contábil ou jurídica, bem como o saneamento financeirO de
empresas que sejam necessários à implantação dos processos
de alienação;
XI - recomendar à Comissão Diretora__ d_o__ Programa
Nacional de Desestatização outras formas de alienação, nos
termos do incisoA do art. 13 desta lei;
XII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação_ na negociação de capital,
transferéncia de controle acionário e venda de ativos, para
os fins previstos no inciso II do art. 13 desta lei;
XIII - preparar a doçumentação de cada processo de
alienação, para apreciação pelo Tribunal de Contas da União;
XIV -submeter ã Comissão Diretor3 do Funão Nacional
de Desestatização as prestações de contas relativas a cada
prOcesso de desestatização;
XV - recomendar à Comissão Dii"etora a criação de
ações de classe especial e as matérias -que- elas disciplinarão
sempre respeitando o previsto no art. 69 , inciso XITI e seus
parágrafos desta lei;
XVI - recomendar à Comissão DiretOra as condições
de participação na compra de ações, dos empregados vinculados-~~ ~~!~ªs__i~c!u_í9~s_ ~º- PJ\)g!~~~-N:~ç:i_on~l __q~ p~_s~~~_a_-_
tização, nos termos previstos no art. 14 desta lei.
Art. 22. Os acionistas ·conti"oladoreS e os a-dministradores das empresas integrantes do Programa Nacional de Desestatização adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências que vierem a ser determinadas em resoluções expedidos
pela Comissão Diretora, necessárias à impl3.ntãçâ6--dos processos de alienação.
Art. 23. Serão responsabilizados pesso-almente, na forma da lei, por eventuais ações ou omissões que impeçãin
ou prejudiquem o curso dos processos de alienação previstos
nesta lei:
I - os administradores das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestazação e os das instituições detentoras
das ações dessas empresas;
II - os administradores da instituição gestora do Fundo
Nacional de Desestatizaçáo;
· lU- os membros da Comissão Direfói3 "ào FUndo N aCional de Desestatizãção;
·
IV --os servidores da AdministraÇão Federal direta,
de que dependa o curso dos processos de aliellação.
Parágrafo úiiiCb. - Sei"á de responsabilidade- exclusiva dos
administradores das empresas incluídas no Programa Nacional
de DesestatízaÇã<i 6 fornecimento, 'em tempO hábil, das infOi"- _

Art. 24. Ao gestor do Fundo Nacional de Desestaticaberá uma r,emuneraçáo de 0,2% {dois décimos por
cento) do valor líquido apurado nas alienações para cobertura
d~ seus custos operacionais, bem como o ressarcimento dos
g*stos efetuados com terceiros, corrigidos monetariamente,
necessários à implantação dos processos de alienação previstos
I
I.
nfsta
et.
Art. 25. O Fundo Nacional de Desestatização será autado por aud.itores externos independentes registrados na
omissão de Valores Mobiliários, a serem contratados med ante licitação pública pelo gestor do_ Fundo Naciorial de
Qesestatização.
Art. 26. Ficam extintos o Conselho Federal de Desestatifz:ação_e resPeCtiva Secretaria Executiva.
Art. 27. Serànula de pleno direito a venda, a subscrição
ou a transferência de ações que importe infringência desta
~ção

~

,.!i.

, Art:- 2-8. "() Poder EXeCutivo regulamentará esta lei no

~~!~.de 90 (~oven'ta) dias, contados da data ~e- sua_ pubi_~-

Art. 29. Esta· lei entra em_ vigor na ~ata de sua publicação.
Art. 30. Revpgam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169• da Independência e
1b2• da República.;- FERNANDO COLLOR - Bernardo
i.fabral - Zélia M. Cardoso de Mello.
LEI N• 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Cria o Prograrria Nacional de Desestatização, ·e dá o~,~tras
Jiróvidências.
(Publicada) nq Diário Oficial de 13 de abril de 1990Seçãol)
Retificação
Na página 7104, primeira coluna,
Onde sd lê:
Art. 5• ~"·''''"'''''''"'''''''''''''''''"'""'"'''"''''''"'"
§ 4P - Os meljlbros ... de Desestati:ta:çãó Leia-se:
Art._ 5 9 -.,~·;·····; • .- ••••••
§ 4• (Vetadq).
DECRETO-LEI N' 1.312, DE 15 DE
FEVEREIRO DE 1974
Autori~ o Poder Executivo a dar a garantia do
Tesouro Na(:ional a operações de créditos obtidj:ls no
exterior, bein como a contratar créditos em moeda estrangeira nos limites que especifica, consolida inteiramente a legiSlação em vigor sobre a matéria e dá outras
providências.
Art. 8? O Poder Executivo fica-.autorizcido a contratar
créditos ou_ dar a garantia do T~souro Nacional a créditos
obtidos no exterior junto.. a enti~ad_es oficiais- OU privadas desti-nados ao financiamefitóo compe-nsatório de deseqUilíbríõ ·ae
balanço de pagamentos ou a promover a formação de adequadas reservas internacionais em moeda estrangeira, observado
o limite de 30% (trinta por cento) sobre a média anilai do
valor das exportações brasileiras realizadas nos últimos 3 (três)
anos anteriores ao dá contratação do financiamento-.
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Parágrafo único.

Não se cOinprCeildem nas limitações

deste artigo a:s rencgociaç6es de divídas no exterior, que repre-

sentem simples prorrogações dos prazos de liquidação.
• • • • ·-· • • • • • • • • • -~ • • • • • • -~- • • • • • • • • • õ.ho .-• • • ~- • • • • -. • • • • • • • ~ . . . . . . . . . . -. ............ .

(A Comissão de Assuntos Econômicos.)
PARECER
PARECER N• 390, DE 1991
Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre
o Projeto de Lei do Senado n• 222, de 1991, que ''DiSpõe
sobre a indenização a ser paga pelas empresas públicas
e sociedades de economia mista aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios em que exerçam a atividade
de lavra de minérios em geral e dá outras providências".
Relator: Senador Irapuan Costa Júnior
Oferece o ilustre Senador Francisco Rollemberg Projeto
de Lei do Senado n' 222/91 dispondo sobe a indenização a
ser paga pelas empresas pUblicas e sociedades_ de _economia
mista aos Estados. ao Distrito Federal e aos MuilicfJ_)iâs em
que exerçam a atividade de lavra de minérios em geral.
I - Relatório
O Projeto de Lei propõe a indeniZ3çãO- correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor da produção e uma distribuição de 80%- (oite.rifá porcento) para os Estados e o Dístrito
Federal e 20% (vinte pOr- cento) para os -Municípios, com
apuração-dos resultados nos 15 dias após cada mês de atívidade
e recolhimento dos recursos à conta daqueles nos 15 dias
subseqüentes, além da obrigação de prestação de conta, mensalmente, ao órgão competente do Pod_~_r_Executivo, das operações que servirem de base à indenização prevista. ·
Estipula, ainda, o_ projeto so_b exame, que os Estados,
o DistritO Federal e os Municípios aplicarão as recursoS :Preferencialmente na produção de energia elétrica, na educação
científica e na pavimentação de ro~ovias. · -· · ·
Finalmente, caberá ao Poder Executivo regulamentar
nova lei no prazo de 30_días de su-â pllblicaÇ3o. · -= --=--==
_
Aberto o prazo regimental para oferecimentO de e'mendas, o ilustre Senador Gerson Ca#Iiita apresentôu ter!Jpestt.:vamente emenda ao Projeto.de Lei do Senado n9 222191 rnpdi- ·
fiCando os perc_entuais de di~~~_buição do valor correspondente
aos 5% (cinco por cento)., para 50% (cinquenta por cenfó)'
aos Estados e DiStrito Federal e 50% (cinqüentã. ·por cento)
aos Municípios.. ou -seja, percentual igualitário.
I I - Voto
O diploma legal i'f'Oposto tem indiscutíVel caráter fliCYQ-~-
nal, como bem fundamentou o seu autºr, e enquadra-se nos
princípios contidos na legislação pátria, eis que a CoiiStituição
Federal vigente assegura a participação nos reSUltados da lavra
(artigo 176).
..
Mere~e, entretanto, ac:olhida a emenda oferecida. que
impõe distribuição equitativa de 50"% (cinqüenta por-cento)
dos recursos decorrentes da indenização constante do caput
dO artigo 19 do Projeto de Lei, não só porque os municípios
sofrem muito mais perdas com __a exploração dos minerais
em seu território, como também é unia forma de propcifcionã.r
maior auxilio ao desenvolvimento do município, ressarcindo-o.
Do exposto, é de ser aprovado o Projeto de Lei do Senado
n9 222 cóm à integração da emenda oferecida e _que resulta
na seguinte:
__ __ ~ _- __

a
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EMENDA N' 1-Cl (SUBSTITUTIVO)
Ao Projeto de Lei do Senado n~ 222/91 que "Dispõe

sobre a indenização a ser paga pelas empresas públicas
e sociedades de economia mista aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios em que exerçam a atividade
de lavra de minérios em geral, e dá outras providên·
cias".
O COngresso Nacional decreta:
Art. 19 As empresas públicas e sociedades de economia
mista e_ suas subsidi_árias pagarão aos Estados, ao DiStrito
Federal _e aos _Municípios, onde exerçam atividade --de lavra
de miné.i:'iós em geral, indenização correspondente a 5% (Cinco
por cento) do valor da produção.
§ 1~ Os recursos resultantes da indenização de que trata
o caput serão distribuídos da seguinte forma:
I -50% (cínqüenta por cento) para os EstadOs e. Otiis~
tfitó Federal;
I I - 50% (cinqüenta por cerito)" para os Municípios.
- § 29 As entidades mencionadas no caput deste artigo:
a) apurarão os resultados nos primeírõs 15 (quinze) dias
após cada mês de atividades;
b) recolherão à conta dos Estados; do Distrito Federal
e dos Municípios, nos 15 (quinze) dias subseqüentes, os recursos resultantes da indenização;
c) prestarão conta, mensalmente, ao órgão competerite ·
do Poder Executivo, das operações que servirem de base à
indenização prevista nesta lei.
Art. 29 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípiosaplicarão _os recursos a que se refere _o artigo anterior preferencialmente na produção de energia elétrica, na educação científica e na pavimentação de rodovias~
Art. 39 O Poder Executivo regulameniãrá eStã. lei no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua publicação.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
· Sala das Comisoões, 26 de setembro de 1991. - JuUo
_Campos, Pr~idente- lrapuan Costa Júnior, Relator- Onofre Quinan -- Amir Lando - Wilson Martins - Maurício
COrrêa - Magno Bacelar - Ronan Tito - Tellno Vieira
- Marluce Pinto - João França - Elcio Alvares.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Expediente
lido vai à publicação. (Pausa.)
Do Expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câmara
n9 88, de 1991, de iniciativa dõ Presidente da República, que
terá tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco
dias, nos termos do art. 64 § 19 da Constituição, combin_ado_
com o art. 375 do Regimento Interno. De acordo com o art. 122, II. B, do Regimento Interno,
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias,
perante à COmissão de Assuntos Ecoflômicos.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1'
Secretário.
É lido e aprovadO o seguinte
REQUERIMENTO N• 724, DE 1991
Requeiro a V. Ex' nos termos do Art. 43, II do Regimento
In_temo, considerar com licença o período de 01 a 03 de outubro do corrente.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 199L -" S~nador
José Sa"!ey-
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O SR- PRESIDENTE (DirccuCarneiro) _:_ Aprovado
o requerimento, fiCa concedida a licença solicitada. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento_ que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte REQUERIMENTO N• 725, i>E 1991

Requeiro a Vossa ExcelênCia, na foi"ma regimenfar(art.
43, II}, licença para ausentar-me do País, a fim de atender
convite da "Comisi6n-Sudamericana de Paz" e "Jornada de
reflexión sobre las relaciones triangulares Europa-Arnerica
Latina-EE.UU", a realizar-se respetivamente em Madri e
Barcelona; Espanha, entre os dias 14 e 28 de outubro do
corrente ano.
Sala das Sessões, 10 de outuOrO del991. - Senador
José Sarney.
COMISIÓN SUDAMERICANA DE PAZ
Satülago, 5 de~julio de 1991
Sr. José: Sarney
Brasil ia
Brasil.

Estimado Presidente Sarney,
Me es grato confinnarle la invitación a particlfiár -e~n Una
mesa redonda auspiciada por la Comisiõri Sud3mericana de
Paz y Tribuna 92-QuiritO Cenknario qUe sê ·realizará er jiJeves
17 de octubre en Madrid. Adjunto encofitáuá la iDvftación
formal de la Comisión Quinto Centeriario.
Ade más de la signiüCáCiórl dei tema "Democracia c Integración- en:· Iberoamérica", cs una- buena oportunidad para.
dar a conoccr los principias y concepciones de nuestra Cornisión en Espaiia y lograr el necesario apoyo político y financicro
-~
-de esc pafs, ·antigua aspiración 1iuesi?a. --América dei Sur vive la ncccsidad de. proyedãrse comoregión._ La reunión de Madrid :::onstitu~ una oc"asión propicia
para expresar dicha identidad, sirriilar a la que hoy existe
respecto a América Centrai y dei Norte.
Por las razones anteriores nos fue -muy gràto cOnocer
su disposición a- aSfstír a esta importãntê- reuniófl;--a-la-que
también han confirmado su participación los Presidentes Raúl
Alfonsín de Argentina, Belisario Betancur de Colombia, Lydia Gueiler de Bolívia, Osvaldo Hti!tado de EcuaaOi YJulio
María Sanguinetti de Uruguay_.
_
En un futuro próximo te enviafemos algunas- conside·
raciones sobre lm temas propuestos en la carta de la Comisión
""'-Quinto Centenario y en la presente.
Lo saluda muy cordialmente.- Carlos Contreras QUina,
Secretario EjecutiVO.
--Barcelona, 6 de septiembre de 1991
Seiíor doctor
José Sarney
Brasilia
(Brasil)
Dístinguido seiior Presidente,
La clase empresarial espafiola está sigtiíendo, con el máxi·
mo interés, el proceso de integración y liberización de las
economfas latinoamericanas. Desde su posición privilegiada
respecto a América Latina, - como miembro de la C.E.E.
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-_Espaiía se prepara para realizar inverStones Sín- precedentes
en la región. Políticos y empresarios _dirigcn su mi.rada ai
subcontinente americano, generándose una necesidad de inforrnación, cada dia más apremiante.
Por iodo lo anterior, hemos pensado que una reunión
de personalidades latinoamericanas, alrededor de unas jornadas de estudio y reflexión con empresarios espaiioles, podría
constituir un acontecimiento de gran significación para el futu·
ro com_ercial entre Espana y América Latina.
Nuestra idea ha sido acogida con gran complacencia por
la Generalidad de Cataluiia - que le brinda auspicio institucional ai proyecto- y_~u Presidente, e_l_muy honorable Jordi
Pujo!, será quien clausure el foro. Asimismo contaremos en
la inauguraci6n de las jornadas con la presencia de un funcionarío:de máximo rango, de la admistraciQn central.
Diversas entidades espafiolas de prirner orden, patrocinarão el encuentro y toda la parte logística correrá a cargode Europa Consulting, empresa especializada en congresos
de alto nivel.
Para su información, -cOntamos yi cOn la aceptación de
Jos.expresidentes Belisatió Betancur, Rafael Caldera y Julio
María Sanguinetti.
Estamos seguros que Cataluiia, y el país entero, sabrán
agradecer su presencia en estas jornadas sobre el futuro de
las relaciones económicas entre América Latina y Espaiia,
que seguramente tendrán una fuerte repercusión a uno y otro
lado dei Atlántico.
Nuestra intención es publicar un libro con los resultados
dei encuentro en coedicíón cõri 1rriportantcs ecfitoreS latinOamericanos. El encuentro tendrá lugar Jos días 21 y 42 de octubre de 1991, en Barcelona. Confiamos, doctor Sarney, poder
contar con sll presenciii-en este fmportantísimo foro. y desde
ahora me pongo a su disposición pata aclararle personalmente
cualquier aspecto de nuestro proyecto en la fecha que juzgue
usted oportuna.
Su admirador y amigo. - Edgar Bustamante, CObrdinador dei Programa.
- P.S.: Las condiciones' que noS-pàiriitiritos ofrecerle por
su participación en la reunión son las siguientes: -Viaje en
avión a Barcelona, y regreso a su sede. en primera clase,_
en_lã fecha _anterior ai 21 de octubre que usted elija. Aloja- miento en el hotel Ritz de Barcelona y honorarios de cinco
mil dólares por su participación en el evento, que tendrá como
aspecto central una conferencía a su cargO, Sobre un tema,
relacionado con el encuentro.
Le adjunto copias de las cartas de aceptación de los presidentes Betancur, Caldera y Sanguinetti.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 726, DE 1991
Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno, requeremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente
da sessão de 30 de outubro de 1991 seja dedicado a homenagear o centenário do nascimento de PEDRO LUDOVICO
TEIXEIRA. por três vezes eleito Senador: em 1946, 1954
e 1962.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 1991. - Senador
Júlio Campos_

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Dirceu Canli!ii-O; JP Secriitifrio.- delxitO-cadeira dei
presidência que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa,
Presidente.

J<:>

Vice-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - ()requeri·
mento que acaba de ser lido será apreciado apó~ a Ordem
do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência
recebeu do Governador do Estado da Bahia o ofício n~ s/47,
de 1991, solicitando, nos termos da resolução o'' 58, de 1990,
do Senado Federal, autorização para rolagem, em mercado,
de nove bilhões, quinhentos e vinte e oito milhões, trezentos
e noventa e nove mil, quatrocentos e dezessete_ letras finan-

ceiras do Tesouro do Estado da Bahia ____:_ LFTBA, para os
fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos. _
-- - ----O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -~Através do
ofício n" 409/91, a Presidência da Câmara dos DepUtados do
Chile coiT'unicou a:o Senado que aquele Parlamento criou a
Comissão ·cte Direitos Humãnos, Nacionalidade e Cidadania
e, ainda, que a Câmara dos Depu fados do Paraguai e o Senado
Argentino adotaram providência idêntica.
_
A Presidência despacha o Expediente à Comissão de
ConstituiÇãO, JustiÇa C"C:id~lc1ania, para exame e providências
-- que julgar conveniente encaminhar ao Pienário.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa,
ofício que serâ lido pelo Sr. 1" Secrctáriõ.
-Ê lido o seguinte: _
OF/CI/001791 .
.. - --.-~
Brasflía, 04 de outubro de 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do § z~ do art. 91 do Regimento Interno,
comunico_ a V. Ex~ que esta Coriiissão apfOVau-·O":Parecer
do Sr. RelatOr, com Emenda n"' 1-Substifútivci:, Senaàóf Ira.:
puam Costa Júnior, ao PI:S n' 222. ·ae !991, ae autoria do
Senador FraiiCiSCo Róllenibcrg- qõ.C "dispõe sobre a indenização a ser paga pelas empresas públicas e sodedades _de
economia miSta-aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em que exerçam a atividade de lavra de minérios em
geral, ~ dá outras providênci'!s~·. em reunião realizada em
26/09/9!.
.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. - Senador Júlio Campos, Presidente.

O SR. PRESIDENTKrA:rexandre Costa) -Foi encarni·
nhada à publicação parecer da Comissão de Sérviços de InfraEstrutura, que conclui favoravelmente, nos termos do substitutivo que Oferece, ao Pfojcto de Lei do Senado- ié 222, de
1991, de autotia do Senador Francisco RGIIemberg, que dispõe
sobre indenização a ser paga pela~ empresas públicas e sociedades de economia mista aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios em qüe exerça-m a atividade de lavra de
minérios em geral, e dá outras providências.
_:A matéria -ficará -sobre--a-mesa durante cinco seSsões ardi~
nárias, para recebimentO de emendas, nos termos do art. 235,
II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Há oradores
inscritos.
- -- Concedo a palavra ao nobre senadOr António Mariz:
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. 0 SR. ANTÓNIO MARIZ (PMD!f=- PB. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, neste pronuncfamintO-.- quero fa-iú algumas
considerações sobre o Emendão, proposta de emenda constitucioilal do GoVerno da República, e, eSpeciàfmente, sobre
a parte relativa à rolagem da dívida dos Estados.
A-grãilde-verdade, Sr. Presídente, é que o País continua
a buscar a inteligência desse Emendão, a compreensão desse
Emendão, quais os objeti•ios verdadeiros dO GOVeiiio ao propô·lo.
Inicialmente, como se sabe, o Governo fundamentou a
sua proposta de emenda constituciollal na rolagem da dívida
dos Estados. Em reunião dos SecretáriOs de Finanças, apresentoU o primeTro documento ao qual se deve a_cognominação
de Emendão. Esse documento, entregue aos Secn!tários de
Finãnças, iniciava-se com a- ffilnuü~ de urit niemorando de
entendimento, onde estão consignados os termos em que
União; Estados e DiStríto" Federal haveriam de realizar a recomposição das suas dívidas. Pareceu, nesse instante, que
pretendesse o Governo aliciar Os Governado rêS- no sentido
de pressionar o CongiesSo, as B"~iOcadas de cadã Est3do-,
por intermédio dessa interferência, obter a aprovação para
a emenda const~tucional, que logo se x:evelq~_desproporcional
aos· objetivos declarados.
Na verdade, para rolar a dívida dos Estados - supostamente isso - o Governo propunha alterar substancialmente
a Constituição, que vem de completar apenas três anos da
sua promulgação e que tem uma revisão previsfa; no próprio
texto, para 1993, portanto, cinco anos após a sua promulgação,
ocorrida a 5 de outubro de 1988.
Ora, passado algum tempo, o Governo, mediante negociações com os Partidos políticos e com o ·que chamou de
lideranças da sociedade, reduz a sua proposta inicial, mas
o faz apenas na forma, porque, substancialmente, a proposta
de emenda que chega ao Congresso é a mesma, os seus pontos
iniciais são inteiramente preservados. Desde a exposição de
motivos até o próprio conteúdo das emendas, revela-se que
a rolagem da dívida não passa de simples pretexto. Na verda·
de, o Governo propõe-se a quebrar a espinha dorsal da Constituição, ·a modificar toda a sua estrutura, a imprimir à Carta
Magna urna nova filosofia, um novo compromisso, uma nova
visão do mundo.
Esquece o Presidente da República que a Constituição
vigente é o__resultacJo de um longo processo de elaboração,
de um ano e oito meses de reuniões da Assembléia Nacional
Çonstíttiln-te; que os dispositivos que a informam resultaram
de longas, exaustivas e intermináveis negociações; que cada
-uma de suas normas expressa uma composição legítima de
interesses da sociedade _brasileira; e que, evidentemente, não
pode ser alterada ao bel-prazer das equipes económicas que
eventualmente detenham o comando das políticas do Estado.
Aspecto significadvo para desvendar o objetivo básico,
primordial, dessa iniCiativa é o relacionamento do -doverno_com os organismos e credores internacionais. No fundo, parece que o Governo nada mais faz do que submeter-se ao Fundo
Monetário Internacional, às suas propostas, que, no dizer
de Celso Furtado, são sempre propo!>tas de purga e de emagrecimento.
Hoje mesmo os jornais registram em suas m3.Q.Chetes fatO
extremamente expressivO. O Correio Braziliense diz na sua
--primeira página, ocupando todo o espaço: 'jMarcnio apresenta
reforma ilscal ao FMI".

e,
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E é a mesma, praticamente, a manchete do Jornal do
Brasil: "FMI exige reforma tributária".

incluir essa matéria nesse primeiro ritoinento da reforma constitl,lcional.

_

Esse episódio, retratado na imprensa, provavelmente re-No qll:e tange à rolagem das dívidas, creip que deva o
vela o que está por trás dessa proposta de emenda constitu- Senado Fe:âeral aprofundar a matéria. Afinal, é função sua,
cional: é a capitulação do Governo ante a imposição dos credo- constitucional, a representação dos Estados. Na proposta prires internacionais, dos organismos que representam.,-na Verda- meíiã"";".iilaugufada com memorando de entendimento, o Gode, não os interesses da humanidade, mas, sim, os interesses vemo especificou quais as fontes de recursos que punha à
do Grupo dos Sete, do grupo dos pafses mais ricos do mundo, disposição dos Estados e du Distrito Federal. Estima a dívida
que se valem justamente desses instrumentos para impor uma - desses _entes políticos - em 57 bilhõ_es de dólares, dos
ordem jurídica em que possam preservar a sua posiÇão privile- qu-ãiS estariam vencidos 11,7 bilhões. E na t~ntativa de utilizar
giadaentre as nações do mundo. É através do FMI, do GATT, re_c~!_sos, se-gundo suas palavraS, não inflacioilários, iria valerdo Banco Mundial, do BID, do Clube de Paris que as Nações se nesse refinanciamento, riessa rolagem da dívida dos seguinricas estão mori1ando toda uma eStrutura normativa de forma tes meios:
a assegurar a sua hegemonia no mundo, especialmente no
___Redução em 80% dos valQres atualmente repassados aos
momento em que se quebra a bipolarização, a guerra fria, fuiidos constitucionais: Fundo do Nordeste, Fundo do Norte,
pelo desmoronamento da União Soviética- e do mundo sucia- Fundo do Centro-Oeste, equivalen9o a um bilhão e 200 milista do Leste Europeu.
lhões de dólares.
_
Está na memória de todos o conflito- agora inteiramente
Redução da quota, -parte dos ICMs dos MunicípiOs, de
demonstrado, de natureza meramente formal- entre o Go- 25% para 20%, o qUe vale 3 bilhões e SOO milhões de dólares.
vemo e o Fundo Monetário Internacional, quando o represenRedução de 40% dos valores repassados ao FAT, Fundo
tante desse organismo financeiro declarava, ao chegar ao Bra- de Assistência ao Trabalhador, provenientes do PIS/PASEP,
sil, em missão oficial, que se impunha a reforma na ConSti-- - destinados aos Estados, 1 bilhão d_e dólares,
tuição do Brasil. A reação do Governo - reação indignada
Recursos transitoriamente remanejados em caráter prioe a exigência de que o funcionário fosse afastado da chefia ritâri_o para a rea1ização de inv~stimentos públicos, nas regiões
da missão nada mais faZiam do que mascarar a autêntica capi- - NÇ)rte, Nordeste e Centro-_Oeste: FINAM e FINOR, 1 bilhão
·· · ·· ·
e 680 milhões de. dólares, PIN e PROTERRA, 300 milhões
tulação do Governo.
O GOverno, na Verdade, submetia-se ao Fundo- Mane- de dólares, o que- daria um total de 7,6 bilhões de dólares.
tário InternaciOnal e preparava-se pa_ra p~OEO! ~ eme.nda que
Eram esses _os -recursos que o Governo oferecia, punha
finalmente aqui está sendo apreciada pelo CongreSso Nacio- à mesa da negociação com os Estados.
.
nal. Emenda que caracteriza a reviSão prevista para 1993,
Na proposta que finalmente a portou ao Congresso Naciopois que altera o Estado em sua substância, redefine ou prócu- nal muitos desses itens foram suprimidos, a exemplo do que
ra redefinir o papel do Estado na condução dos destinos do se refere aos fundos regionais.: :Nofde.st~, Ce11:tro-O~ste e Nor-.
País, os limites da intervenção do Estado na economia, a te=e aps fundos_ de desenvolvimento, tipo FINOR e FINAM.
efetiva participação do Estado brasileirO, dãUni3o, na premoSó aí já alguns bilhões desaparecem. _Como acabei de
ção do desenvolvimeJ:!.to, a sua capacidade de agir diretamente mostrar, FINAM e FINO R equivalem a um bilhão e seiscentos
na economia, de deter monopólios que lhe pareçam estraté- milhões, e os fundos regionais equivalem a um bilhão e duzengicos- como é o casá do monopólio das telecom_unicações, tos milhões de dólares. Para compensar essas perdas, certados minerais nucleares, da eXploração do petr6h!o; altera esta mente, o Governo cria agora um impostO sobre a diStribuição
definiÇãõTtfiidamental da Constituição de que o desenvol- de -~gmbustíveis, s~para 30% dos recursos que daí vão advir
vimeiito- deve fazer-se por ui:n esforçO próprio do Bras-il, pre- para os Estados. E é justamente na comparação entre recursos
servando a sua soberania, constituindo, pelo esforço do pró- postos à disposição do Estado e recursos retirados do Estado,
prio povo, a sua poUpa"nça, e criando os fuiidamentos de uma que me parece esteja o centro da questão que, no meu ponto
Nação que alcance o progresso e que expanda as suas ativida- de vista, deve ser analisado cuidadosamente pelo Senado.
des econômic~s.
Estabelecer ganhos e perdas, se os Estados ganharão ou perdeA emenda quebra o conceito de empresa nacional e nivela rão no cómputo gerai, por que, a essa aparente generosidade
a empresa brasileira de capital nacional às empresas estranM da União, que com esses meios, cOm essa receita pUblica
geiras; confUnde conceitos que são· essenciais na ConstituiçãO aqui enumerada se _dispõe a, dur~nte vinte e q_uatro meses,
vigente e que resultam -como registrei _da vontade do financiar paite dos débitos dos Estados - a esses recursos
País, expressa pela Constituinte~ faz desaparecer· o conceito correspOnde um acréscimo sensível à receita da União. Esse
de empresa brasileir::!.; abre as fronteiras do País para uma acréscimo de receita se faz não apenas pela criação dos novos
integração falaciosa à economia mundial, que, na verdade, impostos, o imposto sobre combustíveis, já mencionando, e
não funciona senão em favor das grand.es nações ricas, -capita- o imposto sobre os saldos devedores dos mutuários do Sistema
listas do mundo; e trata também de questões sociaís, chegando Financeiro da Habitação, mas se faz também atrpvéS -de meca. até ao ponto de mesclar, entre tantos e tão substântívós proble- nismos, alguns deles sub-reptícios, de retirada de receitas que
mas, questões como ·a da comercialização de derivados de hoje já pertencem aos Estados e especialmente aos Munisangue e o seu processamento. Essas proposições causam es- cípios.
E a injustiça é tãnto maior em relação aos Municípios,
panto e perplexidade. Até tentando discernir o que teria mo tivado o Governo para tratar do problema do sangue, nu-trfã porque nada recebem em troca; esses não terão seu débito
reforma que tinha como fim _iniCial a rolagem da dívi.da dos renegociado.
Estados, conversando com· um dos Líderes do Governo, che0 Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte?
guei à conclusão que a razão é realmente menor. Libera-se _
a comercialização do sangue porque está faltando sangue para
O sR-.- ÁNTÓ_NIU MARIZ - P~is não, S~nad~r Ney
p vampiro da novela das 19 horas. Essa seria a razàO ·para Maranhão. Ouço V. EX' com prazer.
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O Sr. Ney Maranhão - Senador António Mariz estou
ouvindo com atenção que o Senado tem para com V. EX',
conhecedor profundo dos problemas, regionais~ principalmente os do Norte e Nordeste._ Senador AntôniO Mariz, com
respeito ao e·nctividamente dos Estados, dos MunicípioS, quanto ao problema, da rolagem da dNida, V. Ex~ sabe que tivemos

uma luta muito grande, e graças ao-Senado Federal canse-_
guimos aprovar a Resolução n" 58, origiriárfa de um projetode minha autoria. V._Ex' sabe que os quatro grandes Estados
da Federação, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e
RiO Grande do Sul detinham 85% do endividamento interno
do País. E, graças ao Senado Federal pois tanto faz um Sena-

dor de Roraima, da Paraíba ou de São P_aulo, o peso é o
mesmo, conseguimos fazer aquele acordo para c-Ontrolar o
endividamento dos Estados e MunicípiOs: V~- Ex~ sabe que
no Emendão ou "emendinha", o Governo -ma-rrdOu-nos estudar o § 7~ do art. 52, da Constituição Federal, que reza:
"Dispor sobre limites globais e condições para operação de
crédito interno e eXtel-no da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios, de suas autarquias, e demais entidades. Controladas pelo Poder Público federal". Mas o § 6',
se não me engano, Senador, é de_ uma importância fundamental, porque é privativo do Senãdo Federal o contrOle do
endividamento interno e externo dos Municípios, que o regulamentemos o mais rápido possível. Acontece_, Senador, se essa
Resolução n9 58 do Senado Federal não houvesse sido aprovada, hoje a situação financeira dos Estados médios, pequenos
e pouco endividados estaria bem difícil, principalmente a dos
bancos e-staduais. Solidarizo-me com-v. Ex~ quantg ao fechamento do Banco do seu Estado, porque era um banco pequeno, mas não fecharam e nem teriam condições de fazé-lo
com o BANEP. É muito importarite essa questão do controle
do endividamento. V. Ex• sabe que nesse endividamento havia a rolagem da dívida, e o Estado que mais devia tinha mais
direito ao crédito, coisa que jamais via começar pelo Estado
tos bilhões de cruzeiros; e rolava a dívida, tinha um ·crédito
de 76 bilhões, que o Nordeste todo não tinha. O mais grave
é que esse dinheiro estava sendo descontado. Os bancos, sem
crédito, sem dinheiro, descontavam--através dos bancos parti-.
culares. E havia banco que descontava esse dinheífo dos Estados co-m 8,10, 11% de ágio. Essa situação foi muito bem
focalizada no Senado Federal. Acredito que com essa emenda
do Presidente da República vamos resolver essa questão do
endividamento e solucionar principalmente o-problema dos
pequenos bancos, como é o caso do banco _do Estado de
V. Ex~. que foi injustiçado naquele episódio.
O SR. ANTUNCO MARIZ- Muito obrigado, Senador
Ney MaranMo. O art. 52; inciso VII, que V~ Ex• ciia com
muita propriedade, de fato amplia o poder do Senado Federal
'no controle das dívTdas públicas de Estados_e_Municípios,
na medida em que suprime a palavra "federa1" da expressão
entidades controladas pelo poder público federal. De fató,
amplia-se esse_ controle. Estou certo de que é necessário disciplinara endividamento, não só de Estados e Municípios, como
da própria União. O que justamente me preocUpa e que a
proposta do Governo--dificilmente vai pemiifir essa rolagem
das dívidas.
·
O que o Governo ·ofereceTO Governo oferece aos -Estados e ao Distritó Federal
os recursos referentes ao Itnposto sobre Distribuição de· Combustíveis - -30%; do Fundo de Assistência ao Trabalhador,
onde 40% desses rec~rsos hoje são adminiStradoS, para o -

Sextacfeira 11 fR37

desenvolvimento, pelo BNDES; recursos do PlN/PROTER·
RA e do ICM dos Municípios, cujo fundo de. participação
é reduzido em 20%. A par do que o Governo_ oferece, vem
o que o Governo tira.
Estou convencido de que, ã primeira vista, de tira mais
do que aquilo que dá aos Estados_ ou o que oferece como
financiamento aos Estados e Distrito Federal. O Governo
aliera agora a Con-stituição para que- o- Imposto de_ Renda
cobrado na fonte, da administração direta das autarquias e
das fundações, já não integra_ o Fundo de ParticipaÇão- dos
Estados e Municípios. Ora, essa a:rree;adação do imposto na
fonte corresponde a que percentual no Imposto de Renda?
É preciso que se esclareça isso, porque não s·e-trata apenas
do desconto dos vencimentos dos servidores públicos, mas
de todas as formas de desconto na origem, nos fornecimentos,
nas obras realizadas pelo Governo, e é de se supor que essa
arrecadação do Imposto de Renda na fonte tenha um grande
alcance, uma grande expressão, e vai, portanto, afetaro Fundo
de Participação dos Estados e Municípios. Isso é retirado
dos Estados e MunicípiOs.
Por outro lado, o art. 2" do Emendão diz:
"Até 31 de dezembro de 1993, sobre toda a receita
proveniente do crescimento absoluto da arrecadação
tributária federal, descontada a dt;svalorização da moeda, não se aplicará o disposto nos aits. 157, 158, I
e II, 159, 169, 212, 230, § 1•, da Constituição.
Ora, isso significa que, além da perda do Fundo de Participação decorrente da não inclusão do Imposto de Renda na
fonte, também não incidirá para efeito da formação dos re.cursos municipais e estaduais o produto da arrecadação do Imposto da União sobre_Renda e_proventos de qualquer natureza
no que for acrescido.
O acréscimo nesses recursos qu-e vão efetivamente ocorrer
na medida em que o Governo alcance os fins da sua política,
que é a retomada do seu desenvolvimento, não entra para
o cálculo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios.
Os impostos extraordinários que venham por acaso a sercriados, além dos que já estão na proposta, com base no
att. 154, inciso I, também _não serão contados para os fundos.
estaduais e municipais.
A própria receita, que hoje pertence aos Estados, decorrente da cobrança pelos próprios-Estados do Imposto de Renda na fonte, essa também, se houver acréscimos, será repassada à União. Do mesmo modo, em relação aos Municípios,
esses também, se houver crescimento da receita do Imposto
de Renda na fonte, que, hoje, é patrimônio do Município,
por força do dispositivO constitucional, terá que ser repassado
à União. Ainda o produto da arrecadação dos impostos sobre
rendas e proventos de qualquer ytureza, que estão previstos
- e aqui" se- faz a síntese -no art. 159, ihcisos I e II da
Constituição.
-Agora, um aspecto que não tem sido assinalado é o da
perda dos fundos regionais, do Fundo de Desenvolvimento
do Nordeste e dos fundos do Norte e do Nordeste. É que,
aí, também todo o acréscimo que houver da Receíta Federal
sobre esse acréscimo não incidirá tampouco no percentual
-constitucional dos 3% que vão abastecer, que vão dar sustentaçã() a esses fundo·s. E outra restrição que aqui está na emenda
do Governo.
·
Finalmente, entre os pontos em que se verifica a preocupação do Governo Federal em ampliar as suas receitas em
detrimento das receitas das Unid_ades__Eederativas, está t~m-
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bém a restrição ao percentual destinado à educação. Não
vi, até agora, qualquer reação sobre isso. Os 18% q1J.e a União

deve destinar à educação não incidirão sobre os acréscimos
da receita da República. Na verdade, a grande vítima dessa
rolagem das dívidas são os Municípios. Esses petdem 20%
do Fundo de Participação Municipal e perdem os dfmais pontos que foram aqui enunciados.
Diante de tudo isso. Sr. Presidente, Srs. Semj.dores, me
parece, sem sombra -de dúvida, que nos cabe aprofundar nessa
análise e exigir do Governo que ofereça à discussão os números
que expressam cad~ uma ·ctas realidades. Qual é a_expectatíva
do Gov€-n1o em m-atéiiãCJc receita pública, nos prcximos dois
anos? Qual é a projeção que se faz do acréscimo des-sa receita?

O que represeritain numericamente as perdas dos Estados
e Municípios, no que tange aos fundos constituçionais?_ O
que representa o prejuízo das regiões subdesenvolvidas, das
regiões que têm nesses instrumentos constítudõiláiS' a forma
de sair do atraso, da pobreza, de procurar alcançar os níveis
de progresso e desenvolvimento -do País. São questões que
estou levantando para dizer que, numa primCif3 abordagem,
parece-me que é maior o prejUízO do que o ganho dçs Estados.
E, fora de qualquer controvérsia, um imens_o pti!juízo _dos
Municípios.
--=Assim, S"r. Presidente e Srs. Senadores, o_que se constituiria numa das razões, num dos fundamentos da reforma
constitucional desmorona-se, desaparece, porque, ria verdade,
trabalha contra os objetívos declarados.
Cabe a nós, Congresso Nacional, pOrtanto, a responsabilidade de dar a palavra final sobre esse assunto, que não
poderá ser outra senão a negativa em aprovar o Emendão
do Governo Federal.
,
'Era o que tinha a dizer, Sr. Presideri.te. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Antonio Mariz o Sr.
Alexandre Costa, 1~ Vice-Presidente, deiXa a cadeira
da presidência, que é oCUpada pelo Sr. Dirceu Carneiro,
r Secretário.
-

O Sr. NeY Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra
:para uma comunicaç-ãO: -O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -~Concedo a
palavra ao nobre Senador, para uma comunicação.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para uma comuniCãção. Sem reviSãO do orador.)- &r. Presidente, Srs. Senadores, houve muitas reclamações, muitoS artigos na imprensa
contra o Plano Collor I, quando foram congeladas as contas
de todo o povo. Mas, com isso, alguma coisa boa foi feita.
Na hora em que o GoVerno começa a devolver os cruzados
retidos, o Correio Braziliense traz, numa manchete - e é
verdade -que contas fantasmas fazem o Banco Central reter
mais de 20 bilhões de cruzeiros. Isso significa que os caiXas
2 funcionavam a todo o vapor neste País, e o Plano Collor
I fez com que se descobrissem essas falcatruas.
O Emendão, remetido pelo Senhor Presidente da República ao Congresso Nacional, estabelece, no art. 192, § 3"',
que é de jurisdiçãO expressamente autorizada pelo Ministro
de Estado fiscalizar qualquer conta que chame a atenção do
Fisco. É portanto, um dispositivo da maior importância, para
o que alerto o Senado Federal e o Congresso Nacional. Teremos que estudar essa norma com muito cuidado, para evitarmos esse tipo de coisas _que estão acontecendo no Brasil.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador César Dias.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de, nesta tarde, mudar um pouco a pauta
de assuntos que têm sido abordados desta tribuna do Senado
Federal, esquecendo um pouco o Emendão, o entendimento
nacional, a privatização da Usiffiinas e alguns OlltioS pÍ'Oble~
mas que debatemos aqui ao longo da semana.
Eu gostaria de falar sobre um assunto que reputo da
maior importância para este País: o alcoolismo. Vou analisar
os dados estatísticos a respeito e o- que se tem feitO Para
combater esse mal.
. fica um trabalho junto ao Ministério da Sadde em torno
do problema a nível nacionaL Chamo a atenção dos Srs. Senadores para_ a gravidade _do fato, pOiS SãO realmente estarrecedores os dados ofíciais de que dispomOs sobre õ alcoolismo
no nosso País: cercª de_8% da população brasileira já esta
fazendo uso abusivo de bebidas alcoólicas de qualquer teor
etílico.
Isto tem repercussão negatiVa -na p'rodUtivídade nacional,
que se revela pelo alto índice de absenteísmo na indústria,
no comércio, inclusive no_ interior, onde se pratiCa o trabalho
pr}mário neste País. Cerca de 8% do povo brasileiro, entre
cnanças, adultos, jovens e velhos, estão atingidos pelo alcoolismo.
As estatísticas revelam, ainda, que o alcoolismo é a terceira causa de absefitefsrnri. Até 32% dos leitos hospitalares
são ocupados por pessoas que _dependem dessa droga, que
chamamos de droga lícita. Das consultas em hospitais oficiais,
40% são doentes que fazem uso'abusivo do álcool.
Meus caros Senadores_, é iinportante que nós·, Senadores
ligados à área-da Comissão" de Assuntos Sociais- e·- médicos,
procuremos· ajudar o Ministério da Sati:de no que_tange a
esse aspecto nosológico que aflige a nossa sociedade.
Chamo a atenção dos Srs. Senadores, ainda, para os trans~
tornos mentais que o álcool vem causando na sociedade brasi~
leira. Treze por cento da nossa população têm problemas
mentais, desde as mais simples neuroses,· psicoses, esquizofrenias;-a:té-ãs-psicoses orgânicas. Mostram as estatísticas-que
em torno de 14,49% dessas pessoas dependem diretamente
do álcool e 24,94% sãO pSiCóficos -alcóolicos, ou seja, mais
de um terço dos doentes mentais deste Pafs estão relacionados
diretamente com o uso abusivo do álcool.

O Sr. Jonãs Pinheiro- V. Ex' me penltiti-um ãpã.rte?
O SR. CÉSAR DIAS- Com prazer, ouço V. Ex• O Sr. Jonã.s Pinheiro- Nobre Senador, -eStou a_ouvi-la
com muita atenção e reconheço o profundo senso de_oportu~
nidade de V. Ex• ao trazer à preoc_upação ·da Casa esse· tema
que é da maior importância. Realmente, observamos que há
uma preocupaçáo 1 aliás, justificada, _com o us_o de drogas_como
cocaína e maconha. Mas tem-se deixado passar despercebida
a questão do alcoolismo, que, sabemos, não é um problema
menor do que o uso das outras drogas a que me referi. Há
de haVer uma iniciativa do Governo no sentido de_c_onter,
estancar~ fazer regredir a dimensão desse problema tão cruciante. V. Ex~ em absenteísmo, em leitos hospitalares ocupados com dependentes alcoólicos. Mas há outras conseqüências
muito niais danosas, como, por exemplo, a morte no trânsito;
os freqüentes acidentes de trabalho que ocorrem porque o
trabalhador, na maioria das vezes tendo que usar equipamentos que requerem uma certa margem de cuidados, m,uitas
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vezes embriagado, com seus reflexos inibidos, não têm os
cuidados necessárioS.- Quer dizer, acidentes no -trâliSitõ; ã:ci"
dentes de trabalho são fatores conse_qüentes, muitas ve-zes,
do alcoolismo e têm passado de forma despúcebidã, não sendo menos grave do que o problema de coca(na e maconha.
Associo-me às preocupações- ·cte V. Ex• e somo a minha voz
a sua, no sentido de alertar a Nação, a começar por nós,
Senadores, para a gravidade desse problema que, realmente,
tem-se constituído num fator de inibição do nosso desenvolvimen'tó, porque issO limita a forÇ-a de- tfa:bãlhO. De modo
que cumprimento V. Ex• pela oportunidade com__ que traz
as suas preocupações a esta Casa.
O SR. CÉSAR DIAS _ Agradeço, aO -Re"lafo-r'- nObre
Senador Jonas PinheirO, a preocupação de v. Ex•, principalmente no que tange aos acidentes de trânsito.
Vejam q!J.e, pela estatística -_que é um-a ciêncía que
estuda e -classifica os fatos, baseando-se -5 eus iiúmeros em
freqüência e conseqüências -g:t:rais -, no ano passado, 0 Pafs
perdeu 50 mil pessoas em acidentes de trânsito, fora os mutilados aposentados precocemente.
Então, estatisticamente, 30% dos acidentes de trânsito
são conseqúência direta do uso abusivo do álcool, sem falar
o que o álcool f az com a célula rnáter de uma Naçãq, que
é famili~, diminuindo do pai aquele senso psicoafetivo para
com os filhos, havendo, inclusive, a ruptura dos lares. E já
existe urri estudo em São Paulo, dizendo que a grande maioria
das crianças de rua são filhos de pais alcoólatras. Realmente,
é preocupante a situação.
Trago, nesta tarde, esta_ preocupação aos meus_ pares,
porque estou também, hoje, editando um projeto de lei que
regulamenta e toma as providências com relação a propaganda
sobre o uso de bebidas alcoólicas.
Gostaria tá:rilbém de comentar um outro fato importante
que, às vezes, passa despercebido por alguns leigos que não
fazem saúde pública: é- a síndrome fetal por álcool. As mães
gestantes, que não são_conscientizadas, aletam os seus fetos
porque o álcool atravessa, facilmente, a barreira placentária
e restringe o_ desenvolvimento e a géneses nohnal. O feto
de uma mãe que faz uso de bebida alcQólica tem baixo quo- ·
ciente de inteligência, tem um peso ponderai bastante diminuído, tem má formação ~rdíaca, tremores de extremidades,
tem alterações articulare~, enfim, é uma cri30çaque-não_tem
condições de viver saudavelmente ao longo de sua vida, e
trará problemas aos órgãos-que fazem saúde pública.
Gostaria de falar- e isso todo mundo sabe- das causas
orgânicas, advindas do uso abusivo do _álcool que são: acirrose, colecistôpatíá, gastrite, a colecist.ite~ as doenças orgânicas, principalmen~~ as ligadas ao -aparelho digestiVo, e ainda
o coração, que é .altamente afetado com hipertensão arterial
e problemas de condução de eletricidade no septo cardíaco.
Enfim, acho que é u_m_tema bastante iritportantc e polêmico, nesta tarde, porque vamos precisar do apoio de V.
Ex~s_, e s_ei que vamos ter um lobby bastante pesado das indústrias fabricantes de bebidas alcoólicas contra o projeto que
iremos apresentar na tarde de hoje.
o sr: Áureo Mello _ V .-Ex~ ine petmite -um~aparte?o

a

O SR. CÉSAR DIAS- Pois não, nobre__Sepador Áureo
Mello
o Sr. ÁureQ M_ello- Curiosamente, eU queria· perguntar
a V. E~, illclusive na- qualidade de médico que é, se o alcoolismo é Uma doença incurável, porque já houve época em
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que, no próprio Estado dos Funcionários Públicos, o alcoo·
liSmo era considerado uma causa de dispensa de trabalho.
PosteriOrmente, fixouwse como uma doença, classificada naturalmente no setor dos vícios de imaginação, em que os prindpais setlarri o álcool, o cafezinho, as doenças imaginárias do
coração, o fumo e as bebidas alcoólicas. Então, esse vício
de imaginaÇ-ãO, que estaria atingindo as planagens do subconsciente, e segundo os teóricos, muito ni:ais poderoso do que
o consciente, porque eie representa a imaginação e o ·conciente representa a vontade, portanto, tendo um poder de
quatro para um do subcons_ciente em relação à vontade, seria
ítiequivocarnente uma doença. Então, não era motivo de demissão, mas Sim de tratamento, como no caso da tuberculose,
da hanseníase ou· em qualquer outro tipo de doença cardio-lógica, inclusive previstas no Estatuto dos Funcioriários Pú- blicos.
Agora, tenho a curiosidade de merecer de V. Ex~ um
esclarecimento: o alcoolismo, desde que ele se torna um refiexo condicionado desde que ele passa a ser uma segunda natureia do alcoólatra, esse vício de imaginação, essa doença é
lncuràvel ou há possibilidade de ser curado o indivíduo portador dessa enfermidade? Essa é a pergunta que faço a V.
Ex~

O SR. CÉSAR DIAS - Nobre Senador Áureo Mello.
gOstaria- de inforinãr a V. Ex~ que a OrganizaçãO Mundial
de S3úde reconheceu que o álcool é_ umá doença e que tem
cura. Temos estatísticas informando que tem cura o -alcoolismo, mas trata-se de um trabalho de uma equipe multiprofisS:ional tem que haver um desprendimento muito grande
para que isso ocorra. Por isso, são_alarmantes os dados esta tisticos do consumo de álcool no País. O trãbã]hó áe recupeiãção -do Vício do álcool difícil, existem- várias direções a serem
tomadas, e_ o dado mais importante é que O problema econômico _tem grande influência, principalmente as famílias mais
carentes são as que mais fazem uso de bebida alcoólica.
o Sr. ÁurCo Mello _ Coiitinuando Qmeu aparte ao discurso de v. Exa, _uma das conseqüências mais perigosas de
alcoolismo, que rtão seria o alcoolismo crónico, é- justamente
a facilidade com que se vende álcool em qualquer estabeleCl·mento , prt·nct'pa 1men 1e pa ra me n0 res , pa r a ado! esce n1e s , pa-ra pessoas que estão,_ por assim dizer, devolvendo ao adulto
aquilo que sofreram na infância, é a idade mais agressiva,
em _que 0 Cidadão se apresenta diante da -coietividade adulta.
_De maneira que essas facilidades, realmente, teriam que ser
analisadas. E no cOncernente a automóveis, é quase certo
que 0 jovem que sala alcoolizado com aquele espírito de juventude de se afirmar, é capaz de estripulias, de coisas prejudiciais
à coletividade, quando na direção de um volante. Por sinal,
agora se cogita de ampliar 0 direito de dirigir automóvel a
menores de 16 anos; menores de 16 anos que ainda não estão
com a sua persorialidade formada, que juridicamente são coosiderados pessoas fora do alcance da lei e sem responsabi!idades; não têm os seus nomes divulgados e são subm~tidos
a tratamentos através de técnicas dirigidas a pessoas que ainda
não estão na plenitude do seu intelecto. Colocar automóveis
nas mãos de~ses jovens, pata eles rapidamente cruzarem as
avenidas e darem esbarrões nos outros motoristas, é, quase
se pode afirmar, uma decisão criminosa e prejudicial. Inclu-sive, é infactível o comparativo que se costuma fazer com
--õutros países, em -que isso não acontece, dado o nível de
conhecimento, de cultura e_de instrução do nosso povo serem
diferentes do nível de instrução de outros povos, que têm,

e
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às vezes, até 100% da sua população já esclarecida e já inStrUí~ prOpaganda seja doado para ·as Associações dos Alcóolicos
da a respeito. Realmente, o problema que V. Ex• está abor- Anónimos ou, então, ao órgão Pronal do Ministério da Saúde,
dando é um problema de uma seriedade fantástica, porque para fazer uma antiprOpaganda.
Esse projeto é--realmente bastante :sério e -gostaria do
já se viu, inclusive na história dos Estadas_ Unidos, que implantar a lei seca é uma tentativa inócua e, pelõ contrário, faz - aparo dos Srs. Senadores. Vamos llltar até o fim para fazer
surgir aqueles que vendem o álcool através de contfabando como fizeram com o tabagismo. Hoje, hóuve uma diminuição
e ilegalmente, e o- álcool passa a ser um produto procurado de quase 17% dos tabagistas no nosso País porque inseriu
ainda mais. Ao mesmo tempo, permitir que essas bebidas apenas "o fumo é prejudicial à saúde''.
Esse projeto amplia muito ma"is.
sejam estendidas a jovens menores de 18 anos, que às vezes
modificam a sua idade ou usam um ardil para dizer que já
Er_~ ?_que tinha a dizei-Sr. P~~~_idente. (Muito b~m!)
têm 18, é uma temeridade. Estou ansioso para ter o prOjeto
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a
de V. Ex~ e dele compartilhar, porque vejo que V. Ex~, com _ palavra ao nobre Senador Pedro Simon.-(Pausa.)
espírito bondoso, com uma profissão _que tem por objetivo
S. Ex~ desiste da palavra.
minimizar as falências -dos outros homens, as deficiências dos
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
outros homens, deve ter corrigido uma série de pensamentos, (Pausa.)
de determinações jurídicas que, certamente hão de Ser Iriuiio
s~ Ex~ não está presente._
úteis_ a nossa coletividade.: Teremos a oportunidade de, sem
Concedo a palã.Vra aO--nobre _Senador Maurício Corrêa.
dúVida, acrescentar as emendas que porventura nos _pareçam (Pausa.)
pertinentes a essa propositura, que me parece, reàlrnente,
S. Ex• não está presente.
uma das mais belas que já tenham sido_ apresentadas nesta
Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo _Suruagy.
Cása. Muito obrigado.
O SR. D!VALDO SUROAGY PRONUNCIA
O SR. CÉSAR DIAS - Muito obrigado, nobre Senador.
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃo· DO
Gostaria, concessa venia do nosso PreSide Ote, de esterider-me
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENum pouco mais para falar do ponto fu!crãl dO- liosso projeto
TE.
de lei. Gostaria apenas de mostrar um dado económico do
que 'vem a ser. hoje, o problema do alcoolismo no País.
.COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Em 1982, houve um Congresso Brasileiro de Alcoolismo
Amazoniri.o Mendes- Eduardo Suplicy- Hugo Napo·
patr9~nado pelo Programa Nacional do Controle de Problema
leão - Iram Saraiva - João Rocha - Jonas Pinheiro do Alcool, do Ministério da Saúde. À época, foi analisado José Sarney - Mareio Lacerda - Maurício Corrêa - Roapenas o item "queda da produtividade", e viu-se que 5,4% naldo ~Eagão - Ruy Bacelar._
do PIB nacional foi comprometido com os trabalhadores que
O SR. PRES,DENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa,
fizeram-usei de bebidas alcoólicas durante aquele ano- 5,4%
9
do PIB Nacional, e as indústrias de bebidas alcoólicis contri- projetO de l~f que será lido pelo Sr. 1 Seáetário:
buíram, para o PIB nacional, naquele mesmo ano, com apenas
É lido o seguinte·
2,4%. Houve, realmente, um PIB negativo ou uma defasagem
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 344, DE 1991
de 3%. Na realidade, estamos tendo muito mais problema
com alcoolismo do que o que oferecem as indústrias de bebidas
Regulamenta e disciplina o uso e propagandas de
neste País.
bebidas alcóolicas e dá outraS providências.
Para relatar um pouco mais a estatística: Foi realizado
O Çong.Çesso NacioTiã.l deàeta: _
um estudo com 3.114 jovens de 9_a 18 anos e 5% desses
- Art.. ta As empresas produtoras de bebidas alcóolicas
jovens já são bebedores excessivos; 68% bebem moderada- de qualquer teor ficam obrigadas a inseiíf; noS -rótulOs das
mente e apenas 27% não bebem.
embalagens e recipientes de seus produtos, de forma clara
E, aí, digo aos Srs. Senadores o que é o nosso projeto e legível, as seguintes expressões
de lei. O nosso projeto regulamenta e disciplina as propa"1 -A ingestão de bebidas alcóolicas é prejucidal
gandas de bebidas alcoólicas e dá outras providências. Primeià saúde". 2- "O consumo por gestantes acarreta graro, vamos inserir nos rótulOs das_ bebidas alcoólicas- exceto
ves danos ao feto". 3 - Reduz a habilidade para dirigir
aquelas que vão ser exportadas -que a ingestão de bebidas
veículos e operar máquinas."
alcoólicas é prejudicial a saúde; segundo, o consumo de bebida
alcoólica pela gestanfe acarreta graves danos ao feto; e, tercei- § - 1~ _ A expresSão referida· ~o caPut deste artigo deve
ro, reduz a habilidade para dirigir veículos e operar ·máquinas. também figurar:
Propomos também que seja terminantemente proibido
I - no rótulo das embalagens e recipienteS das bebidas
bebidas_ em rodovias, expoSiçãO de bebidas alcoólicas nos ba- alcóolicas importadas;
- -res e restaurantes_das-rodovias e propagandas. E que as prpaII- nas mensagens publicitárias out doors, placas etc.,
gandas de bebidas alcoólicas a ser veículadas no rádio e na de maneira visível.
televisão somente podem ser feitas das_ 22 horas às 6 horas
§ 29 O disposto neste artigo nãó se aplica às bebidas
da manhã, para que não tenham o alcance dos jovens _que alcóolicas destinadas à exportação.
estão assistindo a programas infantis; que não vejam aquela Art. 29 A promoção de bebidas alcóolicas através da
propaganda linda da cerveja-insinuando, inclusive, que quem distribuição de amostras grátis é prOibida em eventos públicos
bebe cerveja tem -muita saúd_e, quem bebe certas bebidas al- a que tenham acesso menores de 18 (dezoito) anos.
co_ólicas, como determinados_ conhaques, têm maior virilidade.
Art. 39 As mensagens publicitárias divulgas pelos meios
O nosso projeto -regulanienta ttido issO. E outra coisa de comunicação (rádio e televisão) reservarão _a quarta parte
importante que reputo neste projeto é que 114 do tempo da do seu tempo às entidades do Ministério da Saúde ou assada~

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CoNGRESS0NACIONA].- (Seçllo II)

ções sem fins lucrativos (Associação Alcóolicos :A.nónimos)
que se dedicam a- prevenção e combate ao uso ab_uSivo de
bebidas alcóoliças, para também emitirem as mensagens .. Art. 4" E vedada a publicidade ou propaganda de bebidas alcóolicas que, por qualquer forma:
I - sugiram a indução ao bem-estar ou à saúde.

II- associem idéias ou inüigens de mã.íor êxito-na sexualidade, insinuando o aumentó da virilidade 0-1.1 ferpjnilidade
de pessoas que ingerem bebidas alcóolicas.
III- incluam, em imagens ou sons, a participação de
críanças ou adolescentes;
Art. s~ Ficam proibidas a venda, exposição em balcão
(bares, restaurantes, etc.) e propagandas de bebida alcóolica
em rodovias.
Art. 6n A propaganda de bebidas alc6olicas (em rádio
e TV) somente poderá ser veiculada no horário de 22 às 6
horas.
Art. 7~ A violação dos dispositivos desta lei, constitui
crime punível com as _s_eguintcs penalidades:
I - multa variável entre 1.800 a 2.600 UPC, ou outro
indicador económico que o substitua.
II -em caso de reincidência, pena de reclusão de 3 meses
a 1 ano.
Parágrafo úniC9. 0- produto da arrecadação das multas
aplicadas será destinado à constituição de um fundo a ser
administrado pelo órgão competente da administração pública
(Ministério da Saúde), para o custeio das_despesas com centros
de recuperação de alcóolatras.
Art. 89 Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.
Art. 9" A presente lei entra em vigor na data de sua
·
- -- - publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições cm contrário.

Justificação
O projeto de lei ora apresentado à apreciação desta Casa
tem por objetivo fulcral contribuir, de forma complementar,
para o controle e prevenção do aloolismo, entendido este
como entidade nosológiC3 cOniplexa e multifacetada que
abrange o indivíduo enquanto ser biológico, com graves repercussões no seu desempenho como participante na esfera das
-_
relações sociais.
Estudos epidemiológicos recerites realiz_ados pelo Ministério da Saúde, através da Divisão Nacional de Sa!ide Mental,
revelam que o alcoolismo atiilge parcela significatiVa da população brasileira, situando-se a prevalência entre 3 a 8%, representando, portanto, grave problema de saúde púÇlica.
O impacto do abuso e da dependência do álcool na sociedade brasileira pode ser avaliado pelos seguintes indicadores:
a) o alcoolismo ocupa a 89 (oítava) posição entre as
causas para requerimento de concessão dé· auxílio-doença;
b) constitui-se-- na terceira maiqr .causa de absenteísmo
no trabalho, segundo levantamento qo Programa Nacional
de Controle dos Problemas relacionadOs com O Consumo de
Álcool - PRONAL, do Ministério da Saúde;
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e) do tot~l de paciente-s internados por transtornos mentais· no perfodb de 1987 a 1989,38% estão diretamente relacio-nados ao uso abusivo de'álcool;
f) o us_o _abusivo de álcool representa importante fonte
de gastos na hospitalização, sendo que as psicoses alcóolicas
ocupam -a 2~ posição, e a síndrome de dependência alcóolica,
a quarta, nu"'-a relação de 11 (onze) nosologias psiquiátricas,
entre os anos de 1984 a 1989.
Com rel~ção aos danos orgânicos-provocados pelo alcoolismo, pode-s~ citar, entre outros, a cirrose hepática, neuropatia periféri~a. cardiopatia alcoólica, pancreatite, gastrite,
morte súbita. hipertensão arterial, atrofia celebrai, síndrome
de mal-absorção, síndrome fetal pelo álcool e psicose de korsakoff. Os preJuízos causados_ pelo alcoolismo à família são de~sã'Sfrosos, importando, freqüentemente, o desajuste psicoafetivo dos filhos, o que pode levá-los a repetir o quadro patológico exibido gelos pais.
O_ tratamento do alcoolismo centra-se hoje, segundo a
moderna doulrina psiquiátrica, ria prev-enção, o -que confere
ao_ presentl! projeto de lei partiCular relevância, uma veZ que
eSte ·se- enCoqtra eminentemente voltado para esta direção,
tendo a justa preocupação de ampliar a divulgação do meritório-nabalh9 realizado por entidades sem fins lucrativos~
com .os Alco(:llicos Anónimos; que se dedicam áo combate
·e-prevenção do alcoolismo (artigo 3•).
·
·
Pelo exposto, esperamos que esta iriiCüitiVa corite com
o devido apoio dos Senhores Seõadores para a sua- aprovação.
Sala das Sessões. 10 de outubro de _1991. - Senador
César _Dias.

rA Comissão de Assuntos- Sociais- decisão terminativa.)
O SR. Pll.ESIDENTE (Dirceu Carneiro l - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão cOmpetente.
Sobre a :mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1~ Secretário.
- -- São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO DIC N• 727, DE 1991
·Nos termos do art. 216, observado o disposto no art.
238, ambos dd Regime:nto Intern-O do Senado Federal, formulo
o presente a ser encaininhado ao Ministl-ó de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, :viSando aos esclarecimentos
a seguir solicitados.
1. Algum banco comerciaJ ou instituição_ de crédito e
financiamento é, atualmente, devedor do Banco Central do
.
Brasil?
2. Há pagamento de juros sobre o devido? Quais as
formas desse ,pagamento e suas condições?_ QuaJ a--taxa _de
jU_rOs? .
Sala das Sessões, 10 de outubro de l991. ...:....senador
Jutahy Magalhães.
rA Comissão Diretora.)
REQUERIMENTO N• 728, DE 1991

Senhol-- Presidente, Senador Mauro Benevides, requeiro,
nos termos do art 50, § 29, da Constituiçáo Federal e do
c) 9 a -32% dos leitos dos hospitais gerais são ·ocupados art. 216 do Regimento_ Interno do Senado Federal, sejam
por pacientes que apresentam problemas relacionados ao abu- solicitadas ao Exm 9 sr. Ministro da Economia, Emb~ixador
Marcílio Marques Moreira, as seguintes informações:
so do álcool;
d) cerca de 30% das causas dos acidentes de trânsito . --- 1...:..;__ Há alguma ação popular contra o Banco Central
estão relacionados ao consumo de álcool, segundo. o Departa- do Brasil, motivada pela cessão de dólares ao câmbio oficial
mento Nacional de Trânsito;
-para o pagamento do resgate do empresário Rubem Medina?
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2- A diretoria do Banco Central do Brasil aprovou,
em agosto últino, a contratação de um escritório de advocacia

para defender o Banco nesta açáo popular?
3 .-Por quanto foi coO. tratado o escritório e_ qual a forma
de correção monetária adotada para o pagamento?_ Quais os
critérlos de escolha e o método de licitação que resultou na
contratação desse escritório?
4- Por que o Departamento Jurídico_d_o Banco Central
do Brasil não foi incunlbido da defesa?
5 - Se a ação não é contra o Banco Central do Brasil,
mas contra ex-dirigenteS do Banco, que hoje são cidaPãos
comuns, quais as razões que levaram o Banco a arcar com
os ónus financeiro·s da defesa?
Justificação
O nebuloso negócio que envolveu milhões deo dÓlares

de dinheiros públicos no suposto pagamento do resgate de
um empresário caiiOca adquire novos contornos ·com a inforw
mação, publicada pela Folha de S. Paulo, de que o Banco
Central está pagando também os advogados encarregados da
defesa dos exwdirigcntes acUsados de uso irregular de recurso
do Tesouro. Se o Estado resolver patrocinar a defesa de todos
os s_ervidores implicados em casos nebulosos, t~~o que o orça~
menta federal se veja seriamente_ c.omprometido com o vulto
__
. dessas despesas.
Sala das Sessões, ln de outubro de 1991. - Senador
Pedro Simon.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa Dirctora párã decísãó,
nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) __:_ Esgotádo o
tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 60 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEMDODIAItem 1:
Discusão,-em turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Pr,ojeto de Lei da Çãmara n"' 37, de
1990 (n• 3.650/89, na Casa de origem), que dá nova
redação ao § 3' do art. 1' da Lei n• 5.584, de 26 de
junho de 1970, que "dispõe sobre normas de direito
processual do trabalho", tendo
PARECER, sob n• 363, de 1991, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido,
Em discurssão o substitutivo, em turno suplementar.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,_ encerro ã discussão.
Encerrada a discussão, o substitutivo- é dado ~o~q definiw
tivamente adotado, nos termos do disposto no art. 284 do
Regimento Interno.
A matéria voltará à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o substitutivo adotado:
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 37, de 1990 (n' 3.650, de 1989, na Casa de origem),
que dá noya redação ao art. 2' da Lei n~ 5.584, de
26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas de Direito
Processua1 do Trabalho.

O Congfesso Nacional decreta:
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Art. I' O art. 2' da Lei n' 5.584, de 26 de junho de
passa a vigora! com a seguinte redação:
"Art. 2" -Nos dissídios individuais, proposta a
conciliação, e não_ havendo acordp, o Presidente da_
Junta ·Ou Juiz, :_antes 9_e _passar à instrução d~ causa,
fixarwlhewá o valoi para a determinação da alçada se
este for indetermin-ado no pedido.
§ 1"' Em audiência, ao aduzir fàzôes finais, poderá qualquer das partes impugnar o v.alor fixado e, se
o _Juiz mantiver, pedir revisão da decisão, no prazo
de quarenta e oito horas, ao Presidente do Tribunal
Regional.
§ 2ç- O pedido de revisão, que não terá efeito
-suspensivo, deverá ser instruído com a petição illicial
e a ata da audiência, em cópia autenticada pela Secrew
taria da Junta, e será julgado em quarenta e oito horas,
a partir do seu recebimento pelo Presidente do Tribunal
Regional.
.
§ 3" Quando o valor fixado para a causa, na forw
ma deste artigo;~não exceder~. Ci$100.000,00 (cem
mil cruzeiroS), será dispensável o resumo dos depoiw
mentos, devendo constar da ata a conclusão da Junta
quanto à matéria· de rato. § 49 Salvo se versarem matéria constitucional_neUhUm esforço caberá das sentenças proferidas aos dissídios- da alçada a que se refere o parágrafo anterior.
§ 5' O valor previsto no § 3' deste artigo poderá
ser periodicamente atualizado pelo Tribunal Superior
do Trabalho."
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publiw
cação.
Art. 3"' Revogam-se as disposiÇões em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)·- Item 2:
~?70,

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 15, DE 1991
(Incluída em Ordem ~o Dia nos termos
do Regimento Interno)
Dá nova redação ao inciso V do _art. 37 da Ojmstiw
tuição Federal. (19 signatário: Senador João Roclila).
A Comissão incumbida dO eXame da proposiçãd não
emitiu seu parecer no prazo regimental de trinta dias, il!lprorw
rogáveis. Assim, _a matéria foi incluída em Ordem d9 Dia,
nos termoS -do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
para qUe o Plenário delibere se a proposta deve ter prosseguimento em sua tramitação.
Em Votação o prosseguimento da t~amitação da pro?osta
de Emenda à Constituição n" 15, de 1991.
Os S-rS~ Senadores que o aprovam queiram pernlanecer
sentados. (Pausa.)
O Sr. Aureo Mello- Sr. P~~idente, peço a palavra' pela
Ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu ~Carneiro)- V. Ex• tem
a palavra.
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostari~_de. saber :se
pode ser feita a discussão em plenáriO da matéria em pauta.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --'. A oportunidade para a discussão da matéria é a partir da sessão de
aiDanhã.
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De modo que dependemos da delíberação do Plenário
para o prosseguimento.
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram penrtanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia de amanhã, em
fase de discussão.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n" 736, de 1991, do Senador
Júlio Campos, lido no Expediente, para que o tempo dos
oradores da sessão do dia 30 do corrente seja dedicado a
homenagear o centenário do nascimento de Pedro Ludovico
Teixeira.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
~
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A PresidCncia fará cuinpiir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourernberg Nunes
Rocha, corno Líder.
·
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA_ (PTB - MT.
Como Líder. pronuncia o seguinte discurs-o. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Sr•' e Srs. Senadores, na últ_ima
sexta-feira, o Senhor Presidente da República editou um pacote agrícola visando salvar a:s restos da agricultura. brasileira.
Nesse dia, estávamos em Lucas do Rio Verde, uma cidade
de Mato Grosso de produtores agrícolas, e sentimos, ali, a
rcação- positiva aó pacote apresentado, que, como disse no
início, tenta apenas salvar o desastre já ocorrido na agricultura
brasileira.
Mas, certamente, alguma coisa foi feita. Já houve uma
dose de entusiasmo nos agricultores, ainda quC faltein, da
parte do Governo, a credibilidade, a disponibilidade de recursos, os juros compatíVéis e as conâições viáVeis- para qUe a
classe produtora-pos-sa-·trabalhar. Na verdade, a alegria que
sentirilos entre os agrícultorcs brasileiros não é suficiente,
ainda, para reverter o quadro de grave crise a que foi levada
a agricultura brasileira.
E suas reuniões, pelo menos, a Bancada do_PTB nó Senado Federal, tanto com o Ministro Jarbas Passarinho como
com o Presidente da República, colocou claramente que mais
importante para a nosSa bancilda era a prioridade total à agricultura. Em mais de um momento isso ficou muito claro,
e os nossos companheiros Levy Dias e Jos_é Eduardo, em
várias oportunidades, têm marcado a sua posição, ressaltando
a importância vital que tem a agricultura p<lra o reerguimento
deste _País.
É importante que sc_diga que esse pacote, que visa apenas
garantir uma produção na faixa de 65 milhões de toneladas
para o próximo ano, produção suficiente apenas para garantir
o consumo, só por si não poderá reerguer, como queremos,
a agricultura mato-grossense e brasileira.
Vejam V. Ex";:, Srs: Senadores: tínhariws;Cm 88, um
estoque regulador de 7.621.000 toneladas; temos, em 91, apenas um estoque de 700 mil toneladas; tínhamos uma evolução
de produção de sementes melhoradas no Brasil, em 87/88,·
de 2 milhões e 81 mil toneladas; temos apenas 1 milhão e
700 em 91.
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Venda de tratares: em 1980, o País vendeu 60 mil unidades; em 91, as estimativas sao de pouco mais de IS mil unidades;
~
venda de máquinas agrícolas no mercado interno: em
1980, 66 mil e 400 unidades, incluindo tratores de roda e
esteira; em 90, apenas 27 mil 442 unidades;
crédito rural concedido à agricultura: em 1980, cerca de
10 trilhões; em 1991, pouco mais de I trilhão.
Bastam esses dados para mostrar a situação de caos em
que foi colocada a agricultura brasileira. E ess_e pacote do
dia 17, ainda que tenha injetado algum ânimo nos agricultores
bragjlciros, é insuficiente, por si só; ·para dar, a médio e a
longo prazo, uma alternativa para o produtor agrícola no BrasiL Se não tivermos um programa efetivo de apoio à agricultura. de incentivos, de subsídios, de garantia de pr~ç_o, d~
_liberação de recursos no prazo certo, de juros adequados à
produção agrícola, é impossível reerguer este País, fazer com
que, efetivamcnte, nós possa-mos olhar para o futuro com
alguf!I grau de segurança.
Por isso, falando, hoje, em nome da Liderança do PTB,
~_por ser esta uma posição que o partido tem marcado profundamente em todos os seus pronunciamentos, cm toda~ as suas
reuniões, em todos os seus cantatas com o GovcrriO -Federal,
querfamos registrar a alegria doS agriculfores, a sua gratidão
por esse pacto emergente, mas deixar claro a sua insuficiência
e a necessidade de que medidas concretas, sérias e pc,rmanentes sejam adotadas.
- - O Sr. Gãribaldi Alves Filho .:. :__ Permite-me V.- -EX~ um
aparte?
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA Senador Garibaldi Alves Filho.

Pois não,

O Sr. Gai'ibaldi Alves Filho- Nobre Senador Louremberg Nunes Rocha, quero me congratular com o pronunciamento de V. Ex•, inclusive com a Bancada do PTB, e dizer
ql}e. realmente, essa preocupação tran~cende, até, o interesse
da banc;ada de V. Ex~, porque é uma preocupação de todos
os Partidos, de todos os representantes do povo nesta Casa.
V. E r diz muito bem que são necessárias providências concretas. Ao que eu sei, pelo menos a- nfvel de Nordeste, essas
providências anunciadas nesse pacote ainda não chegaram
às agências do Banco do Brasil. Sabe V. Ex~ qlle a nossa
p-reocupação deve ser menor dÕ qU-e -a--de V. Ex\ porque
lá no Nordeste realmente os trabalhos culturais só se iniciam
no mês de dezembro, enquanto que na região de V. Ex• e
na região Sul do País esses trabalhos co_meçam muito antes.
Então, congratulo-me com V. Ex~ e digo';"_:t; preciso éóbrar-se
cada etapa anunciada, tanto no que toca ã renegociação das
dívidas- pois agora se deu um novo prazo, até 15 de outubro,
para essa renegociação - conio também quanto ao volume
de recursos que foram colocados para o custeio daS safras
agrícolas por todo o País.

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA - Agradeço
o aparte de V. Ex', Senador Garibaldi Alves, e gostaria de
acrescentar também, dentro do seu aparte, que, na verdade,
os recursos agora anunciados e alocados ainda são i!lsufi~ien
tes, de acordo com os cálculos do próprio Ministério da Agricultura, para garantir uma safra da ordem de 65 milhões de
toileladas. Pelos cájculos do próprio ministério, seriam neces~
sário um trilhão e 120 bilhões de cruzeiros, aproximadamente,
que teriam:- que ser liberados imediatamente. Se _tivermos,
como-v. Ex~ aponta, casos de atraso no repasse de recursos
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às agências, então sequer com e~se paCote emergencial :0 País
vai conseguir produzir para o seu consumo do próximÇ> ano.
É um quadro de elevada dramaticidade, e ao mesmo ~empo

em que elogiamos essa medida emergencial do GovemÇ>, não
podemos deixar, em nome da Bancada do PTB, de t!:obrar
para o próximo ano niédidas permanentes e sérias para que
possamos ressurgir e dar à agricultura a condição de alavanca

;Jropulsora do progresso deste País.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _:_ Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE A REV~S,40 DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTER!ORMEN,
TE.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Dirceu Carnelfõ, zo Si!áefário, deixa a Ciiâelra cJa presi~
dência, que é ocupada pelo Sr. Beni Veras, Suplente

de Secretãrio.

--

-

-

-

Durante o discurso do Sr. -Eduardo SujJHCy, o Sr.
Beni Veras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa,
]" Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. GARIBALDl ALVES FILHO (PMDÍI- RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, quero registrar desta tribuna a
chegada a Natal, no próximo s-ábado, do Papa João Paulo
II, que inicia pela nossa terra a sua-peregrinação -pelos quatro
cantos do nosso País. O Papa João Paulo II irá a Natal, para
encerrar o Congresso Eucarístico Nacional; esse -congresso
eucarístico está sendo realizado em Natal, desde o último
domingo, debaixo de uma intensa participaÇão PoPUlar. Sr.
Presidente, cerca de 20 semináriOs estão sendo realizados ao
lado das cerimónias litúrgicas na-nossa cidade. A expectativa
é muito grande pela presença do Papa João Paulo II na nossa
cidade. A história de -urna pátri"à, a histó~~a de ~m Estado,
a história de uma Nação é construída através de datas e momentos que se perpetuam; momentos como_ esse-que vamos
viver a partir do próximo sábado corii a presenÇã. do Papa
João Paulo II na nossa cidade.
Quero- assinalar, Sr. Presidente, Srs._ Senãdores, que a
Igreja, na medida em que realiza esse Congres-so Eucarístico
Nacional, celebra cerca de 500 anos _<fe _evª'ng~I~ação na América Latina. E, a: despeito da Igreja, dizia o Papa Paulo VI:
"Não é uma perita- em -polítiCa nem efi- economla, mas-a
palavra da Igreja sempre desperta no meio dos cristãos uma
consciência para os problemas sociais".
Quero, nesta oportU.i11dade, dizer qüe não apenas acredito que va revigorar-se a fé do nosso povo com a presença
do Papa João Paulo II mas também que a sua visita proporcionará um reacender de esperanças no coração da nossa gente
numa hora tão crítica, numa hora de tanto desãnimo 1 numa
hora de tanto desespero coíno a que vivemos na nossa Nação.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
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com seus oito mil quilômetros de orla marítirD.a e sua enorme
reserva de águas interiores, deveria ter na pesca uma de suas
principais atividades económicas. A conclusão se impõe aínda
mais diante dos milhões de brasileiros famintos que precisamos
alimentar e do atraso tecnológico que reduz nossa competitividade em vários outros setores produtivos.
No entanto, ano após ano, a ativídade pesqueira, que
tem potencial praticamente incomensurável, que nâo exige
elevados conhecimentos tecnológicos, que prescinde de vultosos investimentos e que pode contribuir decisivamente no combate à fome, vem tendo participação cada vez mais reduzida
no cenário económico nacional.
Não se pode compreender como o Brasil, com toda essa
extensão costeira e com uma diyersidade 9e dua_s .mil espécies
de pescados- incluindo-se os de água doce-, seja o quarto
produtor da América do Sul e o 26' do mundo. É igualmente
incompreensível que o Brasil esteja importante alimentos,
pelos quais pode pagar até três bilhões de dólares este ano,
-e despreze uma das principais-fOrites de proteína da humanidade, que é o peixe.
O ~bsoluto desprezo com que o Governo brasileiro vem
tratando a pesca fica evidente à simples e imediata constatação
de que, desde a extinsão da SUDEPE - Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca, essa ativídasde vem sendo superviSioriada e coordenada por um pequeno departamento
do Ibama. Não queremos, com e_ssa afirmação, responsabilizar
esse órgão pelo sofrível desempenho do setor pesqueiro nacional, mesmo porque a produção de pescados vem decrescendo
há vários anos. E preciso, porém observar -qUe o Ibama não
terit estrutura suficiente para supervisionar a pesca, assim como não tem recursos para prover o séu fomento, não tem
condições de prestar assistência técniCa e profissional e nãO
tem, finalmente, vocação natural para assumir atribuições que
lhe foram impostas de forma estapafúrdia na reestruturação
da máquina governamental.
A queda na produção brasileira de pes_cados tem ocorrido
em conseqüência de fatores diversos, como a poluição com
-dejetos domésticos e industriais, desmatamento nas cabeceiras
dos rios, aterro de manguez:;~.is, derramamento de óleo na
costa marítima e pesca predatória, entre outros_. Boa parte
àesses fatores, é fácil concluir, pode ser resumida ~a fiscalização ineficiente e na falta de interesses das autorid~des govermlmentais pela pesca. Assim, o -paradoxo vem--ãcentuando,
ao longo do tempo, os contrastes da vida brasileira: milhões
-~-~pessoas que poderiam tir~r dos mares, rios, lagos e mangueZã.ís o seu sustento estão desempregadas e sem qualquer perspectiva diante da recessão econnómica, a produção de pescados cai sucessivamente, ano após ano, ao invés de acompanhar, pelo menos, o crescimento vegetªt~vo da população,
e, o que é incrível, a produção tem sido menor até mesmo
no segmento dos peixes mais baratos, que poderiam representar uma opção para a população de baixo poder aquisitivo.
É_ o cas_o; por-exemplo, da sardinha. Em 1973 foram
capturadas 228 rilil toneladas dessa espécíe no Brasil, em 1986
a produção foi de 125 mil toneladas, e no ano passado, de
apenas 82 mil toneladas. A explicação para esses números
alarmantes baseia-se principalmente na pesca predatória, que
retira do mar t()_neladaS de sardinha col!l peso e tamanho
inferiores aos permitidos por lei, antes mesmo que os peixes
tenham atingido a idade de reprodução.
Esses fatores, Sr. Presidente São suficientes para_ que
o Governo reveja sua política pesqueira e tome atitudes ~ais_
positivas para revitalizar o setor. Entretanto há outros fatore5;
L_

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil,
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meter, até de forma irreversível, o potencial e a diversidade.
de pescados nas áreas atingidas. A impunidade, nesses casos,
tem contribuído para que esse crime ecológico se repita com
freqüência. Eis aí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um dos
motivos por que o desenvolvimento da pesca eXige uma ação
governamental de maior alcance, já que o Ibarna não tem
estrutura sequer para agir como órgão fiscalizadOr.
A fiscalização deficiente compromete a pesca também
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os problemas do setor por outros fatores, como salientamos anteriormente: á poluição, os agrotóxicos, os desmatameritose a presença de grandes
p~squeiro não são novidade para nó_s, Parlamentares, de vez
que nesta Casa são debatidos todos os ternas da vida nacional. indústrias, como ocorre em Santo Amaro da Purifícação, cujo
Especificamente, para 'nós, representantes do valoroso povo ecossistema de maiiguezais esta cOmprometido.
A pesca predatória, porém, não acontece somente no
baiano, a pesCa tem uma importância ímpar, pois nosso EStado
tem o maior litoral do Brasil, o maior número de colónias litoraL O_Lago de Sobradinho e o Rio São_ Francisco têm
de pescadores e a maior çoncentraç;3.o de_sses profissionais. sido palco de toda sorte de predação, até por empresas de
De certo modo, abordar a questão da pesca no Brasil é também outros Estados, que não respeitam o calendário da pesca,
falar da pesca na Bahia, e vice-versa.- ---os defesas _e que, utilizando todo tipo .de redes, capturam
Entretanto - isso nos é doloroso admitir - a situação espécies_ ainda não tOtalmente des~nvolvidos.
Com relação aos defesas - proibições de captura de
dos pescat:lores baianos, conquanto os problemas em sua natureza sejam semelhantes aos de seus companheiros, é mais determinadas espécies, visando a garantir a -sua desova grave, dada a sua intensidade. Tal fato é_facjlmente admissível _os pescadores alegam ser os maiores prejudicados._Isso acon~
no confronto dos n~meros: com mais de mil quilómetros de tece porque alguns praticam um único tipo de pesca, e nos
litoral e igual dimensão de águas interiores, 52 colónias e períodos de defeso não têm de onde tirar_ o seu sustento.
·mais de 80 mil pescadores, dos 700 mil que a categoria registra E o que acontece, por exemplo, com aqueles que pescam
em todo o País, a Bahia produz em média 30 mil toneladas exclusivamente o camarão, a lagosta, a sardinha ou o robalo.
de pescados anualmente, o que configur-a -um dos menores Embora reconheçam a validade dos defesos, eles se revoltam
índices de captura em proporção à força de trabalho nela porque são obrigados a parar de trabalhar por dois o_u __três
empregada. Essa produção representa apenas 20% do consu- meses, também porque, embora cumpram a proibição do lhamo no próprio Estado, que é estimado em 140 mil tonela- ma, a ação destruidora dos explosivos usados por pescadores
das/ano.
inescrupulosos e dos dejetos industriaiS lançados ao oceano,
anulam todo e qualquer sacrifício da categoria.
A bem da verdade, a pesca no litoral baiano supera as
Preocupados com a preservação das espécies e com a
30 mil toneladas a que há pouco nos referimos. Só que boa
parte dela, talvez mais da metade, é feita por grupos de outros qualidade das águas de onde tiram o Seu sUStento, os pescaEstados, conhecedores do potencial pesqueiro baiano. Fre- dores questionam a eficiência dos defesos, "porque·o Ibama
qüentemente esSeS grupos, -após levarem o produto da pesca jamais forneceu aos órgãos representativos qualquer inforpara os Estados de origem, vendem-no par~ iilterrilc!diários· mação comprovando o aproveitamento dos rn_eSmos".
que o_comercializam_n_a Bahia. Desnecessário dizer que, em~
-- Os problemas da pesca na Bahia não_ se res_umem af.
razão dos fretes e dos lucros dos inter'inediários;-o peixe "enca- Representantes da categoria têm reclamãdo da falta de estrutiJrã das colónias, que as impossibilita de armazenarem -e cO~
rece e fica inacessível às famílias de menor poder aquisitivo.
Nossa preocupação ·concentra-se especialmente na pesca _mercializarem o pescado. O prOduto, então, é vendido apreços aviltantes a atravessadores inescrupulosos e quando chega
artesanal, em nosso Estado, que tem elementos para tornar-se
uma das mais inipórt-antes atividades económicas: .EntretantO, ao consumiclor custa duas ou três vezes_ mais_ do que o valor
- ·
percebidô Pelo pescador.
a pesca artesanal na Bahia é c_ompletamente desaparelhada,
A baixa produtividade do setor pesqueiro, especialmente
e os pescadores, sem qualquer orientação técnica, mal consedo setor pesqueiro baiano, deve-se também à falta de investi·
guem sobreviver, em precárias condíções'. _Isso aco_n_tece pormentes na sua modernização, na compra de melhores embar~
que o Governo blàsileirn, a quem compete coordenar, fiscalicaçóes e equ~pamentos de pesca. Os investimentOs são. imposzar, superviSionare fomentar a atividade pesqueira, eximiu-se
_sfveis E?rque não há linha de crédit(i ofiCial e a frota pesqudra
completamente de s_uasJunçõcs.
.
"' . .
__
~mi!lha pa_ra a sucata. Estima-se que apertas 5% dos pescaCienteS dessa omissão, e vivendo no dia-a-dia as difíCuldores baianos têm barcos motorizados- de~- pequeno e médio
dades sempre crescentes para o exercício da pesca artesanal,
porte. Trinta e cinco por cento possuem equipamentos primios dirigentes das colónias vincQiadas à federaçã_p do.$ PesCativos, como redes, jangadas e catraias; 60% n·ãó possuem
dores do Estado da Bahia re~miram-se no primeiro seniestre
qualquer arte de pesca.
·
para analisar o comportamento do setor, diagnosticar os proAs precárias condições de vida dOs pescadores baianos
blemàs, tornar medidas que possam contribuir para a reversão
completam-se com a inexistênCia de moradias em número
do atual estágio da atividade pesqueira, e reivindicar das autosuficiente e condiç_ões_adequadas, com a absoluta inexistência
ridades, no que a elas compete, uma postura mais positiva
·
e dinâmica.
de assistênCia médica e odontológica. _
_
Esses dirigentes, reunidos no III Encontro dos PresidenSr. Presidente, Srs. Senãdores, os pescadores baianos,
tes e diretores das Colônias de Pescadores do Estado da Bihia,
con~çienies des_sa situação, há muito vêm procurando se orgaforam unânimes em denúnciar, por exemplo, a pesca preda- · nizar para defender os interesses- -da categoria. Sabem eles
que de sua união e de um esforço comum podem resultar
tória como uma das_ maiores ameaças à sua atividade. A pesca
alguns benefícios. Se1,1 empenho, entretanto, pode não fruticom dinamite é comum na costa b.aiana, especialmente na
ficar. se não encontrarem respaldo na política governamental
r~gião próxima a Salvador e no recóncavo, e pode compr~
que apontam para este mesmo caminho, e um deles é a necessidade de exploração eficiente do nosso mar de 200 milhas,
antes que nossoslimit_es_territoriais marftímOS vOltem à antiga
marca de 12 milhas a contar da costa. Para garantir o mar
territorial de 200 milhas, precisamos correr contra o tempo.
Em função do Acordo com a ONU~ temos prazo até o final
da década para explorar com eficiência econômica-e adequada
política ecológica essa porção do mar.
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para o sctor. Assim, envolvendo a participação do Poder Pú·
blico em todas as suas esferas, eles reivindicam uma série
de medidas, que merecem o nOssO endosso.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a conclusão a que chegaram os pescadores baianos nesse encontro repres-enta uma
série de considerandos e de reivindicações.
Pretendem os pescadores baianos que se faça:
~_efetivo con:tbate aos crimes ecOlógicos e à pesca predatórià, com intcsíficaç"ão daS fiSCalizações e punições rigOroSas;
-celebração de convênio entre o Tbama, a Capitania
dos Portos, Polícia Federal. Polícia Militar do Estado da Bahia
e as Coiônias de PescadoreS pã.ra- repressão às afividadcs predatórias;
-cancelamento das licen~~s de pese_~ d~ _empresas predadoras que atuam no Rio São FrancisCo -c no Ligo de Sobradinho;
-p~omQção, pelo Ibama, de palestras e seininários.,.nas
Colônias de Pescadores, para alertar sobre a necessidade de
se desenvolver uma educação ambiental;
- abertura de linhas de crédito e~pecificas, nos bancos
ofici31s,-para-ã~endi[l_!ento da categoria, em cOndições compatíveís com a s-ua renda, com possibilidade do pagamento ser
efetuado em pescados para comcrcialização-populã.r;
Celebração de convênio, entre o Go-verno do Estado c
a I:'ederação dos Pescadores, para que as Colónias sejam
equipadas adequadamente e a fim de armaZe-nar e comercializar a produção;
-definição, pelo serviço de Património da-União, dos
acessos dos pescadores às margens dos rios e às praiaS, além
de prioridade para a categoria na ocupação de terrenos d_e
marinha;
-promoção de mutiróes, coordenados pelas Prefeihtras
Municipais, p-ara coiístruçáo, cm terrenos dã. União, de núcleos habitacionais destinados aos pescadores que não possuem casa própria;
celebração de convênios- entre a Secretaria d"e -Saúde _e
a Federação, para prestar atendimento médico nas Colónias
de Pescadores.
Se atendidas essas reivindicações, ou pel0 menos algumas
delas, estaremos valorizando o trabalhg de uma categoria que,
vivendo embora penosamente, muito contribui para alimentar
a população brasileira. Como dissemos anieríOr~e~te, os peScadores baianos defrontam-se atualmente com uma baixa produtividade que os penaliza mais fortemente do que aos companheiros de outros Estados, como, por exemplo, Santa Catarina. Enquanto os 80_ mil pescadores artesanais da Bahia produzem 30 mil toneladas de pescado anualmente, seus colegas
catarinenses produzem 150 mil toneladas. Por esse e por outros
motivás_, o consumo- per cã.pita de peixe na Bahia, cpm todo
aquele potencial pésqueiro, é de sete quilos por ano, quando
a Organiza:ção Mundial de Saúde preconiza um consumo- míni:..
mo de !3 quilos.
. . .. ·- .
Esta situação, porém, pode ser revertida. Temo~ grande
potencial pesqueiro mão-de-obra abundante e a pesca não
exige tecnologia sofisticada ou investimento- vultosoS. Depende, portanto, de uma decisão política, de uma estratégíago":~_r
namental, o aproveitamento desses fator~-ª para revi~alizar
a pesca no cenário nacional, para melhorar as condições de
vida de'700 mil pescadores, pata baratear o alimento e torná-lo
acessível a milhões de brasileiros farriintos.- Na maioria dos
países em desenvolvimento a pesca artesanal tem-se revelado
uma atividade ideal, não só para o incremento económico,
mas também para a preservação dos ecossistemas e para ·a
promoção do homem. Cabe ao Brasil, agora, recuperar o
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tempo perdido, fazendo da pesca, efetivamente, um dos pilares do nosso desenvolvimento.
Era o_que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

Concedo a

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com
grande satisfação que faço uso desta tribuna para congratular-me com o Governador do Estado de Pernambuco, Dr.
Joaquim Francisco, por mais um passo importante dado para
o desenvolvimento do Estado.
Refiro-me ao protocolo recém-firmado pelo Governador
do Estado de Pernambuco com grupos empresariais privados,
para a continllação do projeto da Central de distribuição de
bens da região-metropolitana do Recife._
Trata-se de um empreendimento iniciado no período em
que fui Governador e de grande relevância e repercussão
económica e social para o Estado, na medida em que promoverá a re-organização- _espacial dos se tores de transportes de
cargas e do comércfo atacadista, que hoje se encontram congestionados no centro da Cidade do Recife, acarretando enormes transtornos e prejuízos à operação eficiente destes importantes segmentos da atividade económica estadual, bem como
â população em geral.
A título de ilu~tração, pode-se citar que do tQ~al do mpvimento_ de cargas. na região metropolitana do Recife, .94%
transitam pelo centro da cidade e desses, apenas 9% tÇm
o centro como destino final. Isto equivale a dizer que 85%
Ça carga retorna para a destinação final em outras áreas da
região metropolitana, acarretando, dentre outros prejuízos,
aumento de custo _de, transpo_rtes, dificuldades ao fluxo de
tráfegO-na re_g_ião central da cidade, restrições quanto à capaci-dade física de armazenamento etc.
O P~jeto da Central de Distribuição de bens toma agor_a
no.vo impulso e significará; Sem dúvida, ãlem da resõ1Ução
destes problemas e entraves, etapa marcante na consolidação
da chamada nucleação oeste da Região Metropolitana, concebida no plano de desenvolvimento integrado da região metropolitána do Recife, elaborado pela Fidem -Fundação para
o Desenvolvimento da Região Metropolitana do R~cif~. órgão
que poi sinal vem-se reestrut~,Irando e se reintegrando ao sistema estadual de planej~mento para o qual tem oferecido, ao
longo dos anos, contribuição relevante.
Lembro, neste momento, do laborioso trabalho desenvolvido pela Fidem nas etapas de elaboração e coordenação
do Projeto, para o qual dediquei apoio e determinação máximos no período em que estive à frente do Governo de Pernambuco de 1979 a 1982, realizando as primeiras obras de infra-estrutura.
-É sem dúvida um projeto de grande alcance, que contará
com a extensão total de 240 Ha, ao longo dos quais se relocalizará grande parte do comércio atacadista e dos transportadores de carga da região metropolitana, podendo ainda
atrair irivestidores de outros Estados, e disporá ainda de toda
amã-infra-estrutura de serviços integrados a estes setorés de
atividades, em contato recente com técnicos ligados ao empreendimento, tive a oportunidade de obter informações que
reforçaram o meu otimismo e sãtisfação quanto à collcreti·
zação do projeto.
_ A segmentação do processo de implantação constando
numa primeira estapa, de um módulo com cerca de 40 hecta·
réS, de extensão, que comportará a relocalização de mais dt
70 empresas envolvendo investimentos da ordem de US$3~
o
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milhões e a geração de 1000 el,llpregos diretos, reitera a nossa
crença na saudável integração empresa privada/governo, na
reestruturação do quadro económico-social que estamos enfrentando, através de soluções_ práticas e eficazes._
Sr. Presidente, ao registrar a continuação dessas_obl"as
desejo salientar o fato de que um d6s problemas mais gravesda
administração brasileira é a descontinuidade na execução de
projetas. Isso _explica a grande quantidade _de obras inconclusas, algumas extremamente importantes. Com a: tetoro_ada
dos trabalhos da ''Central", na atual administração-, u Governo
de Pernambuco demonstra que_ tal não deverá ocorrer em
sua administração_.
Mais uma vez ressalte-se_ o engajamento e o descortínio
do Governador Joaquim Francisco, de integrar-se com agilidade e eficiência neste processo que se desenvolve no nosso
país e que o mundo nos indica como a saída mais adequada
e construtiva.
--- ~Aos grupos privados que apertarão a sua capacidade empresarial e os seus recursos financeirOs e aos setores a serem
diretamente atendidos com o projeto, representados pelo Sindicato dos_ Transportadores de Cargas do Estado de Pernambuco (Setcepe) à frente- ó empresário Newton Gibson e a
Associação Pernambucana de Atacadístas (ASPA) representada pelo empresário Diógenes Andrade Filho, congratulo-me
pela capacidade empreendedora e o espírito de trabalho conjunto, que se enquadram de forma modelar no atual quadro
da vida nacional, ao mesmo tempo em que me prontifico
a me engajar também nesta etapa de consolidação deste projeto_. que tive a oportunidade de acompanhar desde o seu surgimento.
Cabe, afinal, ressaltar o trabalho do Secretário dos transportes, energia e comunicações do estado de Pernambuco,
engenheiro· Tales Antônio Maurício Lima, responsável pela
coordenação executiva no âmbito do Governo, que, estou
certo, saberá por em prática a sua competência técnica e gerencial, para a consolidação deste grande projeto para Pernambucu._ _
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
o

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --Concedo a
palavra ao nobr~ Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB ..,... RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) ---:-__~r. Presidente, Srs. Senadores, o Governador Alceu Collares, do meu Estado; o Rio Grande do Sul,
vem se queixando acerbamente do tratamento dispensado ao
Estado, no Orçamento Geral da União para 1992. QueiXa-se
o governador de que o Presidente da República está discriininando o extremo sul do País.
Na entrevista que concedeu à imprensa de Porto Alegre,
Sua Excelência censura o Presidente, lembrando-lhe 9 fato
de que é o_ Presidente do Brasil e não, de AlagoaS.
Os editoriais de jornais gaúChos endossam as palavras
do Govefilâdor, fazendo coro às queixas já nlanifestadas_ pelos
representantes do Rio Grand_a do Sul no Con-gresso Nacional.
E há razões para essa orquestraç~~. quando se verificam
os mísseros recursos orçamentários destinados a inve_stimentos
no Estado, que contribui com 8,5% para a composição- da
Receítã-Otçamentária da União e recebe, em contrapartida,
recursos inferiores a 2% dos investimentos totais- previstos.
Isto é: participa da feitura do bolo com ingredientes em quantidades superiores a quatro vezes à fatia que lhe toca na partilha.
É de se reconhecer, Senhores e Senhoras, que tal atitude
dos responsáveis pela Mensagem de Lei do Orçamento é leoni-

Sexta-feira 11 6947

na, iiljust~ e perigosa. A s~ngria que se processa, por essa
via, pode combalir as economias de um Estado relativamente
próspero.
_PareCe-nos digno e justq que os mais aquinhoados socorram seus irmãos na adversipade. É assim que um governo
deve agir; promovendo uma partilha justa de recursos parcos,
de forma a assegurar a todos um mínimo para a sobrevivência
e o possível para que se libertem da condição de dificuldade.
O que não pode, o que não se admite, o que conspira contra
a inteligência é a atitude apressada, impensada e imprevidente
de impor essa autêntica de-rrama ao povo do Rio Gnüide
do Sul, para privilegiar cerras regiões, como se a Nação se
resumisse à província de adoção de seu dirigente.
O_ Orçamento é O principal instrumento de planejamento
do Governo e ganha relevo nos dias que correm, de recu!SOS
escassos e problemas abundantes. Ele é importante não apenas
como peçfi de planejameitto em- si" maS desempenha papel
de destaque na redistribuição de renda entre regiões do país
e entre setores da economia. Todos os governos, através dos
tempos, lançaram mão dessa proprie_dade_ redistributiva do
orçamento, nem sempre com a necessária equidade. Pois que
é fundamental, ao· repartir. se tenha em mente o espírito
da equida,de, que abomina o favoreCiirienfõ inconseqüente,
o tratamento desigual aos iguais ou sua reCíproca.
Em apoio à atitude do Govenlador, concito as bancadas
do Rio Grande do Sul, no Senado e na Câmara, a se irmanarem
na luta pa~a reparar, ainda que em parte, o desacerto orçamentário. E aqueles mais que vejam discrirniriaçõ_es injustas contra
seus Estados, que se aliem a nós no esforço de restabelecer
o equilíbrio de um instrumento de. governo, entre cujos objetivos se in-$ere, precisamente; o de promover a harmonia entre
os Estado~ federados.
Juntq a este pronunciamento o estudo denominado "O
Rio Grande do Sul no Orçamento da União", que ilustra,
com núm~ros, nossas palavras, solicitando à Mesa o faça cons·
tar como anexo, para fins de registro nos anais da Casa.
Muit.p obrigado. (Muito bem!)
·
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO.
GOVERNADOR ACUSA COJ.,LOR
DE PREJUDICAR O RIO GRANDE

"O P~·esidente Femã._ndõ Collor tem que levar um puxão
de orelha . Eu falo em norn~ do Rio -Grande e ele tem que
respeitar- Estado. O Presidente está discriminando o extremo
Stifôo paíS de uma inaneira afrontosa:" Assim o governador
A1ceu Co(lares anunciou, ontem, depois de votar na convenção do PDT, a discussão que;deve levar ao encontro do Codesul, em Ft\nianópolis (SC), "!'dia 7 de outubro. Ele reclamou
que o Estado contribuiu coril 8,5% do orçamento da União
e recebe de retorno apenas 2% dos investimentos.
''Collor tem que lem~rar que é presidente do Brasil e
não de Alagoas", censurou o governador, Segundo ele, o
presidente deve ser "condenado", ou por estar consciente
da _discrimína-Ção com-o Rio_Grande do Sul, ou "por ter assinado um papel (orçamento) sem saber do que se tratava, pela
irresponsabilidade de uma administiãÇão que beneficie, porcoincidência, a região de onde_ vem o_ presidente". Por isso,
Colares quer uma revisão do orçamento da União para torná-lo mais justo: onde tgdos _os estados participem com a sua
cota para a manutenção da União e que o retorno dos recursos
obedeçam a essa proporção.
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Empolgado, defendeu a rCvisão desse "instrumento capenga" e se disse autorizado na cobrança, porque é "um dos
que defendem a necessidade de manter o ma:n~~to de Collor".
C_ollares criticou os políticos, Cntre eles o Senador José Paulo
Biso!, que defendem a "tese golpista da renúncia do presidente". Ele juntou- a -"direita radical e -a esquerda cega, que
não pensam na desestruturação institucional que a renúncia
causaria ao país".
Para Collares, o GOverno federal não tem competência
para articular o entendimento-, uma vez ""Qlfe acredita promovê-lo impondo o Emendão. Sugeriu _g_ue os problemas com
"a péssíma assessor~-de! Collor e _a sua falt~ Qe visão e inexperiência a respeito do desdobramento do processo político"
sejam superados com a reunião de todos os setores da sociedade em torno de um documento sobre dez pontos básicos
da vida brasileira.
Segundo Collares, Collor deve cuidar mais na escolha
de seus assessores, ·"a exemplo de Antônio Carlos Magalhães... Com ironia, disse que Collor deverá convidar Paulo
Maluf para auxiliá~lo, "já que vai escasseando o pessoal com
vergonha na cara nas proximidades do governo".

CONVENÇÃO ESTIMULA PEDETISTAS.
As convenções municipafs do PDT transcorrer-a-m sem
incidentes em todo o Rio Grande do Sul, regiStrando uma
grande afluência de _eleitores para a votação nas várias -zonas
eleitorais. Mesmo nas quatro zonais da Capital em que havia
mais de uma chapa disputando o voto dos filiados, o dia transcorreu normalmente. O balanço político de ontem aponta
o fortalecimento da candidatura do Deputadq_ e presidente
do diretório municipál, CarloS Araújo, pata a prefeitura de
Porto Alegre. Segundo o presidente do diretório regional do
PDT, Sereno Chaise, as convenções de ontem foram uma
demonstração de organização e- de força política do partido,
ressaltando o crescimento do PDT desde a vitória nas eleições
para o governador, no ano_ passa-do. Araújo, por sua vez,
disse que a "festa democrática do PDT comprova-a melhor
performance entre todos os partidos do Rio Grande do Sul".
O RIO GRANDE E O ORÇAMENTO DA lJNlÃO
O Rio Giande- do Suf eStá sendo discriminado pelo Governo Collor. A acusaçãCY foi feíta pelo Governador Alceu
Collares, justamente indignado pelo trata~~nto dado no Orçamento Geral da República ao nosso Estádo. De fatci, participando o Rio Grande do Sul com uma contribuição de 8,5%
nas receitas federais, nada justifica que no Orça~~ll_to para
1992 estejam previstos tão-somente 2% para -inveStimentos-·
federais no Rio -Grazid-e do Sul. A inflamada manifestaçãO do po_ve~ador AlceU Collares, fazendo _duras críticas ao PfeSidente _f<'emando CoUor,
objetiva, evideriiemente, reverter o quadro atual, fortalecendo a ação política da bancada do Rio Grande do Sul na Çâmara
dos Deputados por ocasião-da apreciação do Orç~mento da
União para o próximo exercício.
Recentemente, os representantes _gaúc~os, ~a_f!tO na Câmara como no Senado, independentemente da§_s~g_Ia~ partic;fá:rias a que ·se integram·, fifmaram um documentO, -assegürando
ponto de vista comum para trinta emendas que serão apresentadas ao projeto do Orçamento. Com tais emendas, o que
se pretente, dentro _<!_~s_limitações impostas ao Poder Legislativo, é Uina re-díStdbuição de valores nas aplicações específicas
para obras, redund~~_c!Q__ somas maioreS do que as previstas
para o Rio Grande do Sul.
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É, pois, muito importante Que, na defesa dos interesses
rio-grandenses nossos- padamentares façam eco no Congresso
Nacional às palavras do Governador Collares. Mas, além disso, indispensável será uma verdadeira ofensiva, coi-po a'oorpo,
dos deputados federais na busca de aliados de outras bancadas
estaduais para .a aprovação das emendas rio-grandeqses. E
ísto não será tarefa fácil, notadamente quando se sabe que
o ~tendimento de nossas proposições significará sempre cortes
nos· investimentos federais das demais unidades fedetativas.
Porém, na verdade, não existe outro caminho. A argumentação do governador gaúcho é forte, mas de nada valerá se
nossos deputados e senadores não conseguirem convenCer seus
pares de outros Estados a votarem com o Rio Grande do
Sul.

O RIO GRANDE DO SUL NO
ORÇAMENTO DJ\ UNIÃO
PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 1992
1- Os recursos do orçamento da União para 1992 tiveram a seguinte distribuição:
a) 22,5% para programas regionais Iocali7.ados;
b) 69,8% para programas nacionais, não localizados
previamente em nenhuma Regiao ou Estado;
c) 7,7% para o exterior.
-- -2- Vê..se de imediato que quase 70% dos rectJrsos do
orçamento - para os chamados programas nacionais - ficaram ao arbítrio do Executivo para aplicá-los no Estado ou
na Região que bem lhe aprouver.
Obs.: Os chamados programas nacionais são aqueles
a serem executados em mais de uma Região ou Estado. Exem_ plo: programa de reforma agrária, progra:nia de irrig!3çâO nacional, programa de eletrificaça.o rural, programa de construçao e recuperação das ~tradas nacionais etc.
3- No que se refere aos recursos: pata-serem aplicados regionalmente a distribuição ficou a seguinte:
Nordeste ··················-···-··--·····--·-·--···-·6,98%
Sudeste ···-·-··-··----·-·---·---····---·-r·-6,02%
Centro...;Qeste ···················-·""?···5,10%
Norte ··················-----·-·······--·--····----··· 2,43%
Sul ····························--------···-----··-········1,%%
4- Na REGIÃO NORDESTE a distribuição foi a reguinte:

Estado
Bahia
Pernambuco
Ceará
Maranhão
Paralba
Aiagoas
Piauf
Rio Grande do Norte
Sergipe

Partic~açao
dir ta

Orçamento
~,3.

-

6

g

0,9
0,8
0,6
0,5

i~

0,2
0,2
0,2
0,1

tiO

1,0
.1,0
0,5

Obs.: Observe-se que alguns Est3.dos com recursos con·siderãdos coerentes em razão de seu tamanho e desenvolvimento. Porem, dos recursos alocados para a Região 31% não
tem destinaçao pré-<leterminada. Some-se a isto a parcela
de 70% dos recursos do orçamento qUe não sao sequer regio-

nalizados.

·

blica, ainda em tempo hábil, os dez programas/projetas de

5- REGIÃO SUDESTE:

EStado
Rio de Janeiro
São Paulo
Minas Gerais
Espfrito Santo

Orçamento

..

2,5

1,8
1,2
0,2

Participaçno
dlreta
13,1
9,4
6,3
1,0

Obs.: Pode..se perceber que neSfa Região os recursos

foram quase que totalmente já destinados a cada Estado, talvez para não ter possibilidade de remanejo de recursos de
um Estado para outro dentro da mesma Região, pois 95%
dos recursos foram alocados a nfvel de Estado.

Mato Grosso
Goiás

Mato Grosso do Sul

Orçamento
3,9
0,5
0,4
0,3

Particlpaçlio
direta
20,4
2,6

2,1
1,6

Obs.: A discrepância que ocorre em termos numéricos
a favor do Distrito Federal deve...se ao fato de aqui serem alocados os recursos do Legislativo e Judiciário. Nesta Região
também os recursos foram alocados totalmente a nível de

Unidade da Federaçlio.
7 - REGIÃO NORTE:
Estado
Pará
Amazonas

Rondônia
Acre
Tocantins
Roraima

Amapá

Orçamento
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1

Partlclpaçlio ·
direta
2,6

2,1
1,6
1,0
1,0
0,5
0,5

8- REGIÃO SUL:
Orçamento
0,7
0,5
0,4

Rio Grande do Sul -Cr$ 109 bilhOes ou Us$419milhoes
- Cr$ 53 bilhOes ou Us$ 204 milhoes
Paraná
- Cr$ 120 bilhOes ou Us$ 461 milhoes
Santa catarina
- Cr$ 282 bilhOes oU Ús$1,084 bilhoes
Total
Obs.: O total do orçamento da União é de Cr$ 51 tri!hOCS equivalentes a Us$ 197 bilhOes. Se compararmos o moutante do pleito dos três Estados do Sul com o total do orçamento, veremos que representam somente 0,55%, mesmo assim nao
foram atenl;ijdos integralmente.

menta designai em termos de alocaçlio de recursos orçamentâria para 1992, se comparado com outros Estados. A Região
Sul produz 18% do PIB Nacional e contou com apenas 1,96%
do total do orçamento se considerarmos somente aqueles recur-

sos carimbados. Ou ainda ou 8,7% dos chamados recursos carimbados.
11 - O Rio Grande do Sul tem uma participaç!IO de 8%
no PIB Nacional, porém teve destinado no orçamento da União
somente 1,9% a tftulo de investimentos para o Estado. Cabe
ressaltar que grande parte dos recursos para esses inVestimentos sao gerados pelas próprias estatais, na.o sendo portanto recurso do Tesouro Nacional.
Notas: a) A coluna 0rç~mento" neste documento refere-oe a participação de cada Estado nas alocaçoes de recursos
!I cada Unidade da Federaçlio, com relação ao valor total do
11

orçamento;

Obs.: Nesta Região os recursos alocados a nível de Estado foram da ordem de 78% ficando os restante 22% para
serem aplicados em programas ainda não locali•.ados dentro
·
da própria regiao.

Estado
Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina

maior prioridade em cada Estado Sulino. com os seguintes
valores:

- 10- Não obstante, os Estados do Sul tiveram um trataR

6 - REGIÃO CENTRO-OESTE:
Estado
Distrito Federal
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Participaçlio
direta
3,7
2,6

2,1

Obs~ Dos recursos alocados nesta Região, 82% foram
a nfvel de Estados e os restantes 18%serlíó aplicados em pro-

gramas dentro da mesma Regiao, porém localmente ainda

não definidos.
9 - Os Governadores do Sul (Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, entregaram ao Sr. Presidente da Repú"

b).A~lu_n.~ "Participação direta" neste documento refere= a participaçno de cada Estado nas alocaçOes diretas de
recursos à cada Unidade da Federaçno, com relaçlio ao Jmntante de recursos destinados previamente à programas a serem desenvolvidos dentro das fronte~ras eStaduais.
Brasfiia, setembro de 1991.- Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

O SR. NELSON WEDIKIN (PDT -

SC. Proncuncia o

seguinte discurso.) --Sr. PÍ'esidente, Srs. Senadores, o_ recente
movimento ·nacional dos bancários, os quais paralisaram suas
atividades no intf;!nto de recuperar suas perdas e melhorar
sel!-S salários, deixou efeito~ indesejáveis~
E o que é pior, deixou efeitos indesejáveis na âre·a- dos
estabelecimentos ofici~js~ principalmente-a Caixa Econômíca
Federal. Já ·no banco do :Srasil, o que se sabe é que o aumento
de 100% se constituiu numa enorme decepção, para um.a categoria que acumula perdas qúe variam_ eptre tres e quatro
vezes maiores. Tenho base para afírinar qu:e é grande o desânifno entre os funcionáriOs à o nosso principal banco, desânimo
esse que se soma e agrega a todo o sentimento do funcionalismO do Banco do Brasil, de qu'e a instituição vem sofrendo,
nos últimos anos, sucessivos golpes para diminuí-la, esvaziá-la.
Esse sentimento é igual na Caixa, mas na: Caixa -é agravado pela demissão de 110 dos seus servidores.
Essas demissões nãO pasSam de uiná retalição da direção
da CEF, uma advertência intimidatór:ia, como quem diz: -é
isso que es.tá reser.,.:ado aos funcionários da Caixa que aderire~
a m~ovim_entos de paralisação.
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Portanto, Sr. Presidente e _Srs. Senadores, o projeto faz
Não foi o bastante conceder um aumento absoHJ.tamente_
insufiCiente para a recuperação das perdas dos economiários. a necessária adequação da lei orgânica dos partidos politícos
Não tem sido suficiente a enorme pressão a que estão submew à nova sistemática constitucional.
tidos os funcionários da Caixa, também ela submetida a um
_Neste sentido, o art. I o da proposição dispõe que a persaprocesso- de esvaziamento e depreciação.
__
nalidad_e jurídica dos partidos se adquire mediante inscrição
Também não é suficiente cjue a Caixa trabalhe sob a de seus estatutos no registro c~vil de pessoas jurídicas, cabendo
condição de um déficit de funcionários que já ver;n de dez averbar à margem desse registro as alterações estatutárias,
--~--de acordo o proposto no parágrafo úníco do art. 1" do projeto.
anos.
Não se tem notícia de demissão nos bancos privados,
O arL 2o determina qtie o TSE, manterá registro -dos
nem no Banco· do Brasil, nem nos bancos estaduais por causa partidos políticos com personalidade jurfdica assim adquirida. _
__ E!s- aí, Sr. Presidepte,o exemplo de um projeto de lei
da greve. Esse desrespeito ao direito de greve (aliás considerada legal e não abusiva pelo TST)_ é atitude excJusiva da simPl~s. c;>bjetivo e que, desse modo, propicia a executoridade
Direção da Caixa.
de disposição constiótucional dependentes de lei ordinárf.i.
Além do mais, no meio dos 110 demitidos, existem funcio~
Nã~ en~e~do o porqll:ê de demora. de sua tramitação,
nários com estabilidade síndical, de licença, existem funcio- dad~ a Simphcidad~ do pro!eto e o atendimento, que ele connários em estado de gravidez. Os critérios de demiss'ão foram creti~, d~~ necess1d~de~- ta~ reclama~~s de regulamentação
.
inteifame-rite arbitrários, reforçando a tese de que p lote de de dispositivos constJtu~Ionais. . . __
demissões é para exemplar, é para intimidar.
.
De qu~I9uer m~neu~,? .o~JeUv~ d~ste pronunciamento
Por isso, Sr. Presidente, sr~~ Senadoras, Srs. S~nadores,
e o de !lOUCiar.. a mm~~ __ IniCtah_va, na l.mh~. que m~- propos
ocupo a tribuna para que a Direção da Caix~_! nu_~a· atitlide _C?m o discurso O Leg1sl!'dor ,_esse anômmo , por mtm profede respeito a lei à Constituição, reveJa os atõS de ~emissão,
ndo nesta Casa •. na Sess?_o de 10 de s~tembro _de .~991.
1
reitegre aqueles funcionários para dar, pelo menos, um pouco
Era o que tinha .a dtzer, Sr. Presidente. (Mmto bem.)
. ~ ..
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
de tranqüilidade aos economiários da CEF. ·
E mais do que is!o~ que de-tli:iifiV_a_meTite pafa ci Dh·é'Ção palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.
da_ <:aixa de ass.umir decisões autoritárias, que respeite .a lnsdO SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronuntmçao que dmgem, que tratem dela como um pa'.tnmômo cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente Srs. Senadores
valioso da Nação, que_ cuidem de trazer paz, tranFJüilidade Alagoas está de luto.
'
'
e motivação para que os funcionários da Caixa possam continuar prestando os serviços que presta.
- ~~ --- -Sepultou, hoje, às dez horils, um de -seus mais ilustres
Basta de arrocho salarial, basta de intimidações e amea~ filhos: o Senador Hermano Torres.
Ontem, em São. Paulo, aos 64 anos, seu bravo coração
ças, basta de desvaloriza-r· sistematic3men_te a IristHuiÇ3o,_ E
parou de batér. Um coração que sempre bateu de amor pelas
imediata reitegração dos_ funiconários demitidos.
Alagoas e pelos alagoanos.
Era o Que- tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)
Hermann Torres, foi destacado político e edUciidor. AdO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a vogado por formação _acadêmica, fundou o Partido Demopalavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
crático Cristão etn: AlagOas_. Foi Suplente do sãtidoso Senador
Arnon de Mello e assumiu a cadeira Senatorial Como represenOSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. p;(>r{unda tante de nosso Estado.
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, yenho
Administrou com proficiência ·e probid-ade a Caixa Ecodar conhecimento à Casa do Projeto de Lei do Senado n~ nômica nO Estado de Alagoas e a Produbam Financeira. Fun156, de 1991, de minha autoria, que "dispõe sobre o registro dou e dirigiu a Faculdade de Direito SESMAC, integrando
dos partidos políticos e dá outras providências".
_seu _quadro docente.
Hermano Torres deixa uma impreenchível lacuna em nosA proposição já havia sido apresentada em 1989, tendo
tramitado como Projeto de Lei do Senado n9_ 26, daquele sa terra.
li fmensa sua falta, insubstituível sua _dedicação e seu·
ano. Por não ter sido apreciado tempestivamente, acabou
trã031hO, maioi, -muito -maior, é a lUz ·ae Seu -exemplo que
arquivado, como determina o Regimento Interno.
Agora, reapresentado, agrada pronunciamento_ técnicp permanece, tanto quanto a do Senador Rui Palmeira, nosso
querido pai, de quem foi grande amigo, como inspiração a
das comissões competentes.
Trata-se de medida da maíor importância, que visa a todos os alagoanos.
A_o registrarmos o infausto acontecimento queremos re~
regulamentar o disposto· ncY§ 29 do art. 17 da Constituição.
A justificação do projeto é bastante elucidatiVa dos seUs gistrar nOssa solidariedade a toda a família do ilustre senador
Hermano Torres.
·
propósitos~ daí por que julgo convenien~e reproduzi-la aqui.
Era
o
que
tinha.
a
dizer
Sr.
Presidente.
Digo, na justificação, que "o texto constitucional em vigor
ampliou consideravelmente a possibilidade de se constituírem
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
partidos políticos. Em relação à aquisição de personalidade palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge.
jurídica, a Constituição promulgada em 1988, contrariamente
ao q~e dispunha a anterior, prevê que sejam observados os
O SR- COUJ'lNHO JORGE (PMDB- PA. Pronuncia
preceitos de lei civil, o que modifiCa -slibstancialmente, a natu- o seguinte discurso.)- Sr. Presic;lente, Srs. Senadores, recenreza da competência conferida, f!a matéria, ao Tribunal Supe- temente fiz um pronuriciamento aqui, nesta tribuna, denunrior Eleitoral. Efetivamente, passa o ótgão do Poder Judiciário ciando e alertando as autoridades sobre as péssimas condições
a ser mero depositário dos registras feitos na conformidade em que se encontram os moradores das diversas localidades
~
da legisláção aplicável".
das áreas de influência da Rodovia Transamazônica e solicitei
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ações urgentes aos órgãos federais no sentido de reverter esta
situação.

_- ..

Portanto, foi com grande preocupação que tornei cOnhecimento de mais uma atitude do Governo Federal_que poderá
prejudicar ainda mais o meu Estado, apesar de reconhecer
a procedência do ato.
·
Motivada por denúncias da revista IstoÉ Senhor o Ministro da Agricultura, como era de sua obrigação cancelou o
edital do Incra que promovia concorrência de 20 -bilhOes e
710 milhões de cruzeiros para a construção de obras de infraestrutura em cinco munídpió-s do sul do Pará.
Não desejo entrar no mériuto da decisão de cancelamento,_ pois se existem dúvidas quanto à lisura da concorrência, ·é óbvio que devem ser apuradas e punidos os responsáveiS pelas irregularidades.
_
Nossa preocupação reside no destino que será dado aos
recursos e ao tempo que será gasto na tramitação burocrática
do processo.
_
-~ __
As obras que seriam realizadas são de funda_mental importância para Os Municípios de Itupiranga, Marabá, Curiünópolis, São João do Araguaia, São Geraldo do," Araguaia e
Conceição do Araguata, integra~tes da região sul do Pará.
Consistem na construção -de dois conjuntos -de estradas
vicinals - 1.051km c 334km - , 54 escolas na zona rural,
12 postos de saúde e 11 armazéns.
Taís obras servirão para nlinorar parcialmente os sofrimentos daquela população, atendendo a necessidade premente de obras públicas na infra-estrutura social e produtiva daquela região tipicamente agrícola, e com grandes conflitos
---fundiáríos.
As colheitas resultantes de um longo período de trabalho
perdem-se pela falta de estrutura de annaze_p.agem e de vias
de escoamento causando prejuízo ·e desestímulo ao produtor
que, desesperado, migra para outras áreas produtivas, as
quais, via- de regra já possuem dono, ,contribuindo para o
aumento dos c_onflitos fundiários no meu_ Estado.
E o que dizer da saúde e escolaridade daquela população
interiõl-ana? Podemos afirmar que ainda é pior, que a de
municípios de outras regiões do Estado, devido ao grande
contingente de migrantes que são atra_ídos para o sul do-Pãrá.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, torno a dizei:
não entro no mérito da questão das irregularidades, se é que
existem, as obras têm que ser realizadas antes do período
das chuvas que se aproxima e que inviabilizarão qualquer
ação. o período invernoso no Estado caracteriza-se por chuvas
abundant~s que tornam_ intrafegávcis as vias de __acesso aos
municípios.
.
Não pode~V;QS esperar pela conclusão- de um processo,
geralmente long<?, para apurar culpas e responsabilidades.
O Governo do Estado e as empresas locais têm- condições
de tocar estas obras em tempo hábil.
O orçamento de 1991 já está no seu final, e o que será
feito com estes reCursos? O que normalmente ocorre no final
. do exercício: vão pata o espaço, sornem, e o Parállecessita
deles.
Solicitamos, portáíitó, que o Governo Federal elabore
convênios com o Governo do Pa_rá_no selilfdo de repassar
os recursos para a execução das obras.
.
.
· É muito poétiCo dizer que precisamos· fixar o homem
no campo, evitar o êxodo rural, evitar conflitos de terra etc.,
etc., etc. O que eu peço é umà solução prática, viável e legal,
repassar os recursos ao Estado e fiscalizar sua apkicação, irábeneficia-r ·a população gerando de imediato uma redução do
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çlesemprego local e contribuindo para melhorar as suas condi~
ções de vida.
_
Não podemos deixar que a_ população seja maiS-uma vez
prejudicada, onerada pela irresponsabilidade dos agentes do
setor público, por isso nosso apelo veemente ao Ministro da
Agricultura para uma solução urgente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Levy Dias.
O SR. LEVY DIAS (PTB - MS. Pronuncia o seguinte
discurso~) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto com alegria
ao tema que foi objeto" de meu. pronunciamento de 25 de
setembro último, no qual esbocei um cenário por demais preocupante, em termos de nossa agricultura e produção de alimentos.
_ . Desejo, h~je~ fãzer· uma breve apreciãção do programa
lançando sexta-feiia útima, dla 4 de outubro, pelo Presidente
Fernando Collor, que destina mais de 900 bilhões de cruzeiros
de recursos novos para a agricultura.
Constituído d~ 18 pontos, o programa abrange pequenos,
niédios e grandes, financiando o plantio da safra 91192 a jUros
reáis de 12,5% ao anó, com equivalência entre produto e
valores financeiros,
Outras medidas estão sendo anunciadas, tais càmo a cfia~
ção ge um grupO de trabalho inter-ministeiial, abeito a 6ufr6s
participantes, até mesmo da-iniciativa -privada, com viStas a
apresentar em 60 dias proposta de redução das alíquotas sobre
a importação de máquinas e implementas. Também se cons_ti~
tuiu com_issão destinada a estudar a diminuição da carga tributar incidente sobre as atividades agrícolas.
Evidentemente, o problema da produção e do abastecimento não se resolve com o mero anúncio dessas e de outras
medidas adotadas, para cujo comentário me falta hoje o tempo. Devemos ter a nossa atenção voltada para a continuidade
e o cons.!_a_!lte aperfeiçoamento~esse programa, até que alcancemos um modelo agrícola conseátãfleO com nossas necessidades e o potencial brasileiro. Há que se cuidar, por exemplo,
da restauração e da ampliação de nossa malha viária. Há
que se atentar pãra-à necessidade- de moderna e eficiente_
rede de armazéns, capaz de guardar e conservar _o que viermos
a produzir, temos que aperfeiçoar os_ mecanismos de distribuição nacional do produto agrícola, bem como os meios de
exportação dos excedentes, que ouso esperar sejam maiores
a cada safra.
Mli!to __ havemos de lutar, ainda, até que nossa agricultura
ocupe, no cenário mundial, o lugar que lhe cabe por võca-ç3o
· e capacidade natural.
Hoje,_ entretanto, nossa voi não deve ser apenas a voz
de alerta. Seja, antes, a voz de aplauso ao Presidnete Collor
de Mello, pela sensibilidade demonstrada quanto ao problema
por nós denunciado há 15 dias.
. ..
Paral?é~~ ao Presidente da República; Parabéns ao Sr.
MiniStro Antônio Cabrera, que foi e continua s-endo um lutador in~nsável em favqr da nossa agricultura, da nossa pe-cuá_ria, da produção brasileira de alimento_s; de parabéns o Presidente do Banco do Brasil, Dr. Lafayette CoutinhO, que aten~ _
deu de pronto, como é costume do Banco do Brasil, ao. chamado Nacional, prestando todo o apoio ao produtor e à produção.
De parabéns o Brasil, que vê renascerem esperanças de
fartura, de crescimento verdadeiro, sadio, de pé no chão.
Renasce hoje. no produtor rural brasileiro, um fio de
esperanç~.
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Serão, ainda, proibidas as-exigências bancárias que-coridicionam a concessão de empréstimo à aplicação de parte do
crédito no próprio banco, o que, na verdade, sempre foi uma

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo_a
palavra ao nobre Senador VaJmir Campelo.
arãpuca para 0 produ~or rural.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pro~uncia
Sr. Presidente, Srs.Senadores:
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~s. Senadores, as
O pacote agrícola anunciado pelo Governo, na semana
condições essendais para se alcançar o desenvolvimento eco-' pass~da, contém cerca de 13 itens, todos eles com signifícativas
nômico e a estabildiade social no Brasil_ passam necessariaM inovações destinadas a reabilitar a agricultura nacional e incenM
mente, pela autoMsuficiênCia agrfcolã e a total eliminação do
tivar o produtor rural brasileiro.
Não posso deixar de aplaudir esta iniciativa do Governo
estado de subnutrição a que está submetida parcela signifiM
-Collor, que soube_ identificar na emergência da agricultura
cativa da nossa população.
Já se disse, mundo afora, que neiÍhum país ctO m.·undà
üfu<Cforma de corrigir os erros cometidos durante a edição
poderá ser uma gra11de potência sem antes_ tor_narMse uma
do Plano de Eta)?ilização Económica da exMrriiriistra Zélia CarM
potênciaagrícOla.- -- -O-------- ______
---dosodeMello.
O quadro geral da agricultura brasileira, entretanto, até
Durante meses, o Minístério da .Agricultura enfrentou
a última sexta-feira, deixava sérias dúvidas quant~_ à nossa
uma drástica redução dos recursos de financiamento agrícola,
resultando na quebra de produção que o Governo; -em boa
capacidade de produzir alimentos n~s _prqpprçõesexígidas pelo
crescimento prevísto -de nossa população nos próximOs anos.
hora, está disposto a recuperar com o pacote anunciado.
Não restam dúvidas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, qpe
A brutal queda na produção de grãos, de 72 milhões
de toneladas em 1989 para 56 milhões e_m 1991;
o que faltava ao setor agrícola brasileiro era dinheiro para
viabilizar a produção.
A dimiOuição da área pra:ntada, em-conseqüência do desestímulo dos agricultores devido à falta_ de finaiiçi_a_mento
--De um modo geral, a política agrícola e o plano diretor
para o plantio, eliminavam qualquer perspectiva da agricultura
para agricultura, apresentados pelo Ministro Antonio Cabrebritsileira desempenhar o papel de indutora da economia e
ra, em recente audiência nesta Casa, não podem ser responsasupridora da necessidade alil!!entar da nossa populãção.
bilizados pela queda dos níveis de produção.
U pacote agrícOla, anunciado pelo Presidente Collor, na
As metas glObais estabelecidas para o período 1991/1995
sexta-feira passada, represe~ta uma tomada 9e posição do são corretas.
Em que pesem os inegáveis-esforçoS do Ministro Cabiera,
Governo Federal frente ao processo de r~gressão-do $etor
agrícola brasileiro.
__ __
um· homem jovem, dinâmico e efetivarrienfe cOiiliecedor da
Com 0 objctivo de impu.._lsio_.nar a-saf!a -iigríc"o-úi 91!92,· questão agríCola nacional, o Ministério da Agricultura encon-- tra. va~se tolhid_o pela falta de recursos, submet1'do à extrema
o G overno anuncib:iz a liberação de__ Cr$ 900 bilhões para o
limitação .par_a desenvolver plenamente seus projetas.-crédito rural e__c_erca__de Cr$500 biJliõCs para 0 orÇàmento
Com o pacote agrícola anunciado pelo Presidente Collor,
do Ministério da Agricultura, de_stinados à garantia qe preços
_
estou certo de uma substancial recuperação da agricultura
mínimos aos produtores.
_ __ __
brasileira.
Entre outras medidas anu-nciadas, o Governo Federal
O Ministério da Agricultura poderá, finalmente,
desem- ·
pretende, ainda, retirar a cobrança de tributos nas a-plicações
de crédito rural, mediante projeto de lei a ser encaminhado
penhar a contento o seu papel de condutor dos instrumentos
ao Congresso Nacional.
de políticas governamentais dirigidas ao setor agrícola, sem
--as limitações impostas pela falta de recursos fiminceíros:
A finalidade desta providência, Sr. Presidente, Srs. S-ena--- _ _ Dando ao setor agrícola a dimensão e 0 apoio que lhe.
dores, é provocar a queda dos juros praticados pelos bancos cabem no contexto económico nacional, o Presidente Collor
nas operações de financiamento agrícola, devolvendo ao a_grirestaura em todos nós, brasileiros, a confiança no retomo
cultor o estímulo para tocar suas lavouras.
=.
do País aos trilhos seguros do desenvolvimento impulsionado
pelo vigor da agricultura.
Deixando de recolher os tributos do PIS, PASEP e Finsocial, em montante equivalente à perda que tiverem com emPlantar é preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, até para
que possamos ter um pouco que seja de Justiça Social, com
préstimos rurais, os baficos poderão emprestar aos agricultores
o alimento diário na mesa do trabalhador brasileiro.
a juros menores, sen·do compensados pelos valores, em tribu~
tos, que deixararrrde recolher.
-Era o que tinha a·dizer, Sr. Presidente. (Muto bem!)
Outra importante' novidade foi a crlaÇão de uma-comissão
interministerial, com a participação do setor privado, destiO SR. PRESIDENTE (Alexandre_ Costa_)---: <:oncedo a
-- - palavra ao nobre Senador Maurício Corrêã~
nada a encontrar meios de reduzir as alíquotas de importaçào
de tratares, máquinas e ínsumos agrfcõlas, com pnlz6 de 30
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -DF. Pro~uncia
dias para apresentar suas cóhclusões.
o seguinte discurso.) -:---:-: Sr. Presidente, Srs. Senadores, Rui
De irriediato, o Bãnco dO Brasil deverá liberar Cr$ 365 --Barbosa, em libelo contra as duas guerras,_ afirmou que_o
bilhões para o-credito__rur:al, ainda neste -mês de outubro e
«mais sanhoso demónio da guerra não é_ o que se revolve,
mais ~r$550 bilhões até o firia] do ano. -ÂS coopeta.Uvas recebeno torvelinho de balas e chamas, cruentando a liça dos combararo Cr$40 bilhões para reativar seus- invê.stirilentos." · ·--·
tes'', mas_'_'_é o que leva ao seio dos não combatentes as cruezas
As operações de crédito rural serão substancialmente des~
da guerra, sem escusa _de agressão ou combate''.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o demónio da Guerra
burocratizadas e qualquer operação não poderá ultrapassar
o prazo de dez dias, lh~"táhdq 9s produtores-do emaranhado
do G9Ifq não satisfez sua-fçrocidade .naqueles poucos dias
iniCiais--de 1991, quando as bombas dos aliados, na expressão
de exigências que, além de desestimular os tomadores de empréstimos, via de regra só beneficiavam aos plantadores depois
''cTistã'' de um_ aviador americano, transformaram Bagdá~ à
de passada a época do plantio ou da colheita.
_
noite, em uma "gigantesca árvore de nat"'l". A sua ferocidade~
i_
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O sejor de energia eléti-lca, no que concerne à capaCidade
cruel, pavorosa e insana, continua ainda hoje, ensangüen~
de geraç~o (9.500mw antes da guerra) sofreu uma brutal redutanUo de orgulhosos e inúteis horrores a população do Iraque.
Pouco é publicado e dito sobre o que está acontecendo ção. Hoje, graças aos esforços de reconstrução empreendidos,
à população desse país. O que é espalhado aos quatro veittos esse país Conseguiu chegar a uma energia disponível da ordem
de 2.325.!nw, aproxidamente 25% (vinte e cinco p'---or--c-ento)
provém de uma única fonte - os Estados Unidos - e isso,
da produ~ão anterior à guerra. No que se refere à exportação
sem dúvida, não constitui segurança de fidedignidade e ímpar~
de petróleo, principal fonte de renda do país, foi reduzida
cia!idade.
a 1/3 em ~elação ao volume exportado anteriormente à guerra.
Os relatórios mais realistas têm divulgação apenas formal,
ronceira e Iimifida.
Para auiTlientar a produção e atingir a quantidade que o Iraque
Durante o. período de 1~ a 17 de março, por exemplo,
vendia a~tes do desastre bélico, é necessário realizar grandes
uma missão da ONU realizou avaliação dos efeitos da guerra e pesadas reconstruções, particulannente na região de Basrah.
Em ~ermos de telecomunicações, uma equipe da União
e das necessidades humanas básicaS no Iraque. As conclusões
Internacipnal de Telecomunicações constatou que, de um total
foram apresentadas ao Secretário-Geral que, imediatamente,
original de 900 mil linhas telefónicas, 400 mil foram destruídas
lançou apelo no sentido de que fossem oferecidos US$178
milhões a título de ajuda aos necessitados do Iraque, apelo totalmen~e, além de arrasamento completo da rede nacional
que logo se seguiu de outro pedido de US$400 milhões para de microondas. Hoje, o país efetua apenas 30% (trinta por
ce-nto) dos serviços que antes realizava e as ligações internaos refugiãdos nas áreas fronteiriças entre o Iraque e a TUrquia
cionais p~rmariecem interrOinpidas~ e no Irã.
Os dados até aqui apresentados são rezoavelmente sufiOs horrores deixados pela guerra, essa guerra que foi
apresentada ao mundo como espetáculo eletrônico de precisão cientes para demonstrar os danos enormes sofridos pela infraestrutura econôinita e· social daquele país.
_
e cores, csstão hoje materializados nQ sofrimento de milhares
Vis~o inaiS estarrece"dora ainda terá o mundo quando
de iraquianos.
No setor de água e saneamento, a destruição das usinas forem ditulgadas as atrocidades p'raticadas durante esse període tratamento de água potável e a impossibilidade de obter do. Fora'm executados,. ao que tudo indica, crimes de genopeças de reposição privaram apróxím-adãtlü!iilé--7;5 milhões cídio, cotno o dos soldados americanos enterrando vivos, com
auxilio de possantes má<Íuinas, soldados iraquianos refugiados
de pessoas de ·água tratada.
_
_
_
A rede nacional de e_sgoto foi gravemente afetada pela nas trincheiras.
Sr. Presidente,_ a manutenção, hoje, das sanções contra
falta de energia elétrica. Afualmente, os detritos e águas serVio Iraqu~ não mais se justifiCa, porque perdeu o sentido. O
das são jogado_s nas ruas _e escorrem para os pequenos iíOs.No campo da saúde, as doenças intestinais alimentaram Iraque Clfmpriu i:rltegralmente as decisões da ONU. É preciso
quatro vezes em relação_ ao período anterior à guerra é cfescem que o polvo irãcjuiano reenc'oiltre-o horizárite da possibHidade
no país o tifo e -a c61era. Os hospitais e postos sofrem de de viver.!
Apdlo neSse sentido para que o Governo brasileiro interconstante falta de energia elétrica, água e remédios, não têm _
equipamentos médiCo-hospitalares, peças de reposição para ceda jurito ao Conselho de Segurança da ONU e proponha
a convo~ção de uma Coilferência de Paz para o Oriente
laboratórios, componentes- qufrriico"s:
---Médio, Sob o patrocínio dds Nações Unidas, envolvendo áraAntes do conflito, o Iraque importava cerca de US$360 bes e ju<Jeus, para que se t~nte criar mecanismos de paz para
milhões anuais em remédios e equipamentos. Tudo_ isso, a toai- essa atripulada região.
:
mente, está inviabilizado, é improvável, mantidas as atuais
Che,ga de infligir dor e, sofrimento ao povo iraquiano!
restrições, que a assistênciã humanitária internacional possa
A manutenção das sanções nada mais traduz do que a
satisfazer a essa demanda. Enquanto isso; ne-Ste ano, eStima-se manha fhoz do demónio da guerra a que se referiu Rui Barboem 170.000os casos de mortalidade infantil.~AEquipe de sa, que ~rroja a desgraça Contra populações inermes, ensanEstudos de Harvard, em seu- relatóriO soóre· a "Sáúde Pública güentan~o com inúteis horrores velhos, mulher_es e crianças,
no Iraque depois da Guerra do Golfo". estimou que já ocorre- dando nobreza à impiedade, fazendo do terror bandeira e
ram, em 19g1, 55 mil mortes adicionais de crianças iraquianas, glorificahdo o assassínio pr~tkado à distância ecovardemente.
com menos de cinco anos.
É preciso reconstruir 6s caminhos pa"ra ã -paz.
No que diz respeito à aUmentação, a situação tende a
Er~ o que tinha a dizer! (Muito bem!)
agravar-se em todas as partes do país. Já antes_ da guerra,
O $R. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ Não há mais
em anos de produção normal e de boas safras,. o Iraque impor- oradores inscritos.
tava cerca de 70% (setenta por centoTdos gêneros alimehtícios
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos,
de que necessitava. Neste momento, considerando que a pro- designando para a sessão ·ordiriária de amanhã, às 9 horas,
dução bruta de grãos reduziu-se a um terço em relação ao a seguinte
ano passado, o problema para o Iracíu! apresentã-se dramático. Os preÇOs dos a~imentos no país, segundo índices colhidos
ORDEM DO DIA
em todo o território IiaCíonal, atingiram níveis de crescimento
-lda ordem de 2000% (dois mil por cento). Semelhante crise,
PROJETO
DE
LEI DA CÂMARA
se não for analisada e tratada rapidamente, reduzirá o Iraque
N• 74, DE 1991
a uma imensa nação de famélicos, revivescendo aS piores tragédias de que falam as Sagradas Escriturãs.
(Em regime de urgência, nos termos do art._ 336, c, do
Não precisa afinnar que males dessa grandez~, Sr. PresiRegimento Interno.)
·
dente e Srs~ seliad_ores, afeta.m especialmente, e de forma
inexorável, as crianças. O Iraque boje é, sobretudo, uma reDiséussão, em turno único, do PrOjeto de Lei da Câmara
gião de crianças f3mintaS.
-- n' 74, de 1991, (n' 771/90, na Casa de origem), de iniciativa
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do Presidente da República, que disçõe sobre a transformação
do Centro de Educação Tcchológíca da Bahia em Centro
Federal de Educação Tencológica da Bahia e dá outr_as providências, tendo
PARACER, sob n' 364, de 1991, da Comissão
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Rocha e outros Senhores Senadores, que dá nova redação
-ao inciso V do art. 37 da Constituição FederaL (1~ sessão
de discussão.)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~Está encero
rada a sessão.
-2(Levantas-se a sessão- às ·J7hl Omin.)
Redação Final
PROJETO DE LEIDA CÂMARA
N' 10, DE 1991
ATO DA COMISSÃO l:J[REÍÓRA.
Discussão, em turno_ único, -da redação fíitãl (oferecida
N• 34, DE I99I
pela COrilissão Difetora -em----:-seu Parecer n~ 362, ~e 1991),
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
do Projeto de Lei da Câmara n' !0, de 1991 (n' 5.3}5/90, competência regimental e regulamentar, tendo em vista a decina Casa de origem), que altera ~ c~~posição e organização são. proferida nos processos n•' 1.802190-9, 6.668190-9 e
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 3~ Região,_cii~ 8.330/91-3, em sua 1~ Reunião Extraordinária, realizada eril
cargos e funções e dá outras prº-yidências.
15 de agosto de 1991, resolve:
-3. PROPOSTA DE EMENDA
Art. 19 Ficam reescalOnados, na forma do Anexo a este
À CONSTITUIÇÃO N" 12, DE 1991
Ato, os servidores integrantes da Categoria Funcional de AnaDiscussãO, em primciró turnO, da Proposta· de Emenda lista Legislativo, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Art. 29 _As despesas decorrentes da aplicação deste Ato,
à Constituição n 9 12, de 1991, de autoria do Senador Maurício
Corrêa e outros Senhores Senadores, que cria o Conselho correrão à conta dos r~;::curso~ financeiros alocados ao Senado
Nacional de Justiça e dá outras providências. (4~ sessão de FederaL
.
discussão.)
Art. 3" Este Ato _entra em vigór na data de _su~ publica_ção, vigorando os seus efeitos às datas constaq.te_s em seu
-4Anexo.
PROPOSTA DEEMENDA
Art. 4° Revogam-se as disposiÇões- em--Cóiifi'áriO~
À CONSTITUIÇÃO N• 15, DE 1991
Senado Federal, em 10 de outubro de 1991. -,-Mauro
DisCuSsão, em primeiro- turno, da Proposta de Emenda -senevides- -Carlos-Alberto De'Carlf- Dirceu Ccu-Deiroà Constituição n' 15, de 199T,- de autoria do Senador João. Iram Saraiva.
-de Educação.

CU{l.ORO PEF.~ "'i;NTJ:;:

CATEGGRIA FUN:!ON~L DE ANALIST~ LEGISLATIVO
(Anexo ao Ato da Conilss~o Direto;a no. H , de 1991)
€feitos a partir de TQ/12/89

N

o

"

E

I

01. 'Ronaldo """" Molo
02. frarx:tsco de Sales Ribeiro
0:3. Carmem Lúcia Cruvinel

04.
OS.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

D.
14.
15.

!&.
17~

18.

Airton Dantas de Sousa
Laudicene de Paula Cerqueil'll
Inês de S<llT!Paio Pacheco
Mattelo Ãz:evedc- Larroyed
Maria Tere.1;lnha N. Neves
Cél!a Marl3 Rangel Mcraes
Solange de P-:Zevec!o Polla
Marh Inêz Araújo Ra~
Maria da Pa:r da Silva Leocádio
lvanilde Pereira Dias
João_-aaptlsf" Corri!la
Fernando Pereira Dama~eno
Kendy Aparecido' Osiro
FláviO! Santii'IOI'Ii Vera Cavalcante
Lúcia ·Maria Medeiros de Souza

1St. r!4v1q Rodrl9Jfl'S Moi:ta '
20. *rb Abadi• ru.um de Ollveirll

SHUA;>~o

Classe

,.
,.,.,•.
,.,.
,.,.
,.,.
,.
,."
,.
,.,.
,.

,,"

"

ATUAl.

, Pat;trlo
I
I
I
I
I
I
I

l
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

SITUA~~a

Cl9sse

I

NOV-'
Pa~rJo

2'
2'

J.V
IV

20·

lV
IV
IV
lV
IV
lV
lV
lV
IV
IV
IÍI
IV
IV
lV
IV
lV
lV

,..
2'

2'
2'

••
2'

20

2'
2•
2'
2'
20

••

2'

..

20

2'

lY
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PERM~NENTE

.CAõ;::U.:;llA rtJNCIONAL OE tl!lALISTA LEGISLATIVO.
{Ane11o •o Ato .:la Cj:lmissllo Diretcrl!l no, )6 , de 1'191)

'tre1to~ a p.trllr de 1U/1:UB9

"

o

H

SITUAÇ:I.O

E

Chsse

Padrlo

)I

21
21
21

IV
IV
IV

)I

I

21

IY

I
I
I
'I

21
21

IV
IV
IV

21

IY

)I

r

21

I
I

,.

IV

,.

IV

)I

)I

I
I
I

)I

I

'I
)I

I
I

21
21
21
21
21
21

,.
,.,.

25. Oarleth lousàn elo Nasclmento Palxlo
26. Slrley Almeida da SllVII
27. José Valdeclr Vasco da Sll·.,..
Vi!nda WoJne.y c. Aires
29. UUan l<arla rerreira do r.maral
)0, Geraldo Mage-Ja da S!lv1
)1. Leonel Gemes: de Oliveira

)I

"·

)I

,.

)2, "'.ar 1~ do Socorro .ll.raújo de Agutar Bastos
33. Orlai"'Qe Mar!a Brito
34. Antonio Lopes !Ub~iro

)I

:35. Daniel Delgado
)6. St;éllo de Sousa e Silva
37. Altamiro José da Silva
~- Renato de Alencar cantas.
39. Sllva Pradines Ccelho Ribeiro

,.,.
)I

Janlce de Cllrvalt'IO

NOVA

I
1
I

)I

2A. Valéria Rod!lgt.'eS MottiJ

SITUAÇ~O

Padr1lio

Classe

21. Cleuton Mendes de Carvalho
22. Geiza M:~rli Soares Ribeiro
23. Eu'lênla Maria ~erelra V!toriJ'I(I

.-o.

'
ATUAL

I
I
I

,.

IV

"IV
IV
IV

,.,.

IV
IV

IV
IV

.
21

·IY

•

QUADRO PERWINENTE
.CATEGORIA f"UNêl.ONAL DE 1:\NAL 1ST A LEGISLATIVO
(Anexo ao Ato da Cc1111sslo Dlretor• no. l4 , dllt 1991)

Ereltcs a

N

41.
42.
4:3.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
30.

o

"

E

Roberto Lulz 1-teneses Silva
José Rodrigues Chaves
Oenlse Maria Vasconc:elos IU'Ies Pereln
Maria Iranl Carneiro Kay
Olga Maria (erreira Porto •
Sandro Masanorl Tutida
José Tadeu Oe Amorim
Josl! Mendonça de Araújo Filho
Adilson Gonçalves de Hat::ena
Sandra Regina Fernal"ld'!s da S11VII

51. Otávi-o Ferreira Lima
52~. Marlene d!' Cusmilo
53.
54.
55.
56.
'7.
5B.
59.
60.

Sclolão SalusUano Botelho
Maria de F"ât!ma Pinheiro Carlul
Fraoclsco Antonio C. Caii1POS
Oscar Martins ~ Oliveira
Glaucenl N!..nes de Sousa Hoff'ln&n
Miguel Silva de Carvalho
1-Qrcia Caldas e Almeida Assad
Ester Costli Fernandes

p~rtlr

de tQ/12/B9
SITUAÇAO ATUAL

Claae
)I
)I
)I
)I
)I

Padrlo
I
I
I
I
I

IY
IV

I
I

21
21

IY

IV
IV
IV

I

,.
,."

1
I

21
21

IV

I

,.

IV

)I

I

,.,.
,."

1

)I

"21

IY
IV

IY
IV

)I

)I

21
21

I
I
I

I

"

IV

Pad:lo.

21
21
21
21

)I

)I.

.."

Classe

IV

l
I

)I

~

,.

Jl
)I

)I

SITU.:tÇ"kó '."::

I

21

rv
rv
IV

rv
rv
rv
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tJU~Q!.!CI 1'E,W!INC~!.!.I

.c~u:c_OIUA f"UI>JCIOM ·- t'IE: MMLI~ TA LECfSLA-IIÍO
(AneJCo 10 Ato da Com!ssl!.o D!reto:a no. J4
ffelto~

"

o

• Pftrtlr

, dfr 1991)

1g/t2.SJ

SI TUAÇI\0 ATUAL

E

'

~~

Padrlo

Chsse

,,

&1. Carlos Roberto Marcelino
62. Jon;e Antonio Alves da Sllva

,.
,.''·
,.
,.

67. Vl!ra Lúcia L~~eerda PUle$

,.

I
I
I
I
1
1
1

68. Ja5l F'nrclsco Benw~s de C.~lllho

Jl

I

63. Ceuon Martins de Reltndlt
611. Césor Augusto Guimarães

6S. Carlos Henilque Matos Cláudio
66. Alípio Carlos da Silva

SllU!I.ÇJ:.O

Classe

,.,.

"""
Paelrlo

,.

,.

,."
,.

"

IV

,.,.

IV
IV
lY

..

IV

QUADRO P(IU-ltHIENTE

N

o

SllUAÇ~O.

"

Padrlo

Classe

..,.tos

,.,.
,.,.

Math Dulce V1dn de Qudr6s t.pos

Jl

L Cllson Antônio de Barros
Oays~ CrlsÜna Resende
Marta Mesquita Sablno ele F're1lu
Jos6 C.rlos de'

2.
).
•·
'·

AlUAl

SITUt:ÇIIO NOVA

E

I
I
I
1
1

Classe

,.
,.
,.,.

.

,

Padrlo.
IV
IV

IV

,.
IV

.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 35, DE 1991
Dispõe sobre a concessão de Progressão Funcional
e dá outras providências.

Art. 2<;> São mantidos os procedimentos para a concessão de ProgreSsão Horizontal e de Progressão Vertical do
corrente ano, vigora-ndo os seuS efeitos a partir de 19 de janeiro
de 1991 (conceito 1) e 1• de julho de 1991 (conceito 2).

A Comissão Diretora do .Senado Federal, no uso de sua
regimental e regulamentar, resolve:
Art. to Fica ·suspensb o processo seletivo interno de
Progressão Especial e Ascensão Funcional;

Art. 3<;> A Progressão Horizontal consiste na movimentação do servidor do padrão em que se encontra para o imediatamente superior, dentro da mesma classe, Categoria Funcional e Área de Especialização.

compet~ncia

OUtubro de 1991
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Art. 4". A Progressão Vertical consiste na movimentação do servidor para o padrão inicial da classe imediatamente

superior, àquela em que se encontra, dentro da mesma Categoria Funcional e Área de Especialização.
Art. 5? Fica autorizado o aproveitamento das vagas
ocorridas a partir de J<:> de abril de 1991, para a concessão
de Ascensão Funcional aos servidores aprovados no processo
seletivo interno realizado em 1989, -Concedido a partir de 19
de setembro de 1991.
Art. 6<:> Este ato entra em- vigor na data de _sua publicação.
Art. 7"~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 10 de outubro de 1991. ~Mauro Benevides - Carlos De'Carli- Dirceu Carneiro - I_ram Sarã.iva.

ATA DE COMISSÃO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS-CONGRESSISTAS

7• REUNIÃO (ORDINÁRIA) DO
CONSELHO DELIBERATIVO,
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 1991.
Aos Vinte c nove dias do mês de agosto do ano de hum
mil novecentos e noventa e hum, às onze horas e trinta -minu~
tos, reuniu-Se, ordinariamérrte;'-o--Cõnselho DCliberativo do
Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, ein sua
sede, situada no Anexo I da Câmára dos Deputados·, sob
a presidência do Deputado DomingósJuvenil, com a presença
dos Senhores Conselheiros Deputados Aloísio Vasconcelos,
Solon Borges dos Reis, Doutores ·Pedro Alves de Freitas,
Henrique Lima Santos, Dfacyr-Arruda e do Tesoureiro Doutor Djalma Alves Bessa. Observado o quorum regimental,
o Presidente iniciou os trabalhos, determinando ao Senhor
Secretário a leitura da Ata da reunião ordiná[ía ãnterior, realizada em 20 (vinte) de junho próximo passado. Após a leitura,
a Ata foi discutida e votada, tendo sido aprovada sem restri~
ções. Em seguida, o Presidente apresentou e distribuiu cópias
de um Relatório contendo um resumo sobre todas as ativida~
des do Instituto no primeiro semestre deste ãno, inclusive
mostra da situação financeira até 31-7-91. Continuando, o
Presidente colocou em discussão o Projeto de.Resolução que
permite ao ex-parlamentar pensionista contiállai" Contribuindo
para o IPC, dizendo que este Projeto já era do conhecimento
de todos, .vez que, quando o apresentou na última reunião
do Conselho,. distribuiu cópias com todos os Conselheiros.
No curso hda discussão, o Dr. Djacyr-Arruda.declarou-se preo•CUpado sobre o Projeto, dizendo_ não lhe parecer acertado·
que este assunto fosse retratado via Projeto de Resolução.
A priricípio, lhe parecia mais legítimo que-este assunto fosse
tratado como matéria específic"a de lei. O Doutor Pedro de
Freitas declarou-se. concordante com seu colega, dizendo que
tudo que se refere a contribuição já esfá f:ifêVfstO em-capítulo
específico da Lei no 7.087/82, vigente do IPC, rião sendo,
portanto, um caso omisso--que pudesse a ser regulado por
Resolução. Por isso, entende, deva -ser matéria de trato legal.
O COnselheiro Doutor Henrique Lima-Santos, usou da palavra
para declarar~se de acordo com a preocupação e a tese defendidas peios seus colegas. Disse que a nossa lei já estabelece
todas as condiçõe-s de contribuições para oferecer o -direitoa concessão do benefício da pensão. O Dr. Djalma Bessa
~ambém usou da palavra para declarar-se favorável à matéria,

dizendo que o_ IPC não tería nenhum prejuízo em aprovar
o Projeto, muito pelo contrário, o IPC iria receber contribuição do pensionista que já vem se beneficiando da pensão,
sendo esta contribuição mais_ uma fonte de receita para o
Instituto. O Presidente, sob alegação de que esta matéria
precisava de mais elementos a serem examinados, _suspendeu
a discus_são e retirou a matéria de pauta e, aceitando sugestão
do Dr. Djacyr Arruda, designou o Conselheiro Deputado
Manoel Castro para relatar o Projeto, após o que, a matéria
retornaria a discussão oportunamente. Em seguida, o Presidente apresentou--e distribuiu cópias de um estudo contendo
as condições básicas para o financiamento de Veículos pelo
IPC aos seus segurados. O Presidente disse que e_sse trabalho
era no sentido de reabrir a Carteira de EmpréstimO para Finanto de Automóveis, informando que o IPC já operoU com
esta Carteira num passado próximo e que nunca se registrou
nenhum problema que inviabilizasse esta forma de aplicação.
Informou também que como medida de segurança, --o IPC
vai exigir, independente do_ seguro obrigatório, a gravação
de alienação fiduciária no documento do veículo e todas as
prescrições legais cabíveis, e observada a rentabilidade compatível. com as atuais aplicações financeiraS dO IPC_ A matéria
foi ~xaminada, discutida c votada, tendo sido aprovada por
unanimidade e o Presidente autorizado a reabrir a Carteira
de Empréstimos paTa Financiamento de Automóveis aos segurados do Instituto. Em seguida, o Presidente apresentou um
Projeto de Resolução elevandO o teta máximo dos empréstimos a setem concedidos pelo IPC aos seus segurados, cujo
valor passa a ser de até Cr$5.100.000,00 (cinco milhões e
cem mil cruzeiros) a critério da Presidência. Colocado em
discussão o Projeto, o Dr. Pedro de- Freitas disse cjue era
oportuno este momento para dar ·conhecimento ao Conselho
sobre os elogios que tem ouvido à esta nova administração,
príncip<ilmente no que diz respeito a esses empréstimos. Por
outro lado, entende que esta fofma de aplicação é a mais
acertada e segura, considerando a garantia de um retorno
certo. Colocado em votação, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade, tomando essa Resolução o número
05/91, que será publicada à parte. Em seguida o Presidente
colocou em discussão o próximo assunto da pauta, que trata
sobre seguro de vida em grupo·, informando que o IPC sempre
adotou, mediante estipulação, este tipo de seguro e que a
última apólice v:enceu há mais de um ano e até a presente
data não tinha sido renovada. Informou que é grar.de os apelos
Qe segurados, principalmente de pensionistas mais idosos, para
que o IPC reative este seguro. Por cõilta disso, deteriilinou
à sua Assessoria faz.er estudos e aclotar_ providências diante
das Seguradoras com representação etn Brasflia, solicitando
destas, apresentação de propostas e escolher aquela que me·
lho r proposta apresentasse, levando-se em consideração a idoneidade, o porte e, principalmente, o conceito a ·nível nacional
da Empresa. Informou que este trabalho já estava bastante
adiantado. O Conselho, após tomar conhecimento dessas pro·
vidências, autorizou, por unanimidade, o Presidente a celebrar
contrato- de seguro de vida em grupo. Continuando, o Presidente comunicou que as próximas reuniões do Conselho para
este segundo semestre de 1991, passariam a se realizar na
última quinta-feira de cada mês, estabelecido o horário habitual das reuniões anteriores~ ou se já: às onze horas ·e trinta
minutos. No caso de impossibilidade de reunir na data pre·
vista, caberá ao Presidente convocar o Conselho, em nova
data. Em seguida, no horário destinado ao que ocorrer da
pauta, por iniciativa do Presidente o_ Conselho _prestou home~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)
nagem póstuma (um minuto de silêncio) pelo falecimento de
dois ex-Presidentes do IPC, ex-Deputado Furtado Leite e
do ex-Deputado Anisio Badra. Ainda no horário destinado
ao que ucorra·da pauta, o Presidente forneceu para conhecimento dos Senhores Conselheiros todos os elementos financeiros---do Instituto, referente ao mês de julho/91. Disse que,
apesar da saúde financeira do IPC, ele, pessoalmente, tem
grande preocupação no que se refere a perenidade do Instituto. A instabilidade econômica do País c a íntlação- Sempiecrescente poderão, num determinado tempo, pulverizar esses
recursos. Por outro lado, as verbas públicas destinadas ao
IPC é motivo de question-amento por alguns seguime-ntos da
sociedade. Se esses recursos nos- faltarem ou se abrirmos m-ão
deles, com essa disponibilidade financeira que temos, não
duraríamos mais que 10 anos. Cántinuando, diSse: teremos
que ser competentes para gerir nossos re_cursos, precisamos
diversificar nossos investime-ntos, criando novo-s· m-eca-nismos,
um braço financeiro que venha dar suporte e garantir a perenidade do nosso Instituto. O Presidente disse que esperava co-ntar com a ajuda e participação de todos os Senhores Conselheiros a fim de viabilizar a criação desses mecanismOs. Colnesse raciocínio, informou que está fazendo gestões no sentido
de viabilizar a criaçãO--de um hanco múltiplo para o IPC e,
por cnnta disso, já vem conversando com pessoas experientes
no ramo bancário, a exCmplo de ex-presidentes de vários banco:-; c tem recebido dessas pessoas, incentivos dos mais animadores. Informou também ter solicitado proposta de duas Empresas de Consultaria Técnica específica, para estudos e projetas sobre a criação de uma Companhia de Crédito Imobiliário
e/ou banco múltiplo, cujas despesas, que_serão de responsa-

bilidade do IPC, foram autorizadas pelo Conselho. Informou
ter determinado à sua a-ssessoria elaborar um expediente dirigido ao Banco Central solicitando informações a este _inesmo
respeito. Continuando. o Presidente deu conhecimento ao
Conselho sobre a denúncia do Procurador-Geral da República, Doutor Aristides Junqueira Alvarcnga, contra o ex-Presidente do IPC. ex~ Deputado Gustavo de Faria e outróS,-rererente ao Inquérito n'' 455-3/140- Distrito-Federal. Em seguida, foram apreciados e aprovados os seguintes processos: -1
-de requerimento de pensão- processos de _Clarice Arco-

verde de Freitas Roma (1.089/91), Lais Delgado Magalhães
(980/91), Helena Roque Ferreira (998/91), Yolanda Ferreira
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dos Santos (1.037/91) e Paulo Augusto Soares Bandeira
(976/91); 3 -de auxílio-funeral - processos de Alda de
Souza Pereira (905/91) e Antonio dos Santos Soares Cavalcante (913/91); 4 - de auxílio-doença- processos de Sônia

za Ramalho Ferreira (912/91), Suzete Rodrigues Soares
(923/91), Octávio Cesário Pereira Júnior (916/91), Zilda Amélia Vieira (958/91 ). Zacarias Emiliano Selem e (970/91 ), Walter
Sotero Franco (974/91), Vanderlei da Silva (981/91), Rubens
Souto Pereira (935/91), Rubens Souto Pereira (9'59/91), Rcgis
de Oliveira (960/91), Regina Moreira Suzuki (984/91), Paulo
Duarte (924!91 ), Olinel Cardoso Lemes (938191), Nelson Joaquim de Oliveira (948/91 ), Nalva Mendes Ponte (945191), Nadja Lucena I'imentel (982/91), Mário Braga Ramos (979/91),
Maria Felizarda Santana Coelho (951/91), José Geraldo Lopes
da Costa (952/91), João Miguel Milanéz (987/91), João da
Cruz Coelho Milhomem (957/91), Jcanette de Albuquerque
Pereira (977/91), 1gnácia Baptista de Alcântara (975/91 ), Francisco Alves de Almeida (947/91), Florizel Leitão da Silva
(996/91), Estela Marisa Ferreira Rossi (961191), Eleidimar
Alves Neiva (927/91), Deraldo Ruas Guimarães (971191), Carlos de Carli (948/91), Carlito Pereira da Costa (983/91), A&trogildo Pinto Tourinho (968/91), Augusto Mena Barreto Neto
(925/91), Afrísio Vieira Lima (995/91). Adileia Gonçalves Gomes da Silva (973/91), Murilo Paulino Badaró (918/91), Antonio de Lisboa Machado (950/91 ), Raymundo Urbano (955/91),
Lúcia Santos Tomelin (944/91), Henard de Moura Saldanha
(947/91), Afrísio de Souza Vieira Lima Filho (943191), Alberto
Sales Figueira (941191), Afrísio Vieira Lima(936191), Sgualdo
Chianefli (934/91), Doralice Ferreira de Oliveira B_aía
(911191), Fernando Moreira (895/91 ), Antonio Tibery Costa
(885/91). Valentim Salvador da Silva Rocha (880/91), Carlos
Roberto das Cha.gas (902/91), Gilda Moscoso Rubino
(901191), Afrísiode Souza Vieira Lima Filho (904/91), Ronivon Santiago (908/91), Benedicto Geraldo C .. de Vasconcelos

(1.022191), Francisco Vieira Trindade (1.023/91), Omar Alves
Abud (994/91), Maria do Socorro de Araujo (997/91), Cláudio
Vital Rebouças Lacerda (1.018/91), Lais Delgado Magalhães,
viúva de Sergio Nunes de Magalhães Júnior (1.006/91), Gilson
Souto Pereira (1.068/91), Dércio Augusto Knop (1.071191),
Raymundo Urbano (1.117/91), Iosio Antonio Ueno

(1.050/91), Maria Madalena da Silva (1.057/91), Marisete Torres (1.066/91), Raimundo Gomes da Silva (1.070/91), Eliane
de Lima, pelos menores: Gerson Oliveira Dlliifte-e Germano
Alves de Matos (1.076/91), Silvia Ribeiro Tomé (1.086/91),
Lima Fleming (969/91), Leonilda Lino de Mattos (964/91), João Carlos dos Santos (1.047/91 ), Célia Humberto dos Santos
Sonia Maria Serafím (963/91), Cícero Emílio da COsta- (l.OS5/9f), José Hugo Mardini (1.065/91), Jabes Rabelo
(1.004/91), Hamilton Bandeira Rodrigues (1.001191), Yone (1.069/91), Elenir Domingues de Araujo Ferreira (1.05_!/91),
Maria Correa de Lima (993/91), Hilton Meireles (992/91), Almir Santos G. da Silva (1.049/91 ), Ester Almeida Va1adares
José Francisco de Assis (991/91), Sebastião Mariano de Oli(1.053191), Edson Paulo Pacheco Outra (1.054/91), Antonio
veira (988/91), Nilza Teixeira Soares (972/91), Álvaro Apósde Lisboa Machado (1.058/91), Jo&é Wandemberg de Moura
tolo Evangelista (1.060/91), Jvaldo Pinto de Oliveira
(1.059/91), Celso de Castro Filho (1.064/91), Octaciano de
(1.046/91), Alceu Vieiia Gomes (1.031!9-1);-carlos Fonseca
C. Nogueira Filho (1.045/91), Eleidimar Alves Neiva
Braga (1.026/91), Jv() José da Silva (1.013/91), Marina da ~ (1 .047/91 ), V alter Batista da Silva (1038/91 ), Do ratice Feneira
Costa Badra (1.101/91), Gerlane de Oliveira -Galvã_o
de Oliveira Ba_ía (1.024/91), Maria Betânia Ferreira Maia
(I. 079/91), Kátia Rossane Ribeiro (I. 056/91), Manoel Ferreira
(1.027/91), Espedito José Custódio (1.020/91), Luiz Carlos
Soares (929/91), Marcus Vinicius Goulart Gonzaga (933/91),
Menezes Muniz (1.014/91), Ijoanilde Américo Ferreira
Antonino Olavo de Almeida (965/91), Benedito José de Bar- (!.U99/91), Miguel Alves Pereira (1.035/91), José Mandelli
Filho (1.016/91), Antonio Bonifácio (1.003/91), José Antonio~
ros (962/91), Balbino Conceição Santana (953/91), Afrânio
Cav<ilcantíMelo Júnior (944191), Bonfim Torres Cavãlcante
de Affonseca Rogé Ferreira (999/91), Alcides Freitas Filho
(942/91), João Inácio Ribeiro Roma Filho (1.090/91) e Gerlane
(1.009/91), Osmário Luciano Martins (1.010/91) e Jocelino
de Oliveira Gaivão ( 1.080/91); 2- de integralização de carênc Emflio de Carvalho (1.007/91). 5 - de inscrição de segurado
cia - processcrs de João Basco França Cruz (897/91), Jorge
facultativo-processosde Ivete dos Santos Silveira (1.077/91),
Gama de Barros (900/91), Raimundo Ferreira Filho (859/91), José Bonifácio de Góis (1.078/91), Ananias Avelino da Cruz
(990/91), Francisco dos Santos (620/91), José Bonifácio de
Roberto Ronald de Almeida Cardoso (1.061191), José Ribeiro
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I - Modalidade: Averbação em folha de pagamento, de
Góis (1.078/91), Lídia Lopes da Nóbrega de Lacerda
(LOI?/91), Maria das Graças da Silva (730/91), Maria dos -acordo com as normas vigentes e por autorização de desconto
Remédios C. B. Cunha ( 1.052191), Pedro LuizVicíra (877/91), em banco pelo mutuário nos casos em que o valor do emprésGuinaniar do Nascimento Lima (910/91), Maria Pereira de. timo for superior à sua margem consignável, quando autoriPaula Ferreira (926/9i), José Gonçalves dos Santos.(9J9/2l), zado pelo Pr:esidente.
I I - ...................................................................
Eder Florentino dos Santos (949/91), lvonete Andrade da
III - ................................................._.. ___ ........ .
Silva (868/91), Moisés Ramos Lopes (870/91), l_úlio Marcos
IV- ...................................... _........................ ..
Germany Gaiger (949/91), Trani Oti!io Rosal (861/91) e Jansv·- ...........•.·..........................................,...........
sen Pedrosa (756191); 6 - de cancelamento de_ inscriçãoVI- ............ .'.................................................... .
processos de Maria do Remédio Neri (930/91),Ewandro MaArt. 2" _Esta Resolução entra em vigor a partir desta
galhães Júnior (914/91), Ana Ribeiro da Silva {.954/91), Albetisa de Jesus Neri (931/91), Raimunda Oliveira (920/91), Van· data, retroagindo seus efeitos a 29-8-91.
Art. 3-:> Revogam-se as disposições em contrário.
da Wolney C. Aires (717/91), Paulo Lourenço Rodrigues
(710/91), Arnaldo Vieira da Silva (946/91), Jcrece Salch
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1991- Dep. Domingos
(943/91), João Batista Carneiro (942191), Guilherme Müller Juvenil- De,p. PaulinoCícerode__Vasconcelos- Dr. Henrique
Neto (954/91), Walbia Vânia de Farias Lora (945/91), José Lima Santos 1- Dr. Pedro de Freitas- Dep. Manoel Castro
Roberto de Oliveira Silva (939/91), Norma Suely Bussular - Dep. AloiSio Vasconcelos- Dep. Sólon Borges dos Reis
(940/91), Maria Helena de Andrade Melo (967/91), Osiris - Sen. Josaphat Marinho - Dr. Djacyr Arruda - Dep.
de Castro Passos (966/91), Maria do Socorro Sousa Costa Pedro Corrêa.
(986/91). Joãolosé de Castro Júnior (1005191), Eliane Cunha
PARECER
e Cruz Vieira (1.(125191), Carlos Roberto Marcelino
(1.011191), Edson Alencar Dantas (1.073/91), Orione Duarte Assunto_: B:al~ncete Patrimonial_ e Demonstrativo:das Rcceit~s
Maia (1.072191), Lúcia Beatriz Barros Grosner (1.034191), e Despesas do IPC. ·
··
Jason Gonçalves Ribeiro (1.036/91), Ana Regina Villar Peres
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Amaral (1.033/91), Eudo Pereira dos Santos (1.021/91), Herie- CongressistaS- IPC, de acordo com o que estabelece o art.
nilde Pereira de Andrade (1.040/91), Amélia Maria das Graças 12, inciso III da Lei n' 7.087 de 20 de dezembro de 1982,
S. Nascimento ( 1.041/91), Maria Mesquita Sabino de Freitas examinou o l::Satanço Patrimonial e o Demonstrativo das Recei(1.044/91), Marília Vieira Barros (1.132191), Welson André tas e DespeSfiS referentes ao período de 1.1 a 30.4.91. juntade Oliveira (1.149/91), Waldete da Penha Louzada (1.155/91), mente com~ Demonstrativo das Receitas e_ Despesas do mês
Edilson Saraiva Alencar (1.142191), Célia Regina França Pes- de abril/91 e, considerando que_ essas peças traduzem a situasoa Santos (1.136/91), Inácio Luiz Ceolin (1.137/91), Ricardo- ção patrimo_(lial e financeira do Instituto cm 30 ..4.91. com
Monteiro de Cas-tro Janson (1.087/91), João Guerreho - as ressalvas 4as Notas Explicatívas anexas. resolve: ~
(1.191191) e Nelson Flores de Albuquerque (1.178/91). Nada
Aprovar os Balancetes e os Demonstrativos das Receitas
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às treze horas
e
Despesas
do Instituto de Previdência do.~ Coº'gr~ssjstas __
e quirize_ rniriutos. E, para constar, eu -Rayrrlund_o Urbano,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e_ aprova, IPC, refCremes ao· mês de abril/91, apresentando um Ativo
será assinada pelo Senhor Presidente.- Deputado Domingos com um Disponfvellmediato de Cr$ 4.817.818.672,03, todo
Juvenil - Dr. Henrique Lima Santos - Dr. Djalma Bessa ele depositado no Banco do Bra~tl e Caixa Económica F~deral;
Investimentos no valor de Cr$ 1.245.986.282,57 e Créditos
- Dr. Pedro de Freitas- Dep~tado Al~isio .VasconcelosDr. Djacyr Arruda - Deputado Pedro Corrêa - Senador Diversos no valor de Cr$ 711.3Z7.280,9S; Recurso Realizáveis
a Longo Pra?Q no valor de Cr$ 797.949.127,93; Ativo PermaJosaphat Marinho - Deputado Manoel Castro - Deputado
Paulino Cícero de Vasconcelos- Deputado Sólon Borges dos n.en. te no valpr de Cr$ 24.156.092,64 e Valores Custodiados
de Cr$ 11.9~6,23. O Passivo da Instituição demonstra um
Reis.
Exigível Operacional de Cr$ 57.142.435,35; um Exigfvel AtuaRESOLUÇÃO N• 6/91
rial de Cr$ 6.994.839.164,65; Não Exigível de Cr$
Altera a Resolução no J/91, que regulamenta a con- 545.190.961,47; Valores em Custódia de Cr$ 11.926,23 e Concessão de empréstimos do IPC aos seus segurados.
tas de Result~do Futuro de Cr$ 64.894,68. As Contas de ResulO ConSelho Ddiberativo do Instituto de Previdência-dos tado demoo~tram a realização_ de Receitas no valor de Cr$
Congressistas:._ IPC, usando das atribuições que lhe confere 1.485.168.972,95 no mês de abriJI91 e de Cr$ 5.226.688.166,50
o art. 62 da Lei 7.087/82, de 29 de dezembro de 1982, e acumuladas no ano e Despesas de Cr$ 1.485.168.972,95 no
com base no parágrafo 2" do art. 62 do Regulamento Básico, mês de abril de 1991 c de Cr$ 5.226.688.166,50 acumuladas
resolve:
no ano. Esta igualdade é resultante da constituição de reservas
Art. i" O art. 4" da Resolução n" i/91 de 4 de abril no mês de abril no valor de Cr$ 1.023.333.221,94.
Brasília,~
-Deputado Aloisio Vãsconcelos --de 1991, passará a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 4" .............................. , ...... , ...... _._,. _______ ~· _ MG.
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE -IPC
ã- COnceSsão -~utorgada à Rádio Difusora de Cáceres Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média,
Notas explicativas anexas ao Balancete Patrimonial de
na cidade de Cáceres, Estado do Mato Grosso.
abril/91
Sessão: 3-9-91
I. A aplicação em "RDJ3". do Produban no valor de
-Projeto de Decreto Legislativo n' 87, de 1991 (n' 3/91,
NCz$ 200.000,00, venéídà ém 16-11-88, foi liqüidada 111ediante -na Câmata dos Deputados), que aprova o ato que renova
emissão de "CDB" em 5-9-89 no valor de NCz$ 1.785.133,03,
permissão outorgada à Rádio Jornal Gazeta de Nova Friburgo
com vencimentos em parcelas sucessivas nos seguinte~ valor_es:
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em freem 19-2-91 NCz$ 238.017,00; em 19-3-91 NCz$ 238.017,00;
qüência modulada, na cidade de Nova Friburgo, Estado do
em 18-4-91 NCz$ 238.019,2t;' em 14-2-92 NCz$ 357.026,00;
Rio de Jaoeiro.
em 17-3-92 NCz$ 357.026,00; em 15-4-92 NCz$ 357.027,82.
Sessão: 3-9-91
(Resgatadas as três primeiriis).
-Projeto de Decreto Legislativo n• 88, de 1991 (n' 4191,
2. A aplicação em "Debéntures", equivalentes a títulos
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
não conversíveis da "A Rural Colonizaçãq S/A'', realizada
concessão à Rádio Clube de lnhapim Ltda.! para explorar
em 29-12-88, no valor de NCz$ 4.438.889,50; pertencentes
serviço de. radiodifusão sonora, em onda média, na cidade
ao grupo Realizável a Longq_ Prazo, representando à época
de lnhapirn, Estado de Minas Gerais.
- -45% do Ativo Contábil, acha-se Sob Judice, em virtude de
Sessãq·:
3-9-91
· irregularidades constatadas na emissão dos títulos e falta de
- Prdjeto de Decreto Legislativo n' 89, de 1991 (n' 5/91,
documentação hábil, conforme Processo n' 14.332/89 da Cá·
mara dos Deputados.
_ na Câmarq dos Deputados), que aprova o ato que outorga
3.-, A rubrica "Reserva Matemática de Benefícios a Cori- permissão à Rádio FM 103 Ltda., para explorar serviço de
ceder", do grupo Exigível Atuarial, que tem como finalidade radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na cidade d~
atender a cobertura de benefícios a conceder de acordo com Maravilha, Estado de Santa Catarina.
SessãQ: 3-9-91
orientação da Stea - Empresa de Atuária, sençlo que eSte
-Projeto de Decreto Legislativo n' 90, de 1991 (n' 6/91,
valor será ratificado nos lançamentos futuros baseados em
na Câmara: doS Deputados), que aprova o--ato que outorga
cálculos atuariais a serem apresentados oportunamente.
4. Valores bloqueados em cruzados novos à Ordem do concessão • Rio SãO Ffáncisdo Radiodifusão Ltda., para exBanco Central, de ac_oido com a Medida Provisória n'?> 168, plorar ser,)Jço de radiodifusáo sonora, em onda média, na
cidade de Bom Jesus da Lapa.• Estado da Bahia.
de 15-3-90,transformada em Lei n' 8.024 de 12-4-90.
Brasilia, 30 de abril de 1991. - Francisco dos Santos
. Sessãor 3-9-91
Passos, Diretor do Departamento de Contabilidade- Conta. ~Projeto de Decreto Legislativo n• 91, de 1991 (n' 8/91,
dor CRC-DF 4966 - Maria Felizarda S. Coelho, Chefe da na Câmara' dos Deputados), que aprova o ato que renova
Seção de Escrituração- Contadora CRC-DF.8J27. ·
a concessãO da Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltda., para
explorar, se)n direito de exclusjvidade, serviço de radiodifusão
sonora, em onda média, na ddade de Paulo Afonso, Estado
da Bahia.
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Sessão. 3-9-91.
(Resenha das matérias publicadas de I' ·a 30 de setembro
-Projeto de Decreto Legislativo n' 92, de 1991 (n'
de 1991; art. 269, II, do Regimento Interno)
385/90, na Câmara óos Deputados), que aprova o ato que
outorga pertnissão à ~ádio ItuberáLtda., para explorar serviPROJETO$- APROVADOS E
ço de radio~ifusão sonora na cidade de Ituberá, Estado da
ENVIADOS Á PUBLICAÇÃO
Bahia.
Sessão:13-9-91
-Projeto de Decreto Legislativo n' 83, ae -1991 (n'
383/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 93, de 1991 (n9
renova, a partir de to de novembro de 1983, a concessão
386!90, na Cámara dos Deputados), que aprova o ato que
outorgada à Rádio Arapuan Ltda .• para explorar serviço de
renova con~ssão à Rádio Mon6Jitos de Quixadá Ltda., para
radiodifusão sonora na cidade de João Pessoa, Estado da
explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na
Paraíba.
cidade de Quixadá, Estado do Ceará.
Sessão:· 3-9-91
Sessão: 3-9-91
-Projeto de Decreto Legislativo n• 94, de 199.1 (n•
-Projeto de Decreto Legislativo n• 84, de 1991 (n'
388/90, naÇâmara dos Deputados), que aprova o ato que
389/90, na Câffi3.ra dos Deputa~os), que aproya o_ ato q_ue
outorga permissão à Rãdio Difusora São FatóciO Ltda., para
outorga permissão à Rádio Pássaro da Ilha FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, em freqúéncia moduexplorar serviço de radiodifusãO sonorã em -freqüênçia modulada, na cidade de Ceres, Estado de Goiás~. - ,__
_lada, na cidade Guaranésia, Estado de Minas Gerais.
Sessão: 3-9-91
Sessão: 3-9-91
,...-Projeto de Decreto Legislativo
96, de 1991 (n'
-Projeto de Decreto LegiSlativo n' 85-, de 1991 (n' !/91,
384/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outõrga
permissão ao Sistema de Comunicação Professor V alter Alen- outorga permissão à Organização de Radiodifusão Trevisan
car Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
PiraSsununga. Estado de São Paulo.
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, ern
Sessão: 3-9-91
. . .
.
freqüênc13 modulada, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 86, de 1991"(n' 2191,
-Projeto de Decreto Legislativo n' 97, de 1991 (n'
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 390/90, ~a Câmara dos Deputados), que aprova o_ ato que

n'
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renova a concessão da Rádio Doze de Maio Ltda., para explo~
rar serviço-de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade
de São Lourenço D'OeSfe, Estado de Santa Cat3.rin-a.
Sessão: 3-9-91
-Projeto de Decreto Legislativo n" 98, de 1991 (n"_
391/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ·ato queoutorga permissão à Rádio Clube de Canela Ltda., para-expio~
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Canela, Estado

do Rio Grande do Sul.
Sessão: 3-9-91
_
-Projeto de Decreto Legislativo n" 99, de 1991 (n"
393/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Cultura de Guaíra, Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Guaíra,
Estado de São Paulo.
Sessão: 3-9-91
-Projeto de Decreto Legislativo n" JOIT,ac 1991 (n"
396/90;- na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Divisa FM Stéreo de Ourinhos
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em fre:
qüência modulada, na cidade de OurinhoS, -Estado de São
Paulo.
Sessão: 3-9-21
-Projeto de Decreto Lcgislativon" 101, de 1991 (n"
397/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Modelo FM Indaiatuba Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão, em freqüência modulada, na Cid_ade de lndaiatuba, E_stado de São Paulo~
Sessão: 3-9-91
-Projeto de Res..Olução no 57, de 199J,d~ iniciativa d_a
ComisSãO de Assuntos Econôrtlicos, que· autoriza ãRcpública
Federativa do Brasil a contratar empréstimo exterrio, no valor
de até Y 7,596,000,000- (sete bilhões, quinhentos e noventa
e_seis milhões de yenes japoneses), junto ao Overseas Economic Cooperation Fund- OECF, destinado ao financiamentO
parcial do Projeto de Irrigação do Nordeste, a ser executado
pela Companhia de Desenvolvimento Qo Vale do_São__ Er_a_o_cisco - Codevasf.
Sessão: 3-9-91 (Extraordinária)
..
_
-Projeto de Resolução no 58, de 1991, de iniciativa da
Comissão de AssuntOs Eco"riõmicos, que autoriza a República
Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo a ser celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o
Overseas Economic Cooperation Fund- OECF.
Sessão: 3-9-91 (E~traordinária)
-Projeto de Resolução n9 59, de 1991, de iniciativa da
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza a República
Federativa do BtaSil a contrair operação de crédito__e:xterno,
no valor de até Y 28,889,000,000 (vínk e oito bilhões e oitocentos e nove milhões de yenes japonc-sés), junto a:cfOverseas
Economic Cooperation Fund- OECF, destinada a fin_a_nçiar,
parcialmente, a expansão do Porto de Santos.
Sessão: 3-9-91 (Extraordinâria) -Projeto ·de Resolução n9 60, de 1991, de inicfafiVa da
ComiSSão de Assuntos Económicds,-_qu.E autoriza---a-República
Federativa do Brasil_a_garantir o conti'~to de empréstirilo ~x-:
temo a ser celebrado entre a Centrais Elétricas de Goiás
S.A. - C'elg - e o Overseas Economic Cooperation Fund
-OECF.
Sessão: 3-9-91 (Extraordinária)
_ _
-Projeto de Decreto Legislativo n' 102, de 1991 (n'
380/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
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outorga concessão à Rádio e Televisão Norte Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade
de Rio Branco, Estado do Acre.
Sessão: 17-9-91
-Projeto de Resolução n" 64, de 1991, de iniciafiva da
Çomissão de Assunt_os EconómicoS, que autoriza o GOverno
do Estado de São Paulo a emitir Letras Financeiia:fdOTC:sóiiro
do Estado de São Paulo (LFrP), destinadas à substituição
ae 10.016.98.4488 Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo
(BTSP-E), com vencimento no segundo semestre de 1991.
·sessão: 18-9-91 (Extraordinária)
_: _
-Projeto de_ Resolução n9 65. de 1991, de iniciativa da
Comissão de Assuntos_EcoõômiCoS, que autoi'iZa -o Governo
-ao tstado de Sarita Catariiia- a exCluir garantias do cômputo
. ao seu endivldarriento consolidado.
.
'
Sessão: 18-9-91 (Extraordinária)
-Projeto de Resolução n• 66, de 1991, de iniciativa da
Comissão de Assuntos EconómicoS, que autoriza-o Governo
do Estado de São Paulo a emitii' e cOlocar no mercado,,através
de ofertas públicas, Letras FillãriCéiraS do Tesouro do Estado
de São Paulo (LFTP), destinadas ao giro de 84% das
259.127.362 LFrP venCíveis no segundo semestre de 1991.
Sessão: 18-9-91 (Extraordinária)
-Projeto de Resolução n"' 63, de 1991, de iniciativ3 da
ComiSsão de Assuntos-Econômicos, que autoriza a República
Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação de
crédito externo, no valor de até US$ 100,000,000.® (cem
milhões d_e dólares norte-americanos), ou seuequ-ivah:inte em
outra moeda, junto ao Banco Interamericanó de Dcisen·volvimentO- BID.
Sessão: 19-9-91
Projeto-de Resolução nQ 67; de 1991, de iniciakivã da
Comissão-de Assuntos EconómicOs, que autoriza·a Prefeitura
da cidade do Rio de Janeiro, a emiti! e Colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
Municipal (LFTM-Rio), destinadas ao giro de 15.856.900
LFTM-Rio vencidas em julho_e agosto deste ano e vincendas
até 15 de outubro de 1991.
·se:ssão: 19-9-91
-Projeto de Resolução n9- 68, de 1991, de iniciativa da
Comissão de Assuntos EconómiCos, que· au'tOfiza: a Prefeitura
Municipal de Valinhos-SP, a contratar opier3Çào de crédito,
junto à CaiXa Econômica Federal, no valor de Cr$
4.809.984.750,62 dê'stinadO ao finandámento_de obrãS ~servi~
ços de ampliação dos sistemas de abastecimento de ~gua e
de esgotos sanitáriós daquela Cidade.
_
Sessão: 19-9-91
-Projeto de Resolução n<1- 69, de 1991, de iniciativa da
Cqmi~são de Assuntos Económicos, que autoriza ó- Góverno
do Estado de Minas Gerais a emitir e· colocar no _merç_a<!o
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas_ O~rais
- LFT-MG. destinadas ao giro da dívida mobiliária veD.cív-eü
no segundo semestre de 1991.
Sessão: 19-9-91
Projet_o de Decreto Legislativo n9_111/91, (n9:13?/90, na
Câmara dõs Deputados), que aprova o texto do Tratado para
a_ Constituição --de um Mercado Comum entre a República
Federativa do Brasil, a República Argentina, a- República
~o_ Paraguai e a República Oriental do Uruguai, firniado em
Assunção, em 26 de março de 1991.
SesSão: 20-9-91
-Projeto de Decreto LegislativO- n"' 46,
f990, _que
homologa o Ato do Conselho Monetário Nac-ional que-auto-

·ae

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seçao IT)

Sexta-feira 11 6967

PROJETOS DE DECRETO LEGISLÀTIVO
riza a emissão adicional de papel-moeda, no exercício de 1988,
PROMULGADOS PELO PRESIDENTE DO
no valor de quinhentos e sercnta bilhões c novecentos milhões
SENADO FEDERAL
de cruzados novos.
-Projeto de Resolução n" 70, de 1991, de iniciativa da
_ -Projeto de Decreto Legislativo n•7, de 1991 (n"270/90,
Comissão de Assuntos EconômiCos. que rúrcltifica a Resolu- na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
ção n" 85, de 18-12-90, aprovando a contratação pela Empresa
permissão à Rádio Cidade de Cabreúva Ltda., para explorar,
Brasileira de TelecomuniC:3_ç~es_S.A. :-:- E!!~bratel,_ com a ga- pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade
rantia da República Federativa do Brasil, de três operações de serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade
de crédito externo, no valor global deUS$ 286.424.673,00.
de Cabreúva, Estado de São Paulo.
Sessão: 20-9-91
Sessão: 16-9-91
-Projeto de Decreto Legislativo n' 77, ·de 1991 (n"
-Projeto de Decreto Legislativo n" 50, de 1991 (n•
303/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
357/90, na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que
Acordo, por troca de notas, para modificação do regime opeoutorga permissão à Fundação Cultural Celinauta para exploracional do Acordo sobre Transportes Aéreo~, de 6 de julho
rar serviço de radi~difusão sonora, na cidade de Pato Branco,
de 1976, celebrado entre o Governo da República Federativa
Estado do Paraná.
do Brasil e o Governo dos Países Baixos, cm_ BrasíJia, a 17
Sessão: 16-9-91
de agosto de 1989.
-Projeto de Decreto Legislativo no 51, de 1991 (n"
Sessão: 23-9-91 ·
360/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a partir de 1~' de novembro de 1983, a permissão outor-Projeto de Decreto Legislativo n" 3, de 1985 (n" 64/84,
g~da à Sociedade Rádio Paraíba Ltda .• para explorar setviço
na Cârria"ra d<?~ J?eputadO~),_que aprova o Tcxtó da Convenção
de radiodifusão sonora, na cidade de Campina Grande, Estado
De-stinada a ~Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
da Paratba
Piscar em Matérias de Impostos sobre a Renda entre o GoSessão: 16-9-91
verno da Rcpúbl_ica Federativa do ?rasil e o_ Governo das
Filipinas, celebrado em Brasília, a 29 de sete~_!?ro de _1983_
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
Sessão: 26-9-91
. ...... .
SANÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
-Projeto de Decreto Legislativo n_" 106, de 1991 (n"
-Projeto de Lei da Câmara n" 66, de 1991 no (1.578/91,
11/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
na Casa de origem), que altera os vaior~s dos vencimentos
outorga permissão "jt Rádio A Voz do Sertão Ltda., para explo- dos cargos efetivos e e~ Comissão da~ Secretarias dos Triburar serviço de radiodifusãO sonora na Cidade_ de Afogados
nais Eleitorais e dá outras providências.
de Ingazeira, Estado de Pernambuco.
Sessão: 3-9-91 (Extraordinária)
Sessão: 26-9-91
-Projeto de Lei da Câmara n" 69, dé 1991 (n" 1.581191,
-Projeto de Decreto Legislativo n" 105, de.1991 (n" na Casa de origem), que dispõe sobre a revisão dos venci9/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o_ato que renova
mentos básicos dos Ministros do Tribunal Superior do Trabaconcessão outorgada à Televisão Çua1ba Ltda., para explorar
lho. dos Juizes Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgas_erviços de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Guaí~
mento e dos Juízes do Traba]ho Substitutos da Justiça do
ba, Estado do Rio Grande do Sul.
Trabalho, e dá outras providências.
·
Sessão: 3-9-91 (Extraordinária)
Sessão: 30-9-91 (Extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n• 70, de 1991 (n" 1.584/91,
-Projeto de Decreto Legislativo n• 107, de 1991 (n"
na Casa de origem), que dispõe sobre a revisão dos venci382/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
mentos básicos dos Ministros do Superior Tribunal Militar
renova concessão oútorgadaâs Emissoras ReunidaS Ltda.,
e dos Juízes da Justiça Militar Federal, e dá outras provipara explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média,
dências.
..
Da Cidade _de_Poconé, Estado de Mato Grosso.
· Sessão: 3~9-91 (Extraordinária)Sessão: 30-9-91 (Extraordinária)
·
--Projeto de Lei da Câmara n~ 71, de 1991 (n~ 1.585/91,
-Projeto de D~_çreto Legislativo no 108, de 19_9_1 (n~·
na Cas·a de origem), que dispõe sobre a revisção dos venci393/90, na Càmara dos Deputados), que aprova_ o ato de rena~
rilef:itos básicos dos membros da Defensoria~de-Ofício da Jusvação da concessão outorgada à Rádio Sul Mato~grossense
tiça Militar, e dá outras providência:s.
de Emissoras Ltda., para explorar serviço de rad.iodifusão
Sessão: 3-9-91 (Extraordinária)
sonora, em onda média. na Cidade de Aparecida do Taboado,
-Projeto
de Lei da Câmara dos Deputados n"' 75, de
Estado de Mato Grosso do Sul.
1991 (n' 1.591191, na Casa de origem), que dispõe sobre a
Sessão: 30-9'9f(Extraordinária)
. ...
revisão dos vencimentos básicos dqs Desembargadores do Tri-Projeto de Decreto Legislativo n• 109, ile 1991 (n'
bunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territ6rios, dos
394!90, ria-Cârriàra ·aos Deputados), que aprova ..,. ato que Juízes de Direito e dos Juízes de Direito S_ubstitutos e dá
outorga permissão â Sociedade Trindadense de_Comunicação
outras providências.
Ltda., para explorar serviço-de radiodifusão sonora_. na Cidade
Sessão: 4-9-91 (Extraordinária)
de Trindade, Estado de Goiás.
-Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1991 (n' 1.566/91,
Sessão: 30-9-91 (Extraordinária)
.
na Casa de oiigem), qUe autoriza o Poder Executivo a doar
- Projeto-·de Deereto Legislativo n' lJO, de 1991 (n•
o imóvel que menciona ao Município de Campinas, Estado
ile São Paulo.
395/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
Sessão: 5-9-91
renova concessão Outorgada â Rádio Liberal Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sorróra,-na Cidade de Belém,
- Proje;o de Lei da Câmara n' 120, de 1990 (n• 5.284/90,
_na Casa de origem), que dispõe sobre normas partidárias.
Estado do Pará.
Sessão: 30-9-91 (Extraordinária)
Sessão: 18-9-91
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- Projetoode Lei da Câmara n• 78, de.1991 (n' 1.811(91, pela Lei n• 7.797, de 10 de julho de 1989, e dá outras provi-·- ·
na Casa de Origem), de iniciativa do Presidente da República, dências.
Sessão: 13-9-91 (competência terminatiVa)
que dispõe sobre os Vencimentos dos professores incluídos.
·-Projeto de Lei do Seriado n• 53, de 1991, de autoria
no Plano Único de Classificação e Retribuiç~o de CargoS de
que trata a Lei n• 7.596, de 10 de abril de 1987, e dá ou\ras do Senador M3.urlcio Corrêa;·que·dispõe~Sobre o livre acesso
às praias de terrenos da Marinha e seu uso público.
providências.
Sessão: 18-9-91 (competência terminativa)
Sessão: 20-9-9L
-- -Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
-Projeto de Lei da Câmara n' 79, de 1991 (n• I. 794/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Poder Executivo, que n' 128, de 1990 (n• 3.733189, na Ca:sa de origem), de iniciativa
dispõe sobre a remuneração dos Servidores Militares Federais do Ministério Público da União, que dispõe sObre a criação
de Procuradorias Regionais dã. República, da Procuradoria
das Forças Armadas e dá outras providências.
da República do Estado de Tocantins, de Procuradorias em
Sessão: 20-9-91
-Projeto de Lei da Câmara n' 77, de 1991 {noo1.263191, Municípios do interior e dá outras providências.
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
Sessão: 18-9-91
que autoriza o Poder Executivo a iristituir o SerViço Social
~SubstitUtiVo do Senado ao Projeto de Lei_da Câm~ra_~ __
Antónomo Associação das Pioneiras Sociais·e dã outráS-prbvi- fio 25, de 1991 (n• 4.790/90, na Casa de origemJ, deiníciativa
dências.
·
do Presidente da República, que cria Área de Livre e ComérSessão: 26-9-91
cio. na.Vila de Pacaraima, Município de Boa Vista, -Estado
-Projeto de Lei da Câmara n• so; de El91 (n~ 1.819/91, _de Roraima, e dá outras p-rOvidências.
na Casa de origem), que dispõe-sobre a incorporação-dO aboSessão: 18-9-91
no, de que trata a Lei n• 8.178, de I' de março de 1991,
:-Projeto de Lei do Senado n~ 94, de 1991, de autoria
aos salários e dá outras providências.
do Senador Jutahy Magalhã~s, que dij;põe sobre as cédulas
Sessão: 26-9-91 (Extraordin~ria) o
eleitorais e dá outras providências.
-Projeto de 4ei do Senado n• 2, de 1988 (n• 315/88,
na Câmara dos Deputados), de autoria do_ Senador Affonso
Sessão: 23-9-91 (competência terminativa)
Camargo, que' altera dispostivos da Lei n<.> 5.682~ de 2 de
-Projeto de Lei do Senado n• 177, de 1991, de autoria
julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
do Senador Nelson Wedekin, que dispõe •obre a contagem
Sessão: 30-9-91 (Extraordinária)
_
de votos, nas eleiçOes, pela Mesa Receptora e dá outras provi-Projeto de Lei da Câmara n' 92, de 199lr{n'o 4.084189, dências.
na Casa de origem), que disciplina o art. 100 da Constituiçã-o
Sessão: 23-9:..91 (competência terminatiVa)
Federal, dispondo sobre créditos alirnentfcios.
-Projeto de Lei do Senado n~ 14, d~ 1991, de autoria
Sessão: 30-9-91 (Extraordináriar
do Senador Ney Maranhão, que dispõe, com fundamento no
inciso VIII do art. 23 da Constituíção Federal, sobre a obrigaPROJETOS APROVADOS E ENVIADOS Á
toriedade de= órgãos da administr'iÇão pública federal realizaCÂMARA DOS DEPUTADOS
-Emendas do Senado ao Projeto -d~ Lei _da_ Çâ~ara rem siuis cOinpras na Companhia Nãcional de Abastecimento
n• 47, de 1991 (n• 5.804190, na Casa de origem), de iniciativa - CONAB, e dá outras providências.
Sessão: 25-9-91 (competêncià terminativa)
do Presidente da República, que dispõe sobre a capicitação
e competitiVidade --do set_or de informáti_ca- ~-automaçãp, .e
REQUERIMENTOS APROVADOS
dá outras providênclãs.
- _:_Requerimento n• 459, de 1991, de autoria do Senador
Sessão: 3-9-91
-Emenàas do Senado ao Proje"icf-de Lei d-a··câffiarã Ozlel Carneiro, solicitando, nos termos regimen_tais, ã tianscrin• 52, de 1991 (n• 912191, na Casa de origem), de iniciãliva çáo, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no
do Presidente da República, que dispõe sobre as locações Jornal O Liberal, de Belém do Pará, edição de 18 de agosto
corrente, intitulado .. A Quem Decepcionam as Grandes
dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.
Obras?".
. .
.. _ ..
Sessão: 4-9-91
Sessão: 3-9-91
-Projeto de Lei do Senado n' 140, de 1991, _de autoria
.......:. Requerimento n~ 494, de 1991, de autoria do Senador
do Senador Francisco Rollember'g, que altera dispositivoS da
Lei n' 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre Divaldo Suruagy, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara
41, de 1991
a proteção do consumidor e dá outras provig.ê1_1~ias.
- (n• 1.626/89, na Casa de origem) e o Projeto de Lei do Senado
Sessão: _10-9-91 9cp-mpetência termíilatlva)
.
-Projeto de Lei do Senado n<.> 156, de 199~, de autor~a n~ 47, de_1991, de autoria ~4_o Senador Mário Covas, que dispõe
_
do Senador Jutahy Magalhães, que disP:õe sobre o registro sobre o trabalho doméstico e dá_ outras providências.
-dos partidos políticos e dá outrãs providénciãS." Sessão: 3-9-91
.
o
. .
Sessao: 10-9-91 (competência terminativa)
-Requerimento n~ 455, de 1991, de autoria- do-Senador
-Projeto de Lei _çlg__Senado _n~ 3, de 1991, de autoria Gãfibaldi Alves Filho, sOliCitando, nos termos regimentais;
. do Senador Marco Maciel, que autoriza-- o a.hatinie"nto das a transcrição, nos Anais do.~enado, do editorial publicado
despesas de instrução para efeito de cálcu_lo_dOJijtpOSto de no Jornal Correio Braziliense, edição do dia-5 de agosto corrente, intitulado "Nunca Mais".
Renda.
Sessão: 13-9-91 (competência terminativa)
Sessão. 3-9-91 (Bxtraordin~iia)
-Projeto de Lei do Senado no 72, de 1991, de autoria
-:-_Requerimento n~ 465, de 1991, de autoria do Senador
do Senador Carlos De'Cadi, que cria os BônU.!fpara Proteção Esperidão Ainin, solicitando, nos termos regimentaiS,-a trans.:
Ambiental BPA, com o fim de proporcionar aparte adiciomi.l crição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado
de recursos ao Fundo Nacional de Meio Ainbic~nte, instítufdo no mom~l Folha de S. Paulo,.de 20 de agosto corrente, íntitu-
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lado "Requiem", de autoria da Sessão: 3-9-91 (Extraordi·
·
nária)
-Requerimento n' 501, de 1991, de autoria do Senador
José Eduardo, solicitando, nos termos regimentais, a trans'criçã~, nos Anais do Se~ado Federal, do artigo publicado no
Jornal A Gazeta Mercantil, edição de 27 de agosto de 1991,
de autoria do Senhor Sérgio Reis, intitulado ~·o que esperamos do Brasil quando ele chegar à maioridade".
Sessão: 3-9-91 (Extraordinária)
-Requerimento n<? 483, de 1991, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caráter definitiVO, do Projeto de Lei do Senado n"'
20, de 1991, de sua autoria,_que isentada incidência-do imposto
de renda os rendimentos provenientes de aposentadorias e
pensões.
Sessões: 3-9-91 (Extraordinária)
-Requerimetlto n~" 440, de 1991, de autoria do Senador
Amir Lando, solicitando, nos termos regimentais, a transcri~
ção, nos Anais do Senado Federal, da matéria publicada no
Jornal "Folha de S. Paulo", edição de 4 de agosto de 1991,
do jornalista Gerardo Mello Mourão, intitulada "(Impostura
Ecológica".
Sessão: 4-9-91 (Extraordinária)
-Requerimento n~' 491, de 1991, de autoria do Senador
José Fogaça, solicitando, nos termos regimentais, a trãinítaçãO
conjunta dos Projetas de Lei do Senado n~ 56, 145 ~ 173,
de 1991, de autoria, respectivamente, dos Senadores Jutahy
Magalhães, Márcio Lacerda e Josaphat Marinho, que dispõe
sobre a liberdade de manifestação de pensamento, de informação, de opinião, disciplinam a responsabilidade dos meios
de comunicação, e dão outras providéncias.
Sessão: 17-9-91
-Requerimento n9 568, de 1991, de autoria do Senador
Francisco Rollemberg, solicitando, nos termos regimentais,
a transcrição nos Anais do Senado Federal, do artigo publi·
cado no Jornal do Brasil, edição de 4 de setembro de 1991,
de autoria de Dom Lourenço de Almeida Prado, intitulado
"O negóciO -é ser pequeno".
Sessão: 18-9-91 (Extraordinária)
-Requerimento n• 534, de 1991, de autoria do Senador
Carlos Patrocínio, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetas de Lei da Câmara n~ 72, de
1989, e 40, de 1991, que tornam obrigatória a indicação do
Grupo Sangüíneo nas cédulas de identidade e nas carteiras
nacionais de habilitação.
Sessão: ZS-9-91
-Requerimento n 9 609, de 1Q.91, de aQ.toria do Senador
João França, solicit~do, nos termos regimentais, a transCrição, nos Ana:is do S~nado Federal, da matéria publicãda no
Jornal do Brasil, edição de 17 de setembro de 1991, intitulada
"Fazendeiros ameaçam deixar Roraima".
Sessão: 26-9-91.
MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS À
ESCOLHA DE AUTORIDADES
- Mensagem n' 201, de 1991 (n' 407191, na origem),
de 14 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Genaro António Mucciolo, Ministro de Segunda
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da Nicarãgua-.
·
Sessão: 25-9-9L(Extraotdinária)
- Mensagem n' 202, de 1991 (n' 408191, na origem),
de 16 de agosto último, pela qual o Senhor Presidente da
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República submete à deliberaÇão do Senado a escolha do
Senhor Francisco de Lima e Silva, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai·
xador do Brasil junto à República de E! Salvador.
·
Sessão: 25-9-91 (Extraordinária)
-Mensagem n' 242, de 1991 (n• 493191, na origem);
de 16 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Jorio Dauster Magalhães e Silva, MiniStro de Primeira Classe, da Carreiia de Diplomata, para exercer o cargo
de Embaixador, Chefe da Missão do Brasil junto às Comuni:.
dades Européias.
--Sessão: 25-9-91(Extraordinária)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
COMISSÃO DIRETORA
(Art.98, V, do Regimento Interno)
- Projeto de Decreto Legislativo n'? 77, de 1991 (n~
303/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o Texto do
Acordo, por troca de notas, para a modificação do regime
operacional do Acordo sobre_ Tran_sportes Aéreos, de 6 de
julho de 1976, oelebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Países Baixos, em Brasília·, a 17 de agosto de 1989.
Sessão: 10-9-91
-Projeto de Decreto Legislativo n• 80, de 1991 (n' 94189,
na Câmara dos Deputados), que aprovã.ó Texto da Convenção
entre os Governos da República Federativa do Brasil e a
República da Coréia, Destinado a Evitar a Dupla Tributação
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre
a Renda, firmada em Seul, a 7 de março de 1989.
Sessão: 17-9-91
-Projeto de Lei da Cãmara n' 10, de 1991 (n• 5.375190,
na Casa de origem) de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da .3~ Região, cria tar!fos
e- funções e dá outras providências.
Sessão: 19-9-91
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 37, de 1990 (n• 3.650189, na Casa de origem), que dá nova
redação ao § 3• do art. 1• da Lei n' 5.584, de 26 de junho
de 1970, que "dispõe sobre normas de Direito Processual
do Trabalho".
Sessão: 24-9-91
PROJETOS ARQUIV AODS NOS TERMOS
DO ART. 254 DO REGIMENTO INTERNO
-Projeto de Lei do Senado n' 71, de 1991, de autoria
do Senador Carlos De'Carli, que dá nova redação aos artigos
que mencionam da Lei n• 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Sessão: 18-9-91
- Projeto de Resolução n' 32,' de 1991, de autoria do
Senador Pedro Simon, que cria,- em dependência do Senado
Federal, Capela Ecuménicã destinada a orações e atos religio:.
sos para parlamentares e funcionários do Senado.
Sessão: 19-9-91
PARECER APROVADO
_:.:.:parecer n9 296, de 1991, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania~ sobre questão de ordem formulada pelo
Senador Maurício Corrc~a, sobre a possibilidade regimental
de ser a~ada a discussão de Proposta de Emenda â Conª-ti-
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tuição, nos termos_ dõs arL 2-74 e 279 elo Regimento Interno,
concluindo pela procedência da questão de ordem.

Sessão: 10-9-91
MATÉRIA DECLARADA PREJUDICADA
-PrOjeto -de Decreto Legislativo n~ 6,_de 1989, de autoria
do Senador Rocan Tito, e outros Senhores S_enadores, que
revoga o art. 6~ do Decreto Legislativo no 72, de 1988.
Sessão: 16-9-91
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
10• REUNIÃO, REALIZADA
EM 02 DE OUTUBRO DE 1991

Às dezoito horas e trinta minutos do dia dois de outubro
de mil novecentos e noventa e um, na_ sala de reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores: Almir Gabriel - Presidente, João Calmon,
José Paulo Bisol, Élcio Alvares, Lucfdio Portella, Francisco
Rollemberg, Carlos Patrocíriíõ~. Nelson Wedekin, Amir Lando, Jutahy Magalhães, Bení V eras, Cida Sabóia de Carvalho,
Epitácio Cafeteira, João Rocha, Guilherme Palmeiia, Garibaldi Alves Filho, Jonas Pinheiro, -Affonso Camargo, Wilson
Martins e Antonio Mariz, reúne-se a COmissão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, que
é dada como aprovada. A seguir, infOrma aos Senadores presentes, que está sendo programada uma reunião conjuntá com
a Corilissão de Assuntos E~onômitos, para o próXiffio di3.
dez do corrente, onde será promovido um debate sobre "Alimentos e Política Tributária Brasileira". Prosseguindo passa
a palavra ao Senador Francisco Rollemberg, que-discorre so:.._
bre o ~'Debate- Egenharia Genética e Biossegurança", rcalízado pela ComisSão-nO dia 18 de setembro passado. A seguír
passa-se ã apreciação do item 01 da pauta - Projeto de Lei
da Câmara n"' 67, de 1989, que "dispõe sobre as ações de
prevenção e controle das zo_onoses ursanas e dá outras providências". O parecer do relator, Senador Francisco Rollem-
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berg, conclui por requerimento de informação ao Ministério
da Saúde, não havendo discussão a matéria é posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. O item 02 da pauta
- Emendas de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nn
121, de 1990, que "dispõe sobre a retirada e transplantes
de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, com fins terapêuticos e científicos, e dá outras providências", tem como Relator
o Senador Francisco Rollemberg. Sua Excelêilcía lê o seu
parecer que rejeita a Emenda nn 5 e acolhe as de n~ 1, 2,
3, 4 e 6. O S_enador Cid Sã:b6ia de Carvalho usa da palavra
para discutir a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, a matéria é votada, sendo aprovada. Neste momento,
o Senhor Presidente, _Senador Almir Gabriel, tendO que ausentar-se por motivo de força maior, passa a presidência ao
Senhor Senador Francisco Rollemberg que, assumindo ostrabalhos, concede a palavra ao Senador Antonio Mariz, para
que leia o seu parecer sobre o item 03 da pauta - Projeto
de Lei da Câmara n9 123, de 1990, que-"dispõe sobre a criação
do Serviço Nacional de Aprendizagem RUral- SENAR, nos
terirl<?S do art. 62 do Ato das DísPQSições ·constitucionais
- zer uso da palavra, o parecer do relator, favorável ã matéria,
é submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade.
O item 04 da pauta, Projeto-de Ld da Câmara n"' 19, de
1991, que "dispõe sobre a profisSãO de assistente social e
dá oU.fras providências", tem como relator o Senador Nelson
Wedekin que emite seu parecer favorável à matéria. Em seguidii, o Senhor Presidente, Senador Francisco Rollemberg, que
na-reunião do dia-19 de junho pedira vistã da matéria, con-vida
o Senador Jutahy Magalhães para assumir a direção dos trabalhos, para qu_e po·ssa ler seu voto em separado ao projeto,
que conclui por apresentação de um substitutivo. Após leitura,
- o Senhor Presidente, Senador_Jutahy Magalhães1 informã aos
Senadores- presenteS que não há mais quorum para votação
e continuação dos trabalhos, dando por encerrada a presente
reunião, lavrando eu, Mônica Aguiar InoCente, Secretária
da Comissão, a presente ata que, lida e api'ovada;~erã assinada
pelo Senhor Presidente da Comissão, Senador Almir Gabriel.

Repúb~ca Federativa do
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SÁBADO, 12 DE OUTUBRO DE 1991

SENADO FEDERAL
.
Faço ·saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Alexandre Costa, 19 Vice-Presidente, no exercício
da Presidência,. nos termos do art. 48, "item 28, do Regiment9 Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 52, DE 1991.

Altera·o disposto no art. j•.da ~esolução n' 38, de 1991, doBenado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' O art. 3• da.Resolução n' 38, de 29 âe agosto de 1991, do Senado Federal, passa a vigorar
· com a seguinte redação:
·
.
.
"Art. '3' Os BTRI-E _que vierem a ser emitidos· com prazos de resgate de 16·9·91 até 16-12-91,
na. forma do art'"2' desta· resqlução, e que tiverem conio base 'LFTRJ com vencimentos originários no
·período de 1•-10-91 e 1•,12-91, serão girados em proporção correspondente a oitenta e quatro por cento
do seu valor." ·
~
·
Art. 2' Aplica~·se·á o disposto no artigo anterior· sem prejuízo da d~duÇão ou aplicação de redutores, .
já realizada, sobre o valor de resgate dos títulos vencidos e girados no período de 1•-4-90 a 1•-9·91.
Art, 3' Esta resol!!.çao entra em vigor na: data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 1991,__..:. S.<mador Alexânilre C~sta, 19 Vice-Pres_idente, no exercício
da Presidência.

SUMÁRIO
1-· ATA DA 180• SESSÃO, EM 11 DE OUTUBRO
DE 1991
.
1.1- ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1 -. Parecer

Referente à seguinte matéria:
-Projeto de Decreto Legislativo n' 82/91. que "susta
os atos normativos do Poder Executivo que objetivam realizar o processo de pri.vatizaçãO .da Usimínas".
.
.J.2.2- Comunicação ~a PresidênCia
-Deferimento, ad refereodum da Comissão Diretora,
do Requerimento ri" 714/91, tle autoria do Senador Humberto Lucena.

1.2.3- Discursos do Expediente
-SENADOR PEDRO SIMON- 2• Visita do Papa
João Paulo II ao Brasil.
.
...::. SENADOR DIV ALDO SURUAGY -Carta dirigida por S. Ex~· ao Presiderite'· Fernando Collqr, pedindo
a apuração de escândalo na cdmpra de chácara por atitori-- ·dade do Governo, amplamente denuhCiado pelos jornais
·Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.
-SENADOR NABO R JÚNIOR- Angústia do povo
brasileiro com a perda do Controle da economia pelo Presidente Fernando Collor, col).forme demonstrado em pesqui.:
sas de opinião pUblica.
· ·
.
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Trabalho elaborado.pelo Prof. Laura Campos intitulado "A· crise de
sobre-acumulação".
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EXPEDIENTE
CENTRO ÇJRÁPICO DO SENADO FEDBRAL
DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL
Iapresco JOb rc:~pouabilidade da Meu do Seudo Federal

PASSOS PÓRTO
Diretor-Geral do Seaado Federal

AOACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CARI.Oi HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Administrativo
LUIZCARI.Oi DE BASTOS

ASSINA1l.IRAS

Serneslnll ··-··-············-·-·-····-·-------·-·--·- Cr$ 3.519,65

Dire10r loduatrial

FLORIAN AUGUSTO OOUI1NHO MADRUGA
Diretor Adjaato

Tiragem 22(10 exemprarcs.

1.2.4- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n·• 345191. de autoria do
Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a nomeação de
Adidos Culturais _junto às ReJ)iesentaçõe~ do J?r~~il no
Exterior.
- - -- --1.2.5- Requerimentos
- N''729/91, -de autoria do Senador Pedro" Simon. solicitando do Sr. Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, informações que menciona.
_
-No:> 730/91. de autoria do Senador Lcvy Dias, solici-

tando do Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, informações que menciona.
- --

cria o Conselho Nacional de Justiça e dá outras providências. Em fase de discussão (4~ sessão).
Proposta de Emenda à Constituição n" 15/91, de autoria do Senador João Rocha e outros Senadores, que dá
nova redação ao inciso V do art. 37 da Constituição Federal. Em fase de discussão (1• sessão).

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
-SENADOR NEY MARANHÃO - Entrevista do
Governador Joaquim Francisco, reafirmando apoio ao Governo do Presidente Fernando Collor. Administração do
atual Presidente do Banco do Brasil, Lafayette Coutinho.
-SENADOR VALMIR CAMPELO- 31' aniversário ·da cidade-satélite do Gama, no Distrito Federãl
-SENADOR MAGNO BACELAR- Emendão
1.3.2- ComuD.iCaç8o -da Pi-esldência
-Término do prazo para apresentação de emendas ao
: Pi-ojetO de· ResOlução o? 74/91, sendo que ao mesmo não
foram apresentadas emendas.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n" 74/91 (n" 4.771/90, na
Casa de origem), de inici~tiva do Senhor Pres1de!J.te da
República, que dispõe sobre a transformação -do Centro
de Educação Tecnológica da Bahia em Centro_ :federal
de Educação Tecnológica da Bahia e _dá_ e:ut~as providênt:3.3- Desig~~Ção da Ordem do Dia da próxima sescias. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por são
falta de quorum.
1.4-ENCERRAMENTO --Redação final do Projeto de Lei da Çâmara n>? 10(~1- __
2ATA DE COMISSÃO
(n" 5.375190, na Casa de origem). que altera a composição
e organização interna do Tribunal Regional do Tra~~ho
3- MESA DIRETORA
da 3• Região,, cria cargos e funções e dá outras providêncías.
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
Aprovada. A Câmara dos Deputados.
Proposta de Emenda à Constituição o>? 12/91~ -de auto5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·.
ria do Senador Maurício Corrêa e o-utros Senadores, que NENTES

Ata da
1~

180~

Sessão, Em 11 de outubro de 1991

Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura

Presidência dos Srs.

Alexandre Costa e Magno Bacelar

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE·
NA DORES:
Alexandre Costa - Beni Veras - Chagas Rodrigues
-Dirceu Carneiro -:..::-o-ivaldo Suruagy- Eduardo Suplicy
- Esperidião Amin - · Epitácío Cafeteira -' José Eduardo
- Magno Bacelar :..... Maurício Corrêa -_ Nabor Júnior Oziel Carnc!iiõ --Pedro Simon..:--- Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acusa o comparecimento· de 15 Srs. Senadoi'es. Havendo número regimental, dedaro aberta a sessão.
-Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1? .Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o_seguinte
.
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Mesmo assim, em Salvador, ao falar aos "Construtores
da Sociedade Pluralista de Hoje", o nosso Pastor Maior fez
PARECER
questãd de explicar a posição da Igreja. ante os tantos proble~
mas que afligem a Htirilanidade, quando disse:
PARECER N• 391, DE 1991
"A Igreja não tem pretensão de intrbmeter~se na
política, não aspira a participar na gestão dos assuntos
temporais. A sua contribuição específica será a de forta- -·
Da Comissão de Constituição, Justiça e Ci~adania,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 82, de 1991,
lecer as bases espirituais e morais da sociedade, fazendo
que "Susta os atos normativos do Poder Executivo que
o possível para que toda e qualquer atividade no campo
objetivam realizar o processo de privatização da Usimido bem comum se processe em sintonia e coerência
com as diretrízes e exigências de uma ética humana
oas".
e cristã( ... )
Relator: Senador Jutahy Magalhães.
Em sua doutrina social, a Igreja não propõe um
O Senador Mauríc;io Corrêa apresenta emenda que é acei~
modelo político Ou eConómico cOncreto, mas íhdica
ta pelo Relator designado pela Presidência, na forma do Subso caminho, apre_senta soluções."
titutivo ·que apresenta:
Caminho e soluções que, certament-e-, começaram a ser
EMENDAN•
delineados em maio de 1891, com a Encíclica Rerum Novarum.
Leão XIII, atento às manifesta_ções dos iõtel~_ctuais e estudio(Substitutivo)
sos, que 3põn1àVã.rit ·para--o "quadro de exploração da classe
9
Art. 1 FiC:ãm suS-tã.âos, ·po-r serem considerados nulos trabalhadora, e consciente de uma ação inescrupulosa em busde pleno direitO, a alínea c do inciSo- III do art. 38 do Decreto ca do lucro e da acumulação de capital financeiro, produziu
n• 99.463, de 16 de agosto de 1990 e todos os demais atos um documento de críticas veementes às doutrinas e práticas
normativos do Poder ExecutivO, objetlVàhdo a alienação das de liberalismo e do socialismo.
ações ·cta Usimii1-ãs-~-illclusive o Edital PND ~ A - 01/91
Foi o início de um movimento destinado a descaracterizar
- Usiminas, que autorizaram a utilização de "mdos de paga- uma posiçãõCômoda e conformista da Igreja; afinal, a inusimento" não contemplados expressamente por lei e especifi- tada carta pontifícia desmentia a já secular acusação que pesacament~ pela Lei n• 8.031, de 16 de agosto de 1990.
va sobre ela, em face dos problemas sociais, de limitar-se
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigot na data "a pregar a resignação aos pobres e a exortar os ricos à generode ~ua publicação.
sidade".
Art. 39 Revogam-se as disposiçõeS em Contrário.
Pela primeira vez na História, um Papã ousava, de forma
Este é 6 parecer, salvo melhor juízo.
clara e objetiva, cobrar do Estado uma ação eficaz com vistas
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1991. - Nelson a disciplinar o embate das forças econômicas. Contudo, só
Carneiro, Presidente_ - Jutahy Magalhães, Relator-_::__ José- a partir do Tratado de Versailles o alerta de Leão XIII alcan~
Paulo Bisol- Chagas Rodrigues - Junia Marise - Maurício çou os ouvidos e as consciências dos governantes-: o primeiro
Corrêa - Nelson Wed~kin - }Vilson Martins - Cid Sabóia e mais significativo reflexo foi sentido nas profundas alterações
de Carvalho- Antônio Mariz- José Fogaça-:- Pedió Simon. processadas na legislação trabalhista de dezenas de países.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa):Desde então, as relações entre patrões e operários passaram
0 )3xpediente lido vai à publicação. (Pausa.).
a.t~Qfrer .a intervenção do Estado, com vistas à prõteção e
A Presidência deferiU, ad refer~ndum da_Comissão Dire- à gãra~tia do trabalho.
·
tora, o Requerimento n9 714, de 1991, do Senador Humberto
. Diante desse novo cenário, ressurgiu forte e atuan~e ~
Lucena, de informações ao Secretário-Geral da Presidência sinçl.icalismo, agora respaldado pela doutrina s_ocial da Igreja
da República.
·
·
que, de forma definitiVa, incorporava princípios-como proteO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Há oradores ção e aquisição da propriedade, greve, repouso dominical.
lim_i~açãO do tempo de trabalho. salário, poupança e repouso
inscritos.
_
_
remUnerado.
---- ·
'
Concedo a palav~a ao nobre Senador Pedro Simon.
Dessa maneira, Leão XIII conseguiU- sacudir aS corisciênO SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) .:._Sr. Pre$id~Ílte, cias e, como propôs na introdução da Rerum Novarum, colocou "em exercício o gênio dos do_utos, a prudência dos sábios,
St'S e srs. senadores, ainanhã ao cair da tarde, pela segu_nda
as deliberações das reuniões populares. a perspicácia dos legis~
vez em onze anos, Sua Santidade, o Papa João Paulo II,
iniciará, em solo brasileiro, mais uma das suas jã tradicionais !adores e os conselhos dos governantes".
Pela mesma trilha andou Pio XI quando, em maio de
peregrinações pelo mundo. Por isso, ao saudar o grande Andarilho e Mensageiro da paz, pretendo, nesta oportunidade, _1931, publicou a Quadragésimo Anoo. Mais que um simples
reflexionar a respeito do significado e da importância de tão balanço dos resultados obtidos em razão da encíclica anterior,
essa promoveu a análise dos novos problemas e aprofundou
magna visita.
Em 1980, ao desembarcar em Brasília. ele afirmou estar o debat:e sobre questões como o direito Qe propriedade, função·
em "missão nitidamentc_pastoral e religiosa"~- De fato, em social da propriedade, colaboração en-tre capital e trabalho,
todas as ocasiões -na saud-!tção ao corpo diplomático, nas desproletarização dos trabalhadores e salário justo.
Longe da Igreja de s_éculos anteriores, a Igreja do Papa
falas ao hansenianos·e aos índios, no discurso aos intelectuais,
na mensagem às crianças, no ·encontro cdril os trabalhadores, Pio XI. não se intimida com as idéias nazistas, fascistas ou
na visita à favela do Vidigal ou em ·cada uma_ das homilias, comunistas ·e, mesmo no auge do capitalismo individualista,
proferidas em diversas capitais -preponderou o tom missio- proClama a sua filosofia, pela qual condena o "despotismo
náriO e- cateq-uético.
- -~
intolerável daqueles que, tendo nas suas mãos o dinheiro,
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são também senhores absolutos do crédito e por isso d.ispõem
O Povo Passa Fome!" que, ·ao reZ~r o Padre-nosso, não se
do sangue de que vi~e toda a economia, c mani'pUlam de. conteve e disse: "Pai-nosso, O povo pa-ssa fome!"
tal mafleira a alma ·cta mesma, que não pode respirar sem
. Aliás, a rea·ção: popular ante a presença do Papa. fez em_uSua licença.
-~
déc~r. o periclitai"~:t!!_gO~erno ,d~ então._Em Minas Gerais, quanPara Pio XI, ·~acumular poderio e iei:UisOs,. características - âo discursou -sobre a liberdade, João Paulo II ouviu um fantásda ·ecOll;Omia atual, é conseqüência fOgii:ã. da coiicorrência
tico coro de "liberdade; liberdaqe, liberdade". -Até então,
desenfreada, à qual ~6 podem sobreviver os mais· fortes, isto calado pelo arbítrio, o povo criou coragem e denunciou ao
é, ordinariamente, ós mais Yioleritos _Competidores e os·que Pastor: .''nossos irmãos foram mprtoS", "nossas terras foram
menos sofrem de escrúpulos de consciêt~da".
to~adas'', ''j~:~stiça".
Atento e pre~cupa_do com_ o_~ problemas políticos, econôO ~r. DivaldoSuruagy -Permite'-me V. Ex~ um aparte?
mi.cos e Sociais durante o seu pontificado, Pio XI chegou a
O SR. PEDRei SIMON_:__ Com o maior prazer. •
publicar três Encíclicas no espaço de apenas quinze dias. Com
a: Mit Brennender Sorge condenou ?S teorias do nacional~
O Sr. Divaldo Sutuagy -V. Ex~ analisa com a cultura
socialismo e do hitlerismo. Na Nos es Muy analisou a perse~ e com a inteligência, que são' tôiliêas maiores da sua personagt,dção que oplimia .o MéXico. Por i11:terméélio da Divini Re:· lidade, os grandes documentos da Igreja, as encíclicas que
demptoris fez a denúncia "dos erros e violências do comu~ 'interpretaram e que traçaram rumos para os desencontros·
nismo" ao mesmo tempo em que apelou para uma melhor · <;Ia ·socied.ade. V. Ex~ exalta com muita razão a força moral,
distribuição da riqueza.
·
a força espiritual de Sua Santidade~p Papa João Paulo II,
e trãÇOu- tópicos da suã primeira -VIsita ao noSso ~aís. V. Ex•
Sem esquecer os dezenOve anos sob o comando ?-ereno
enfatiza, e aí com muito maior destaque, as dificuldades e
de Pio XII - o pontífice cognorÍlinado doutor Angélico e
agruras que se acentuaram para o nosso povo ao longo deste_s
qu~ deixou dezenas de documentos importantíssiinos - , foi
últimos anos. Gostaria de acrescentar ao magnífico pronunciao Papa João XXIIT, com aMater et Magistra,comemorativa
mento i::le V. E~~ a pr~ocupação Que eStá dominando vários
dos setenta an,os aaRerum novaruJ!l, quem, mais uma vez,
setores da sociedade brasileira com esse gasto,.ce:m essa verdacolocou a Igreja Católica n'a primeira linha da d_efesada justiça
defra fo~una que alguns. gov~rnos estão investiitdo para tirar
e da participação nas· relações_ sociais e do trabalho.
dividendos políticos da vi~ita do Papa. Os números que éstão
Para João XXIII, ''a prospefidade económica de um povo
sendo· anunciados são tão alarmantes,_são tã"O exagerado_~ que
deve medir-se, não tanto pela soma total dos seus bens e
eu quero me convencer õe que não sãq verdadeiro~. _Não
riquezas, como pela justa repartição deles." _ _·_· __
é possível qu~ se gastem bilhões e bilhões de cruzeiros para
O desenvolvimento dos povos mereceu do Papa Paulo
oferecer uma- recepção. Isso, inclusive,:está deixando a_ visita
VI, e'm 1967, a encíclica Populorum prógressio~ oportunidade
do Papa desgastaqa. Sl;Ja Santidade está sendo ma,is uma ":ítima
em que ele ressaltou a necessidade da Igreja "se pôr a s_erviço
dessas distorções do mau ~mprego c!o dinheiro púQlico no
dos homens, especialrr:tente qs angustiados pehi _fome, pela
Brasil. Então, é muito conveniente que chamemos a atenção
miséria, pelas doenças endêmicas e pe'la ignorância, porque
dos organizadores da visita de Sua Sa_ntidade ao nosso País,
"desenvolvimento é o no~o-nome da paz".
·
para que não deixeni o Papa em situaÇão desconfortável peO r.nesmo Paulo VI, com aOctogésima A<i"Venias fez a
rante milhões de pessoas, no Brasil, qtie est<!o morrendo de
Igreja avançar_ sobre questões como a urbanização, o desem- ·fome. ·os números são verdadeiramente impressionantes! :J;:m
prego, a promiscuid~de das moradias, a delinqüência, as dro~
ceió,' tenho o cuidado de.acrescentar_, são tão exagerados que_
gas e as discriminaçóes- de toda· ordem, além de reconhecer
me recuso a crer que s·ej3m v·erdadeifos. O _Papa .vai visitar
o papel dos sindicatos e o direito de greve.
· uma -das áreas mais pobres de Maceió, lá nO Vergel do Lago,
Por esia despretensiosa síntese dos principais' documentos
onde gastaram mai~ de 4 bilhões de cruzeiros para a recepção.
pontifícios anteriores- a:~- João Paulo II, nos Ç dado observar_ EnquantO issO, milhares-e milhares de pessoa& estão passando
que a Igreja 'tem estado .em Siittpnia com as- transformaçõeS
fome na periferia da cidade de MaGeió. Isso também está
do mundo e com as necessidades dos povos. E, d.aRerum
acontecendo. em todas· as capitais. do Brasil. Aqui mesmo,
novarum aos nossos. dias,- decorrido um século;.o mundo sofreu
I)O Distrito Federal~ es(ão gastando maiS de 200 mil dólares
transformâções. radicais eni todas aS áreas .do pensamento, .só n'esse altir que foi construído aqui em frente ao Congresso
da·atividade e da· conduta do ser humano.
Nacional. Então, é conveniente que alertemos as autoridades
João Paulo II~ ao assumir o seu pontificado, teve lucidez da Igreja, que estão _organízãndo a ViSita- de Sua Santidade
e iluminação· suficientes pata perceber que -era· preciso mais o Papa João Paulo II, parà essa distorção e~tre uma fortuna
que documentos .precisos e bem.articulados. O condutor do
que está sendo gasta em recepções e- a miséria que o Povo
imenso rebai;lhO de católicos necessitava ver de perto a realibq1sileiro está atravessando.
·
'
dade de cada povo. Inaugurava-se, então, o período da moderna peregrinação e nessa trajetória, em l980, SUa Santidade
. O SR. PEDRO SIMON -Agradeço a V. Ex• pela genti·
veio estar G.onosco.
le;?;a do aparte.
.
Encontiou um s·rasir!enso. b reg-ime militar estava em
V. Ex• diz que acredit~ que o I'apa não tem conhecimen~o
seu .último goVerno e pelas ru3.sclamaVa-se por democracia. desses casos. Afirmo~lhe que tenho convicção absoluta de
O quadro eçonômic0 e=soCial feVeliva uma realidade de crises que Sua Santidade não tem conhecimento. Esses preparativos
e de ap.gústias. Mas, paradoxalmente, como· já disse, havia feito.s pelas autoridades do País visitado sãó nor;mais. Não
. no ar uma quase inexplicável onda de esperança.
cabe ao Papa qualquer preocupação no sentido de que essas
Segundo as mais respeitáveís anáfises, cerca de vinte mi- cOisaS sejam feitas. ·_
.
lhões de pessoas· saíram ·às ruas para saudá~ lo em treze das .
Repare V. Ex• que a visita do Papa às várias cidades
nossas maiores cidades. Numa delas, Sua Santidade sofreu são todas absolutamente singelas. A única solenidade a _que
impacto tamanho ao ler U)lla faiJa com a frase "SantO Padr.e, · Sua Santidade comparece em cada uma dessas cidades é exata-
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mente uma missa campal, onde :.._isso eu sei, porque estava
no Rio Grande do Sul a última vez em que o Papa nos visitou
- a coisa que se pede é .que seja ~m-luga:r o mais amplo
possível, para ·que o maior número de pessoas possa assistir.
Daí; efetuar gastos elevados, fazer estrado de madeira, para
que apenas algumas pessoas o Utilizem, é algo absolutamente
da responsabilidade das pessoas encarregadas, as autoridades
locais.
ú Sr. Divaldo Suruagy -Senador Pedro Simon, em mo~
menta algum tenho dúvida de que o Papa tenha total desco._
nhecimento. Q que desejo é que -as autorídades da Igrejã.,
no Brasil, os bispos 'das diversas dioCese.s que Sua Santidade
vai -visistar, que têm conhecimento, porque os jornais estão
dizendo a toda' hora, a todo instante, comuniquem ao Papa
a fim de que Sua Santidade denuncie essas dist?rçõe-s.
O SR. PEDRO SIMON - Concordo plenamente com
V. EX!' É quase uma agressão à vinda do Papa- esSe tipo de
gasiO absolutamente fora Qa realidade e absolutamente desnecessário.
-

Acredito que não há lógica para isso. Pelo que sei,- há
um certo Iugai- em que_ o Papa, inclusive, estaria disposto
a mudar o ·roteiro e não_subir no palanque, com o qual se
teria gasto -uma fortufl~ enorme; porque· isso _não faz parte
do espírito do seu trabalho.
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Esperidião Ami-n:..... seOador Pedro Simon, associO-me às palavras do nobre ·senador piValdo SUI-uagy para
. me congratular com o pronunciamento d_e V. Ex~, principalmente pelo sentido que ele tem na abordagem do papel da
Igreja, naquilo que a Igreja tem n~o apenas de eternõ·, como
fé, como instituição criada por Jesus Cristo, mas tarnbem
pelo papel que, no campo social, as advertencias contidas
nas encíclicas,_ principalmente a partir da Rerum Novarum,
têm significado para a -sociedade organizada, para os grupos·
dominantes. E qir.e'ro·me perfilar ao seu lado, desde já, elogiando o·sentido dos pronunciamentos que o Papa João Paulo
II vai dar na advertência ao capitalismo, porque, com a de riocada dos Estados socialistas, está na môda dizer-se que o
capitalismo -é o modelo perfeitO-. E isso não é verdade!
O SR. PEDRO SlMON - É o vitorioso!
O Sr.. Esperidião Amin ~É o vitoriosb-! É ~·único! Isso
não é verdadel· E é muito importante que o Papa, neste momento de euforia dos liberais, dos neoliberais, dos pós-liberais
etc., coloque o dedo na ferida das profundas injustiças que,
principalmente no campo social, o capitalismo não encar~>u,
não superou, nem nos EstadoS Unidos, nem mesmo no-s países
europeus de economia mais liberalizada. É m'uito irri_l)ortante
que issO aconteça. Por isso, eu, coino católico, apostólico
romano, que sou, e como político também, sa~do e respeito
esse papel temporal da Igreja .. Por esta razão, quero co'ngratular-m.e -com o pronunciamento profuódo que V~ Ex' fa.Z 1 na
análise desses. documentos que têm marcado a posição da
Igreja. Finalmente, gostaria de fazer. um .rápido comentáriO
sobre a~ questões suscitadas no campo dessas despesas que
estão sendo realizadas; suscitadas, ·principalme.nte, pelo ~ena
. dor Divaldo Sur'uagy. En'tendo e não tenho dúvida _de que
o Papa não tem nada a ver com alguns excessos de de_~pesas,
mas, como cat~lico -que-s-ou, lamento, sinceramente, a J?OStura
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·_dos governantes que-queiram, até com algum exce_sso, receber
bem e por isso providenciar despesas que são incomp_atíveis
com o momento que estamos vivendo, e deploro, sinceramente, que a minha Igreja, a Igreja Católica. Apostólica Romana, através da_sua hierarquia, hão tenha tomado uma ~tito
de, que seria saudável, que seria cristã, de proibir essas despesas, nas missões precu-rsoras que foram estabelecidas. E não
foram poucas, foram muítas as delegações precursoras que
a cidade do Brasil! Sei disso porque. acho que o trabalho
mais importante que o Papa-vai faZer, do ponto .de Vista r,eligio:.
so, vai ser a beatificação de Madre Paulina, no meu estado.
Por.tanto; deixo aqui consignado que não estou apelando, não
estou inquinando, não' estou co-ndenando a Igreja, mas deploro que a hierarquia da Igreja não tenha proibido essas despesas. Era essa a observação qu,e queria fazer. além de congratular-me· com V. Ex• .
-.
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço muito a V. Ex• pelo
oportuno aparte, que honrou o meu pronunciamento.
Continuando, Sr. Presidente,
Em onze anos, muita coisa mudou. _O regíme -é outro.
O Governo é outro: A Constituição é outra. Mas o povo
é o mesmo. _Só,.que mais pobre e, lamentàvelmente, menos
esperançoso.
Com certeza, ao beijar o chão brasileiro peta segunda
vez, JOáo Paulo II entrará em contato com uma realidade
social mais preOcupante que aquela de 1980: o desemprego
aumentou na mesma proporção que o poder de compra dqs
assalariados foi redu~ido; a reforma agrária continua uma
desafio, embora, de lá para cá, cerca de cinco mil assassinatos
tenlla~ _sido perpetrados em decorrência da. permanente luta
pela terra; todos os dias, centenas tle pessoas morrem em
conseqüência de doenças. provocadas pela fome e pela desnutrição; por outro lado, em al_gumas regiões, como no Nordeste,
as pesquisas revelam que os brasileiros sofreram uma queda
média de até vinte e dois pontos, em relaçáo ao normal cientificamente ;:tdotado para a aferiÇão do quociente de inteligência;
essas mesmas pesquisas revelam, ainda, ciue a estatura média
do •brilsileiro está diminuindo, já tendo sido constatado nos
·sertões nordestinos a redução de até dezenove centímetros
nâ· altura e de oito por cento na circunferência craniana; além
disso, doenças como o tracoma, a febre púrpurica, a haris.eníase, o dengue, a esquistossomose, a febre amarela e a tuberculose, típicas de sociedades sem um adequado controle sanitário, fazem vítimas em todas as faixas etárias; mais que em .
~98.0, nos afligem os déficits habitacional, escolar e hospitalar.
)~.pe-sar da nova ConstituiÇão asségurar direitos aos ido.sos, às mulheres, aos portadores de deficiência física, às crian. ças e aos índios, nunca, nem mesmo durante a escravatura,
a discriminação atirigiu a tantos e de forma tão violent<;t.
Talvez, por isso, o Brasil que o Papa vai encontrar é
wii PaíS emJ?rut~cldo pt;:la violência urpanae rural, pela ação
nefasta dos traficantes de drogas, Pela onda de seqüestros, ·
pela crescente audácia dos marginais cornuris, pela, organização e força dos grupos de extermínio e, também, pela deficiência, quaitdo não pelo comprom-etimento, do próprio aparelho policial.
Infelizmente, também no plano económico é patente a
involuçãp: nossa.dívida externa aumentou, nossas transferências· de divisas prosseguem, nosso PIB não sai do àescimento
zero, a recessão aprofunda o desemprego e a inflação derruba
o poder de compra.dos salários· na mesma proporção-em queincentiva a especulação financeira e âesvia Capitais ·dos setores
produ.tivos.

6976 Sábado 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACrONAL (Seçllo II)

Outubro de 1991

Todavia, na esfera polítíCa, ínegavelmente, vivemos um
raro momento de afirmação das nossas frágeis iristituições.
A democracia é um fato. Num clima de liberdade, debatemos
nossas idéias. confrontamos nossas divergências e buscamos,
com os tropeços e difiCUldades próprios do processo, o norte
das tantas aspirações que nos motivam a· todOs na busca de
um destino de paz e de prosperidade.
Mas, ao ilustre visitante -nem as _coisas boas nem as más
hão de se constituir ·em- surpresas ou novidades. Caminheiro
apostólico, como ninguém, conhece ele as difere-rites reãlidades de um mundo marca-do_ por transformações tão radicais
quanto rápidas. Aliás, a maior demonstração desse_ conhecimento ele nos proporcionou com a- edição da Encíclica C entesim os Annus, comemorativa do centenário da Rerum Novarum.
Ao propor uma "releitura" da Encíclica Leonina, João
Paulo II, além do "olhar para trás", nos convida a "olhar
ao redor para as coisas novas". Mais que o s"impleS convite,
nesse documento festejado como um dos mais bem elaborados
pelo Vaticãno, o Papa nos diz:

nação que fez da solidariedade a principal arma na reconquista
da sua própria liberdade.
Do mesmo modo, o Papa, na condição de pregador da
meitsagem cristã, tem dado provas de profunda afinidade com
a dinâmica reformadora deste fim de século. Tanto assim
é que, na sua Encíclica Centesimus Annus, suipreendeu o
chamado clero co-nservador ao- incorporar à doutrina social
da Igreja expressões ·tidas como mais próprias do linguajar
progressista.
Por isso, a9 concluir~ quero ressaltar a minha alegria
pela augusta presença desse viageiro da fé, da paz e da esperança. Da rr;; que nos anima a todos e que levará, para ·as
ruas, ro.r onde passar, milhões de criaturas em busca do lenitivo da sua força espirituaL Da paz, buscada por ele c almejada
por cada um de nós, no seu sentido mais amplo- da ausência
de guerras, da inexistência de viC?léi?-cias e do fim das _exp_lorações sociais, -isto é, da suprema concórdia_ e harmonia entre
as pesSoas e os poVos-.'Porfim, d3 espcrança,-essã forÇa propulsora do sentimento humano em sua incànsável e eterna perseguição dos próprios objetivos e sonhos.

"O progressO -não deve ser er;tte~dido de modo
exclusivamente económico, mas num sentido integralmente humano. Não se trata apenas de elevar todos
os povos ao nível que hoje goza_1p _s_omente os países
mais ricos, mas de construir no trabalho solidário uma
vida mais digna, fazcf crescer efetivamerite a dignidade
e a criatividade de cada pesso~.
( ... ) Se outrora o fator decisiVO- da produção era
a terra e mais tarde o capital, visto como o conjunto
de maquinaria e de bens instrumentãis, hOje o fator
decisivo é cada vez mais o próprio-homem, isto é,
a sua capacidade de conhecimento que se revela no
saber científico, a sua capacidade de organizãçãO soH~
dária, a sua cap-acidade de intuir e satisfazer-a neCessidade do outro.
( ... ) Hoje, muitos homens, talvei a maioria, nãO
dispõem de instrumentos que consintam cTitrar, de modo efetivo e humanamente digno, _em um sistema ·de
empresa no qual o trabalho ocupe uma.posição verdadeiramente central. Não têm a p-ossibilidade cte ãdquirlr
os conhecimentos de base que permitarri exprimir a
sUa criatividade e desenvolver as suas potencialidades,
nem de penetrar na rede de conhecimentos e intercomunicações, que lhes consentiria ver apreciadas e utllizadas as suas qualidades. Em suma, "eles, se não são
propriamente expiOfados vêcm-:..-se amplamente marginalizados.( ... ) Muitos outros, embára não estan-do totalmente marginalizados, vivem inseridos em ambientes onde a luta pelo necessário é absolutamente primária, e vigoram-ainda as regras do capitalismo_ oríginal,
na "crueldade" de uma situação que nada fica a dever
à dos momentos mais difíceis da primeira fase da industrialização. Noutros casos, a terra é ainda o elemento
central do processo económico, e aqueles--que a cultivam;excluídos da sua posse, estão reduzidos a condiçõe-s· de semi-escravatura. ( ... )

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Pedro Simon?
Sr. Presidente, gostaria de estender o meu cumprimento
ao nobre Senador Pedro Siiilon pela brilhante análise â luz
da história das palavras do PaPa João Paulo II e, em especial,
da Sua ~inda a eSte Pals pioXimainente. Tambétri quero juntarme às suas esperanças de que a vinda do Papa que, se em
1980, fez com que ressoassem nas prãças públicas a palavra
"liberdade", "liberdad~". ''liberdade", $ejam agora colocadas
ilaquilo que mais se faz necessário no Brasil, "justiça", .. justiça'', ''justiça'', crescimento sim,_ desenvolvimento sirri~ -mas
em -direção à paz, desde que seja realizada a justiça. Meus
cumprimentos ao ~criador Pedro Simo,n.'

Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Senadores, com certeza, o Karol
Wojtyla de hoje tambro!m não é o mesmo. Natural de um
país, cujo povo praticamente desencadeou o·moVimen.To transformador do final da década passada, há de carregar consigo,
enquanto homem e cidadão, o orgulho de ser parte de uma

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V .Ex•, nobre Senadcir Eduardo Suplicy. Creio que V.Ex~ coloca l:iem a questão.
Na sua vinda, há 11 anos, o povo o saudava clamando por
liberdade. E, graças a Deus, veió -a liberdade. Somos obrigado
a reconhecer; à margem de qualquer análise, que, dificilmente
na História deste País, tenhamos tido momentos de tanta
liberdade como o que estamos vivendo. O Parlamento funciona, a Justiça funciona, os_sindicatos funcionam, os partidos
funcionam, a imprensa funciona, a m&nifestação do pensamento é livre e absoluta. Talvez, pela falta de experiência
de vivermos em liberdade, estamos meio tontos em busca
do que fazer com ela. Porque não adianta ser livre, tem que
ser livre em busca de um objetivo, no conjunto de organização
da sociedade. Mas, justiça seja feita. Na vinda do Papa, o
que mais se clamava era a aspiração da liberdade e a liberdade
veio. E vieram as eleições, elegeram-se governadores; elegeuse o Presidente da República e organizaram-se os partidos
políticos, na mais ampla liberdade.
Téin razão V.Ex~
-creio que Sua Santidade, o Papa, andando pelos vários
caminhos deste País encontrará o clamor de justiça.
Lamentavelmente, neste pronunciamento que faço digo
que as cores não são mais bonitas do que quando esteve aqui
Sua Santidade há 11 anos. Pelo contrário, sente-se mais miséria, mais injustíç3:, l!lais desconsolo, eu diria, até, rilais deses·
perança.
Não estou sendo derrotista, nem estou fazendo um pronunciamento próprio de u~ homem de oposição.
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Digo mais, desesperança porque quando Sua Santidade
esteve aqui há 11 anos havia um tom de esperança, havia
uma expectativa de liberdade, sentindo-se que aqueles governos militares estavam chegando ao seu final, havendo uma
expectativa de que as mudanças viriam.- A anistia -Ja havia sido concedida, já se estava na espera
da mudança do contexto social, havia uma expectativa de
qu~, com aquilo, mudaria a organização da sociedade.
Havia a expectativ-a de uma eleição direta par~ Presidente
da República, e, inclusive, nós fomos eleitos, e elegemos pelo
voto direto o Presidente da República,·cteixando para a História os regimes -militares. E veio a Nova República, e veio
essa nova realidade. Havia a expectativa de que a economia
deste País haveria de mudar e entraria um pouco mais de
alimento, de justiça: social, nos lares de milhões q~ trabalha~
dores.
Lamentavelmente, não só essa situação piOrOu: ctihju.stiça
é maior, a miSéria é rffaior, a fome é maior ;o ·âe.semprego
é maíor; mas não há a esperança que havia antes, porque
agora ~ão é nem a eleição, não é ·a -democracia,_ não é a
mudança dos nomes nem das lideranças. Na verdade, há,
hoje, uma angúsda,-re"j)itb eu.Qual será o modelo, qual será a saída, qual será a fórmula,
com quem, com que forma, com que -idéia vamos chegar lá'?
Que bom que, como diz V.EX\ nessa pregação, na passagem de Sua Santidade, clamando por justiça, daqui a 11 anos
possamos dizer que também isso foi consegUido. _
Muito obrigado.

O Sr. Mauricio Corl-êa- Permite-me

V.Ex~

um aparte'?
O SR; PEDRO SIMON -Ouço o aparte do nobre Senador Maurício Corrêa.
O Sr. M3UriCiO-COrrêa= Seiiador Pedro Simon, antes
de V.E~ descer da tribuna, gostaria apenas de dizer que lamentavelmente não pude ouvir todo o discurso de V .Ex•.
Do que me foi posSíVel observar, na sua cõ-nclusão, posso
dizer que V .Ex• aborda' uma questão de extrema importância,
que é a visira do Papa novamente aõ nosSO País. Se examinarmos a História das origens do cristianismo quem leu, e
lê Emest Renan sabe perfeitamente disso - grande clássico
que serviu de elemento cultural, formador até de uma consciência no início da construção da república brasileira - ,
há de convir que o cristicfilíSrilo-, aõ sair ·da Palestina e chegar
a Roma. teve como base essencial exatamente a penetração
nas classes miseráveiS, junto aos escravos, aos servos, às prostitutas, ~os abandonados, aos condenados. Essa foi s·empre
a filoso:fíã-inicial da formação cristã, católica eu diria, na implantação do cristianismo pelo mundo; depois ele se estendeu,
sobretudo com ConstantínO; ao longo-da caminhada do Império Romano; cresceu, fortaleceu-se, e vieram depOis as cisões.
V.Ex~ faz uma abordagem de extrema importância, que é
a preocupação da Igreja com_ os menos afortUnados, com os
abandonados, com a falta de justiça, com a iniqüídade existen~
te, e me pergunto se aqui, no Brasil, no plano geral político,
ocorre aquilo que é o fundamento da tese, o núcleo fundamental do Cristianismo, que é o ensinamento de Cristo. "Douvos um mandamento novo: Que vos ameis uns aos -outros
como eu vos ameis, para que vós, tambérri, mUtuamente vos
ameis". E o que acontece no Brasil é uma disparidade louca,
algo difícil de se. compreender: salário mínimo iníqUo, uma
renda para a comunidade trabalhadora insuficiente- para Sua
própria manutenção. De sorte que·, a vinda do Papa se insere
num momento difíCil para nós, mas serVirá~- sem dúvida, para

Sábado í2 69TT

um alerta às autoridades, à comunidade política, sobre as
desigualdades, as injustiças sociais existentes no s·rasíl. Cumprimento V.Ex\ pela oportunidade de ter feito referências
à vinda do Papa, e o signific~do que sua mensagem, seguramente, vai traier neste instante de profundas injustiçaS é de
desigualdades sociais.
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço ao nobre Líder Maurício Corrêa, a· profundidade desse aparte ao meu pronunciamento.
Na verdade, V.Ex~ com_ muita =si~ge!le~a. aborda aquilo
que, de certa forma, vemos em todos os Évangelhos. Todos
os preceitos, todas as normas, tudo o que se quer. todas as
regras, todos_ os mandamentos pode se deixar de lado se cada
cidadão amar o seu próximo como a si Inesmo. -- --- ------- Se anaJisarmos o que foi dito por V.Ex\ na singeleza
desse aparte, estaria conseguida a felicidade na História da
Humanidade.
~e nóS nos respeitássemos reciproca-mente, nós, neste
Senado, nós na sociedade, nós no mundo, a nível de nação
e- a nível de cidadão, não seriarri rieCessárias as regras, os
preceitos, os exéréitos, a foi"ça, as leis, nem tudo que está
aí. Leva-se a vida inteira em busca das regras da convivência,
das normas da convivência das leis da convivência e, na verdade, ela é muito singela. Vamos fazer ao outro aquilo que
queremos fazer para nós; vamos tratar os nossos semelhantes
da maneira como gostaríamos que eles nos tratassem. É claro
que não é tão fáCil. Mas a singeleza desse pronunciamento,
nesse princípio apresentado pOr V. Ex~ estaria todo o segredo
da convivência da Humanidade.
- Agrade"Ço a V. Ex~ pela gentileza dos apartes e ao Sr.
Presidente pela tolerância.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
. O SR. PRESIDEI'!TE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. para breve comunicação.
-- - O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL - AL. Para breve
comunicação: Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, preocupado com o silêncio com que têm sido recebidas as constantes denúncias formuladas por dois dos mais
conceituados jornais do Brasil, O Estado de S. Paulo e Folha
de S. Paulo, a respeito do escândalo da compra de uma chácara
aqui em Brasl1ia, avaliada em mais de 300 milhões de cruzeiros
e registrada nos cartórios locais por menos de 1110 desse valor,
envolvendo pessoas da maior intimidade do Governo, es-tou
encaminhando ao Presidente da República. uma carta que leio,
juntamente com as reportagens, para constar dos Anais do
Senado da República.
"Brasflia, 9 de outubro de 1991
Excelentíssimo Senhor
Doutor Fernando Collor de Melfo
Digi:Líssimo Presidente da
República Federativa do Brasil
Senhor Presidente:_
___ ÇonyencidQ de que Vossa Excelência pretende realmente
mandar apurar a veracídade das denúncias formuladas pela
imprensa a respeito do enriquecimento" ilícito dos seus auxiliares, estou encaminhando, em anexo, reportagens publicadas
em o-Estado de S. Paulo e na Folha de S. Paulo, dois dos
mais import!lnles jornais do País, acerca da compra de uma
chácara em Brasília.
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Acrescento que, pelas infonnações qu,e possuo, o.Deputado Clcto Falcão, em momento algU;m, comprou aludido imó-

vel. Na verdade, ele está sendo uma vítima eni toda essa
estória.
_ ,
Cordialmente,- Divaldo Suruagy, Senador."
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que Cleto passou a procuraçãO vinculada à chácara" no Lago

. sUt, uma pessoa O procurou ·para lavrar uma escritura de

um imóvel na C~pital Federal, em nome do porta-voz.. Como
a d9cum~ntação estav'a incompleta e seu interlocutor reivindicava a aprovação da escritura no mesmo dia, às 20 horas,
o tabelião recusou-se a lavrar o documento. Diante da recusa,
segundo Arismaldo, o· representimte de Cláudig Humberto
."PORTA-VOZ GANHA .CHÁCARK
avisou que levaria .a documentaçãq para o Cartório d_<Ll 9
POR PROCURAÇÁO .
Ofício de Notas.
·
Líder do PRN na Câmara cede
Para o Senador Divaldo s·uruagy (PMDB - AL), que
todos os Direitos de sua
há Cerca de dois meses publicou urria série de cartas abertas
propriedade para Cláudio H_umberto
_ ~- _ ~~ . .
·
ao presidente, acusando assessores de Collor de e~riqueci
·
Brasília - uma prOCuração passada pelo Lfder do PRN mento ilícito, a procuração de Cleto Falcão para CláudiO Humna Câmara dos Deputados, Cleto Falcão (AI,), e_ por sua berto é uma comprovação das suas denúncias. ~uma das carmulher Ana Cristfna Maia Barbosa Falcão de Alencar tas, ·sem mencionar expressamente o porta-voz, o Senador
registrada; em 28 dejunh_o, na folha 41 do Livro. 1.427 do o acUsava de ter comprado uma chácara no Lago Sul recorCartório do I o Ofício
Notas de Brasilia - , confere amplos, rendo ao nome de terceiros. Na ocasiã"o, o porta-voz rebateu
gerais e irrestritos "podereS ao porta-voZ ·cta Presidê_r:t,cia da
as acusaÇ{)es de Suruagy e-negou ser proprietário de qualquer
República, Cláudio Humberto de Oliveira Rosa e Silva, sobre _ chácara em "Brasília. "Por que ·essa procuração?", "pergunta
uma chácara situada no número 35 da QI 15 do Lago Sul, S~ruagy. "Ela só ·se justificaria se o Cleto estjvesse morando
bairro nobre de BrasÍlia. 'A: chácar~.- segufldq corr~toresde no exterior".
im6vei,s. consu1tados pelo Estâdo, valeria cerca _de t}S$ 640
mil (Cr$ 248,8 milhões, no câmbio parálelo). De acordo com
"INVESTIMENTO E ARREPENDIMENTO
o documento, Cláudio Humberto pode até dar a casa de pre- .
Sente a qualquerpessoa.
- .
Segundo o porta-voz, a prõcuração-resultou de um negóBrasília- O Deputado Clet~ Falcão afirma que a compra
çio, não concretizado, com ·9 qual ele trocaria uma casa no
da chácara 35 ·da QI 15 do Lago Sul foi um investimento.
bairro do Farol, em Maceió, pela chácara de Cleto Falcão,
Segundo o líder do PRN na Câmara,. o imóvel foi comprado·
a quem também teria passado procuração confeiíndo.poderes
por Cr$ 30 milhões, há cerca de quatro meses, de um argenpara vender seu imóvel na capital alagoana. CláudiO Humtino. Ricardo Antonio Sanchez Zelaschi; que estava deixando
berto infónnóu ontem que o imóvel não teve o pre"ço avaliado.
o Brasil. Cleto garante que jamais cOgitou de mora:r na cháca· O porta-voz afirma que o D.egócio lhe foi proposto pelo Líder
ra. Ele também é dono de uma casa em Brasília, situada
do PRN, seu amigo há 3U anoS. -.. Ele me dizia que eu sempre ·na QL 10 do Lago Norte, comprada igualmente neste ano.
morei bem e estava incomodado com a o fato de eu estar
A casa do Lago Norte é mais pr6xim_a da Casa da Dinda
vivendo agora num apar~amento funcional", contou_. _
e costuma ser freqüentada pelo Presidente F~rnando Collor
A barganha, conforme Cláudio Humberto, não se cçmsunos fins de semana .. O visitante faz a bordo· de uma lancha
mou_porqu~ sua casa em Maceió, adquirida pelo Sistema Fio percufso e~·t-re a C3sa da Dinda e "!--·residência do amigo,
nanceiro de Habitação, tem um saldo devedor, enquanto o · provida de um pequeno cais.
imóvel de Cleto Falcão já está quitado. O Líder do PRN
Cleto disse que, depOis de fechado o negócio, arrepen-.
confirmou ter passado a procuração a Cláudio. Humberto,
deu-se da compra e resolveu se desfazer da chácara. Então,
na expectativa da troca da chácara pela casa em Maceió; ele
teria proposto a Cláudio Humberto barganhá-lapor uma casa
garante não se lembrar, contud~, de t~r recebido tamb~m
em Maceiq, pertencen-te ao porta-voz. Atualmente, a chácara,
uma procuração. "Meu secretáriO particular é quem cuida
dótada de piscina e quadra de, tênis, passa por uma reforma
desses assuntos", alegou o deputado, tentando explicar o não- geral.· Ontem, a casa estava com as paredes em escombros
cancelamento da procuração, embora a transação tenha go- e parcialmente destelhadâ.
rado."
--Ela é guardada por um caseiro e, por enquanto, não
"O meu relacionamento com o Cláudio Humberto é martem moradores. A reforma, segundo o Líder do PRN, desti:
Cado pela confiança mútua, somos como irmãos", argumentou
na-se a valorizá-:la no mercado imobiliário. Cleto informou·
Cleto. "Ele· jamais venderia ou cederia a casa sem o meu
que, se a iransação com o porta~ voz se ·consumasse, ·venderia
conhecimento". O teor da procuração sugere qtie-a confianç~
a casa no_ bairro do Farol. "Eu já sou prôprietáiio .de três
é efetivamente ilimitada: com tal instrumento jurídico, o porapartamentos em Maceió", informou Q Deputado. "Estou
ta-voz tem poderes para. "vender, proll!_eter y~nder_, ce.der,
mais interessado em receber o dinheiro".
.
'permutar, hipotec~r, transfe,rir a qu~m lhe.c~mvier, pelo preço
Seguitdo-Cláudio Humberto, se o negócio fosse concretie condições que ajustar" a chácara que oficmlmente pertence
zado, ele, provavelmente, teria também de dar dinhéiro ao
a Cleto. "Vou cancelá-la", disse ontem Cláudio Humberto,
líder do PRN. A casa em Maceió, embora. seja, de acordo
ao ser procurado pelo Estado. "Eu não quero mais o ~negOcio, cpm o porta-voz, mais espaço~a e maior em ·área consfrüída
prefiro fiCar apertado do que passar por' aborrecimentos".
do que a residência da chácara q,ue pre!endia adqui~r, está
Embora o negócio, segundo Cláudio Humb~rto, _tenha situada num terreno menor e menos valonzado .. CláudiO Humse liinitado à troca de procurações, cr tabeli~o-substituto do
berto afirmou ter-se' interessado pela proposta de Cleto Falcão
Cartório do 3~ Offcio de Not"â.s de Brasília, Arismaldo Silva,
porque deseja fixar residência na capitaT federal. c'Há três
·recorda que, há cerca de dois meS~.s. na mesma ocasião em
anos. não vou a Maceió", explicou Cláudio Humberto .. Na
casa do. bairro do Farol, éonsidei"ado de dasse média, mor.a
átualmente. uma irmã do porta-voz. -Guilherme Evelin.
Artigo publicado· em O Est.Õ.do de S. PaUlo, no día't•-9--§i.-,-·-
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CARTÓRIOS DESMENTEM VERSÃO
DE PORTA-VOZ
Tabetiâes de Maceió não têm registro de procuração qUe Cláudio Humberto diz ter assinado
Uma visita aos trê-s cartórios de Maceió virtualmente desmonta a versão apresentada pelo Deputado Cleto Falcão(PRN
--AL) e pelo porta-voz da Pre~idência, Cláudio Humberto
Rosa e Silva, para a troca de procur3ção de_ uma chácara
em Brasília, no número 35 da QI 15, no· Lago Sul. Reportagem
publicada peló Estado, domingo passado, mostra que o parlamentar assinou documento conferindo_ ao porta-voz amplos
poderes sobre a chácara, confonrie registro firmado na folha
41 do livro 1.427 do Cartório do l' Ofício de Notas do Distrito
Federal, no dia 28 de junho, Tanto Cleto Falcão. quanto Claúdio Humberto alegaram, na ocasião, que a procuração res_ultou em uma troca: o porta-voz ficaria com a chácara e passaria
ao parlamentar outro documento, cedendo iguais direitos sobre uma residência que possui no bairro do Farol, em Maceió.
Os tabeliães dos cartórios de Maceió, procurados pelo
Estado, disseram não ter registrado procuração assinada por
CláUdio Humberto cedendo a residência da Rua Maçaranduba, 220, no bairro do Farol, para Cleto Falcão. No 1' Cartório de Registro Geral de Imóveis de .Maceió, a casa,_ com
217,4 metros quadrados de área construída, aparece em nome
de Cláudio Humberto e Ta~s Braga de Vasconcelo~, sua segunda mulher, e está hipotecada à Produban Cr~dito Imobiliário
S.A. O registro do imóvel foi lavradp no di3; 19 de novembro
de 198_8, quando o porta-voz ocupava a Secretaria de Comunicação na administraçélo do então governador Fern~ndo Collor.
AVALIAÇ0ES
Cláudio Humberto alegou, na reportagem de domingo
passado, que a barganha não se concretizou porque· a casa
dele estava hipotecada e valia menos do que a chácara: A
pedido do Estado, ·corretores de imóveiS do Jardim do Horto
-condomínio_-em que fica a ca~a de Cláudio Humberto - ,
·avaliaram em Cr$ 30-iitilhõês-6 inlóVel do_ porta-voz. Cleto
Falcão alegou ter pago Cr$ 30-rililhões pe13 Chácara de Brasília
- o imóvel foi avaliado em Cr$ 284,8 milhões. Desta forma,
como o ·negócio foi proposto pOr Cleto para ajudar o amigo,
Cláudio Humberto se quitaSse e v:endesse a casa de Maceió
poderia pagar para Cleto o que ele gastou na compra da
chácara. Q parlamentar apenas deixaria de lucrar com a tran:
sação. -~- ·
Cláudio Humberto não passou a procuração de sua casa
para ~le'to. Assim mesmo, o deputado manteve o documento,
cedendo o_ poder sobre o uso, venda, troca da chácara para
~porta-voz que, na segunda~feira, em carta ao Estado, comunicou tê· lo cancelado~ O advogado Paulo Orozimbo da Silva
Neves, com base no artigo 1.317 do_ Código Civil_ Bra~ileiro,
afirmou que o documentO é irrevogável, termo q.ue consta
da procuração registrclda no cartório do Distrito_ .!:'ec!eral. Isso
significa, na interpretação-do advogado, ·que CláucJio Muniberto é, 'agora, o proprietário do imóvel, pois a legislação
brasileira não prevê o canCelamento de. procuração como a
. assinada por Cleto.
_
Na reportagem de domingo passado, Clc;:to Falcão disse
que. sua intenção era vender a casa de Cláudio Humberto
em Maceió,,caso o negócio se cóncretizaSse, Porque já pbssula
três apartamentos na cidade. Na segunda-feira, o parlamentar
informou que se desfez de uma casa, seis terrenos, um galpão
e w,n apartamento, todos em Maceió, para adquirir a chácara
1

Sâbado 12 6979-

e_a r_esidêncía onde moia atualmente_, em_6._1:'~ília_.__.Nos __ três
cartórios de Maceió, não consta nenhum imóvel em nome
de William Cleto Falcão de Alencar. Se ainda possui três .
apartamentos na cidade, os imóveis não estão em seu nome.
TRINTA ANOS DE AMIZADE
O_ porta-voz da Presidência, Cláudio Humberto Rosa e
Silva, credita· aos "30 anos de amizade" o fato de o Deputado
Cleto Falcão ter dado a ele_ uma chácara com piscina ê quadra
de ténis 3Vãliada em Ci$284,8 milhões em Brasília, em troca
de outra, com três quartos (uma suíte), avaliada em C.r$ 39
milhões. Anivaldo Miranda, jornalista em Maceió, ex-mili·
tante do PMDB e um dos fundadores do PSB junto com
Cláudio Humberto, garante que a intimidade de 30 anos nunca
existiu entre o porta-voz e o líder do PRN na Câmara. Em 1982; lembra o jornalista, Cleto Falcão era candidato
a deputado estadual pelo PMDB alagoano. "O Cláudio Humberto não o suportava e, numa ocasião, durante a campanha,
o expulsou, aos gritos, do comitê, chamando-o de insignificante". O Senador Divaldo Suruagy (PMDB -AL) recordououtra desavença entre os dois-, no mesmo período. Segundo
o senador, Cleto, irritado cOm as ''infâmias" que Cláudio
Humberto escrevia contra ele no jornal Tribuna de Alagoas,
te-r'iã.-Irivadido a redação, de revólver em punho, ameaçando
niafar o"--atual porta-voz. -Colaborou: Ana Maria Taban
IMÓVEIS FAZEM PATRIMÓNIO
DE Cr$ 80 MILHOES.
Um total de Cr$80 milhões:- é o que vale o "patrimóriio
do porta-voz Cláudio Humberto Rosa e Silva,_ anotado no
Cãitório de Registro Geral de Irilóveis de Maceió~ segundo
avaliação de corretores da capital de Alag,oas. Ora i~entificado
coino jornalista, ora como funeiOilárÍO público e-stadual nas
escrituras_ lavradas, Cláudio Humberto é dono, além da casa
do bairro: do Farol, de outra residência, no conjunto residencial Jacarecica II, com 95,56 metros quadrados de área construída, avaliada em Cr$10 milhões, e registrada em nome
dele e de s_ua primeira mulher, !vfaria Crisales Lima Rezende.
O porta-voz, também junto com a primeira· muilie"r, é·-·
proprietário de um apartamento, no 89 andar do EdifíciO Costa
BravaJ no Parque Jatiúca. Com valor mínimo de Cr$20 milhões no mercado imobiliário alag'oano, o apartamento tem
irês quartos (uma suíte), três varandas· e. área total de 110
metros quadrados. Em seu nome, Cláúdio Humberto tem
ainda dois terrenos no Jardim Petrópolis, no bairro do Farol,
em·:MaCeió,_cada um deles estimado em Cr$5 milhões.
A avaliação dos imóveis de CláUdio Humberto se apro·
xíma da quantia- Cr$86 milhões -que o Deputado Cleto
Falcão diz ter levantado com ª" venda de .alguns de seus bens
em Maceió (veja ieportagem aciina). ''Se os dois têm o mesmo
património, por que um precisou da ajuda do outro para
comprar uma chácara em Brasília?", perguntou o Senador
Divaldo Suruagy (PMDB-,... AL), na sexta-feira.
A residência do bairro do Farol, que Cláudio Humberto
queria trocar pela chácara de Cleto Falcão, é ocup3;da hoje
pela irmã do porta-voz, Eliane Rosa e Silva. Com três quartos,
uma suíte, duas salas, um gabinete, garagem, dependências
de empregada, área de serviço e quintal, a casa é considerada
de padrão médio no Condomínio Jardim do Horto. Hipotecada ao Banco do Estado de Alagoas (Produban), sobre o
imóvel pesa ainda um débito estimado de Cr$ 15 milhões.
Cláudio Humberto ocupou esta casa no final do primeiro ano.
do governo de Fernan!=lo Collor em Alagoas, junto com a
segunda mulher, Tais Br<;tga de Vasconcelos.
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Até dezembro de 1987, Cláudio Humberto morava numa
casa simples, construída num terreno de 450 me-tros_ qU.atlra. dos no Jardim Petrópolis. Este imóvel foi vendido no final
daq~ele ano, segundo contou o porta-voz algum tempo depois,
para financiàr uma viagem de Tais à China. _Çláudio Humberto
ia àquele país na companhia do então g~vernado~ Collor e
queria que a mulher o acompanhasse. FOI nessa viagem qu~
nasceu a idéia-da candidatura de Fernando Collor ~ Presidência da- República, durante um jantar no restaurante- "O
Pato Laqueado", em Xangai. - Cola_borou-_Stefan~,-Lim;. __

"CLÁUDIO HUMBERTO NÃO
ESCLARECE SUSPEITAS ..
A peça publicitária divulgada domingo pelo porta-yoz
Cláudio Humberto Rosa e Silva não ,esclarece a,s suspe1tas
que envolvem 28 ·casos arrolado_s_ pelo Estado na edição _do
dia 15, todos ocorridos nos_primeiros 18 meses__ do governo
Fernando Collor. A lista foi montada a partir de consultas
a reportagens publi"cadas pela imprensa, amplamente_ documentadas~ No anúncio, Cláudio Humberto .alegou que "às
vítimas da reportagem não foi oferecida previameÍlte a _elementar possibilidade de oferecer sua versão e apresentar defesa". Não é verdade: em todos os casos, levou-se_ em conta
a versão dos envolvidos, # a peça publicitária de Cláudio
Humberto omite alguns dados relevantes pelo menos em 12
episódios:
-- -·
1. SOS/Rodovias -_Para Cláudio Humberto, a revogação do decreto que dispensava a licitação na cQnti'ataçãO de
empreiteiras ·para a recuperação de 15 mil quilômetros de
estradas federais _eVita a "'"'suspeita: de- ã.tos Irregulares imaginados por este jornal". Não é o que pensa; por exemplo,
o Ministro Luciano Brandão, do Tribunal de Contas_ da União.
Em relatório divulgado em abril, o ministro apontou a existência de irregularidades no P!C?_gr~a, pois a maior parte:: das
empresas responsáveis pelas obras "continuou sendo centrada
sem licitação". O ministro também sustentou qúê ~oil~_e "desvio de .parte dos Cr$ 12 bilhões destinad9s à recuperação
das estradas".
2. Publicidade- O porta-vo~ erra ao acusat__QEstad_o
de levantar suspeitas sobre a contrataç_ão, seni licitação, das
agências Giovani e~- Setembro. Foi a PrQcuradori(!-Ge_ral da
República que considerou "ilegais, abusivas e imOrais" os
contratos. _O jornal não ignora as c_ol).corr~nci~Jeita~ para
a contratação de agências este ano. Tal fato f~i oPjet_o de
reportagens que também registraram a constata_ção de q_ue
a verba publicitária oficial, neste ano, seria quatro vezes maiOr
· ·
que no anterior.
3. Plane - Cláudio Humberto se Iiffi"ita á defenêfei o
empresário Eduardo Cardoso, dono_ da construtora Plane,
que levantou empréstimo de Cr$ 1 bilhão - 370 milhõ~s
à época- na Caixa Ecbnômicà Federal, dando como garantla
um terreno hipotecado. Uma ação civil pública- tramita na
Justiça de Goiânia; ·pedindo a anulação do financiamento.
A Polícia Federal investiga o caso. O empreendimento, destinado à construção de apartamentos de luxo na capital goiana.
foi vei:Jdido por Cardoso para outro amigo de Collor, o empresário Luís Estevão.
-

Artigos publicados em O Estado de S. Paulo, no dia 8-9-91.
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4. VASP- O porta-voz alega que não houve irregularidades tanto no refinanciamento .de_ ufu,a- dívida da empresa
com o Banco_do Brasil quanto na concessão de empréstimo
à companhia por meio da. BR-Distfi~uidora. A Justiça não
pensa assim. No caso do refinanciamento, a Justiça Federal
em São Paulo determinou â Polícia Federal que investigasse
o caso, depois de a Procuradoria-Geral da Ju_stiça considerar
ilegal a negociação. -No Rio, _·uma ação popular_ contesta, na
JuStiça Federal, O effipréstiino" fêito ·a empresa pelã-BR-Distri~uidora.
5~ Fraude eleitoral- Claúdio Humberto considera "hi13.riã.nte" a-incluSãO-das denúnCias de fraude eleitoral, em
Alagoas; nas eleições do anO passado; entre as suspeitas vinculadas de alguma fofma ao governo federal. Na ~poca, Pompílio
Malta, irritão da primeira-dama, Rosane, afirmou em entrevista que sua faniília controlava a distribuição de tíquetes
de leite do Ministério da Açâo Social, para favorecer candidatos amigos. A Polícia Federal apreendeu milhares de cestas
básicas ·enviadas pela Legião Brasi_leira de AssistÇncia em poder de cabos eleitorais de candidatos a deputado e ao governo
apoiados pela_ farníl_ia Malta. A próp~a _R~sane esteve n?
EStado às VésperaS-do segundo turno, dJstnbumdo cestas básicas e pedindo votos para o candidato Geraldo Bulhões, hoje
governador .9e Alagoas.

· 6. · LBA ~ O porta-voz acusa o Estado de prejulgar
Os- casos aparentemente irregUlares envolvendo a aqu_isição
de cestas básicas em várias unidades da Federação .. O JOrnal
apenas registrou fatoS Sob frives_tigação do TCU. Foi a Justiçá
Federal em São Paulo ·a responsável pelo afastamento de Herculino Alcântara, e outros integrantes da LBA paulista, do
comando da entidade. Oficialmente, ele foi exonerado do
cargo no mesmo dia em que Rosane Collor deixava a presidência da LBA. A ·Procuradoria.-Oeral da Repúblíca, coiiiõ
informou o jornal, investiga ainda a compra sem licitação_
de alimentos para creches no Rio e o favoredmen-to d~ parentes, empresas da família da primeira-dama, desvio de recu_rsos
públicos e compra de cestas básicas a preços s_uperfaturados
durante a gestão __de_Rosaoe Collor _na entidade,.
7. INSS- Cláudio Humberto diz que o jornal foi "pou·
co honesto" ao atribuir ao atual governo a autoria de fraudes
contra a Previdência Social. OEstado n-ão ·culpou o governo
pelas fraudes. Limitou-se a lembrar que elas só vieram a público graças a urna falsa relação de 315 marajás, fornecid_a pelo ·
INSS em Brasília. Vários jornais tentaram identificar taís marajás. Descobriram que não existiam e, percorrendo as pistas
surgidas, chegaram às fraudes. Só então, o governo começou
a iriVestigar"O Caso; hoje_ nas mãos da Justiça.
- 8. Magri - O porta-voz· defende o duplo salário do
Ministro do Trabãlho, Antônio Rogério Magri, que entrou
· na Justiça para reaVer o ordenad<? recebimento ~orno f~ncio
nário da ELETROPAULO, do qual deveria abrir mão, segun·
do a Constituição. Cláudio Humberto _d~ixou de explicar por
que o Presidente Collor relevou outras trapalhadas do ministro como a de usar carro oficial para levar seu cachorro ao
vet~rinário ou passear em Genebra no instante em que deveria
_e,stai represen~~-ncJo o gove~no na Confet:êõcia :Ia Organização
Internacional do Trabalho.
9. Usineiros --Cláudio Humberto alega que o governo
quer ressarcir os cofres públicoS _dos créditos _concedidos a_os
usineiros em administrações anteriores ao propor o refinancia-
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mento da dívida em prazos vari_áveis entre lO_Q meses _e 15 de 3:ú;~64 metros quadradOs, com uma casa residencial e uma
anos. O conteúdo da proposta levantou suspeitas na Procura- casa de caseiro. A casa residencial, que entrou em reformas
doria-Geral da Repú,blica.
depois que o argentino Zelaschi a vendeu ao líder do PRN
10. Festa- O pC)rta-vOz sU-ste-nta que o governo -pãgoü, -na Câmara, tinha ~alão, sala de jantar, quatro quartos, sendo
rigor9samente dentrO- da lei, a fest& de aniversáríõ da amjga uma sufte, banheiro social, cozinha, quarto e banheiro de
empregada, ·área de serviço coberta e descoberta, garagem
da primeira-dama, Eunícia Guimarães. Permanece sem_ _ explicações o fato de Rosane Collor, inicialmente, ter afirmado para três carros, varanda, churrasqueira com banheiro e piscique pagara as despesas de Cr$ 5,3 milhões do próprio bolso. na. A casa de caseiro é constituída de sala, dois quartos,
·
Mais: a legalidade do pagamento está subjudice na 7• Vara banheiro e cozinha.
A escritura não· mencionâ., mas a propriedade tem tamda Ju~tiça Federal em Brasília.
·
-bém uma quadra de tênis. A chácara foi avaliada por corre11. CIACS - Cláudio Humberto reclama do Estado tores de imóveis em US$ 640 mil (Cr$ 280 milhões). Segundo
o nome,da fonte que acusou o e~_presário Paulo_ César Çaval- o porta-voz Cláudio Humberto, sería uma "superaValiaÇão"_.
cante de Farias e seu irmão Luís Romero Farias de pressionar '"Só o terreno no setor de chácaras do Lago Sul custa US$
o aumento do custo da construção dos Centros. Em_entrevi~t,a · 300 mil", informou ao Estado o corretor AI tino Brandt, da
ao jornal, no domingo, o Minístro da Saúde, Alceni Gl).erra; Vera Empreendimentos Imobiliários. Segundo disse Altino,
confirma a ocorrência das pressões. O porta-voz deveria pro- o preço do m~tro quadrado nessa área custa Cr$ 150 mil.
curar o ministro e perguntar-lhe qtiem o pressionou.
Versões Desmentidas
12. TCU- O pOrta~voz afifma que o forrial errou ao
Curiosa
e
coincidentemente,
a ecritura de compra e vénda ·
. noticiar o conteúdo do rehtt6i"io do Ministro Homero Santos,
segundo o qual o governo gastou Cr$ 1,6 trilhão sem licita_ç:ão__ 'da chácara foi registrada no mesmo dia e no ~esmo cartório
em 1990:- O :telatótio foi aprovado pelo Tribunal e enviado em que O Deputado C1eto Falcão passou a procuração em
ao Congresso, inaS -nãd encerrou o assunto: O TCU está anali- nome d_o porta~voz, concedendo poderes absolutos sobre a
sando todos os contratos feitos sem licitação nó ano- passado. - chácara. Cláudio Humberto, de acordq com o documento,
Ou seja, as- contas fdréirit aprovadaS, m~s a parcela maior poderia até doar a chácara a alguém, se quisesse. A procuração
foi cancelada por Cláudio Humberto, depois de reportage_m
dos_ gastos governamentais continua sob investigação."
publicada pelo Estado na edição do dia 1~ de setembro, que
"PREÇO DECLARADO EM CAlÚÓRIO
revelou todo o negócio.
DARIA APENAS PARA COMPRAR UM
A escritura revela que o pagamento da chácara foi diviAPARTAMENTO DE TRtS QUARTOS:
dido em duas parc_elas de Cr$ 15 milhões,_ a sere-m saldadas
Brasnia .,.- A chácara 35 da QI 15 do Lagç) Sul, que nos dias 2 de agosto ~ 2 de setembro. Essa informação deso Deputado Cleto falcão (PRN- AL) comprou do argentino mente _a versão_dada pelo líder do PRN sobre a compra da
Antonio Sanchez Zelaschi e cujoS poderes de venda e cessão chácara depois que veio ã tona a operação com o Porta-voz.
conferiu, por meio rle uma procuTação, ao porta-voz da Presi- Ele declarara ao Estado ter efetuado o pagamento ao argentino
dência, Cláudio Humberto Rosa e Silva_,_ foi subavaliada. A no final de março. Além da chácara na QI 15, Cleto Falcão
escritura de compra e venda da chácara, registrada no dia também possui Uma casa com cais no Lago Norte de Brasílía.
28 de junho nas folhas 19 e 20 do livro 1.652 do cartório
Os documentos do cartOrio desmentem outra informação
do 19 Ofício -de Notas do Distrifoo-Federal, confiima que el_a dãda por Cleto e -Cláudio Humberto: a de que a procuração
foi cOmprada por Cr$ 30 milhõeS, ma~ corretores de imóveis, fora passada para o porta-voz depois que o líder do PRN
ouvidos pelo Estado, afirmam ser muito improvável _que o comprara a chácara e se desinteressara por ela, preferindo
negócio tenha sido feitO a esses valOres nõ mês de junho.
morar na sua casa do Lago Norte. Conforme atestam a procu"Nem um pai faria um negócio desses com um filho", ração e o registro, os documentos foram emitidos no mesmo
comentou ontem o corretor de imóveis Getaldo Moraes~ da dia. Guilherme Ev.elin.
empresa Paulo Octávio Investimentos Imobili~i"ioS, 5le pro"COLLOR NÃO PRECISA DE INIMIGOS
priedade do Deputado Páulo Octávio (PRN - DF), amigo
pessoal do Pr.esidente Fernando Collor, a respeito da compra·
A nova dor de cabeça do Presidente, agora, vem através
da chácara. Segündo o corretor, por Cr$ 30 milhões, em junho, do Porta-voz Cláudio Humberto Rosa e Silva e do Líder do
seria possível apenas comprar um apartamento de três quartos, PRN na Câmara, C1eto Falcão. Documentos mostram __que
banheiro social, Cozinha, área de serviço, banheiro de empre- o Deputado realizou, em Brasília, estranhíssimo pegócio íinogada e vaga na garagem, eni construçá.o no Setor Sudoeste biliário com o Porta-voz. Nenhum corretor de imóveis da
-uma nova área de exploração imobiliária da capital federal cidade acredita que Cleto F,alcão tenha comprado o imóvel
cujos terrenos são mais baratos que eis de outras áreas da por preço tão baixo - cerca. de dez vezes menos do que
cidade - , com entrega prevista para maio de 1992. Talvez seu valor de mercado. E também ninguém entendeu por que
desse para comprar um apartamento com suíte, diz Geraldo o porta-voz obteve procuração para ficar com a propriedade.
Moraes, que-considerou uma -"loucura" alguém vender uma -Gilberto Dimenstein
chácara no Lago Sul de Braília, numa das regiões mais nobres,
pelo mesmo preço de um apartamento de cem. metros qua"REGISTRO AUMENTA SUSPEITA
drados.
SOBRE CHÁCARA DE CLETO
Piscina e Quadra de Tênis
O preço pago pelo Deputado Cleto Falcão (PRN- AL)
Segundo a escritura. obtida pelo Estado, a chácara tem pela casa em que mora na capital fe<;Jeral é mais um indício
terJ;"erio de 8,8 mil metros quadrados e área total construída
Publicado no Estado de S. Paulo do dia 24 de setembro de 1991."

Publicado na Folha de S. Paulo do dia 27 de setembro de 1991."
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de que hou_ve subavaliação no registro do valor de compra
da_chácara 35 da QI 15 do Lago Sul que ele transferiu, por
meio de uma procuração já cancelada, ao porta-voz da Presidência, Cláudio Hunlberto Rosa e Silva, em junho. Registro
obtido pelo Estado no Cartório do 2? Ofícío de Imóveis _de
Brasília, revela que o Líder do PRN na Câmara ·comprou
sua casa, em abril deste ano, pelo mesmo preço - Cr$ 30
milhões- que teria pago~ quatro meses depoís, peJa chácara,
segundo escritura arquivada em outro cartório da Capital federal.
A casa de' Cleto,. número 19 do conjunto S_da QL 10
do Lago Norte, ocupa um terreno mais de quatro vezes menor
do que a chácara do_ Lago SuL Segundo o regi_stn~ ~o cartório__
de imóveis, seu- terierio é de 1.875 metros quadrados_: A chácara, conforme a escritura de compra e venda, registrada em
28 de junho, no cartóiió do lo Ofício de Notas, tem área
de 8.800 metros quadrados. Quando foram compradas, tinham
áreas construídas semelhantes: a casa 382,5 metros quaârados;
a chácara, 326,64.
Corretores de imóveis ouvid9s pelo Estado já haviam
considerado muito irilp-rovável que a chácara no Lago Sul
pudesse ter sido comprada pelo Deputado Cleto do seu antigo
proprietário, o argentiriO Ricardo Antóriio Sanchez Zelaschi,
por apenas Cr$ 3ü milhões - valor que, de acordo com o
mercado imobiliário de junho, em Brasília, só poderia com~
prar um apartamento de três quartos, em construção - com
pagamento em duas parcelas, em agosto e setemb~o: Apenas
o terreno da chácara· foi avaliado em US$ 300 mil (cerca
de Cr$ 166,2 milhões, no atual câmbio _comerdal, e Cr$ 184
milhões, no paralelo). A casa do Líder do PRN, pelo câmbio
paralelo de 30 de abril, data em que foi oficializada a sua
escritura de compra e venda, custou cerca de US$ 100 mil.
Desde a revelação ·da existência da procuração em que
Cleto transferia a chácara para Cláudio Humbertp, o argentino
Rieãrdo Zelaschi está fora do Brasil. No escritóriO da sua
empresa, a Construtora Rioplatense, a secretária Alice avisaque ele está em "turné pela Europa", sem data de volta pre~
vista. A procuração, cancelada pelo porta-vez, depois de reporgagem publicada pelo Estado, seria resultado. de uma troca
de imóveis entre ele e o Deputado do PRN, não concretizada,
proposta por Cleto depois qUe ele se arrependera da compra
da chácara.
·
Curiosa e coincidentemente, no entanto, a procuração
e a escritura de compra da chácara foram registradas no mesmo
cartório e no ineSmo dia. -Cleto foi procurado ontem pelo
Estado, ma.s, segundo infor.qtou sua secret~ri'!, ele estava ''.altamente ocupado" e não poderia atender a reportagem. Guilherrv,e E~elin.
Publicado no O Estado de S. Paulo do_dia 10 de outubro_de 1991."

Estou encaminhando esta carta ao Presidente da _República anexando tÕdas as reportagens~denúncias de O Estado
de
Paulo e FolhQ de, S. Paulo. Espero que q Presidente
Collor de Mello, que está tão ansioso para colocar os corruptos
na cadeia, inicie com- aqUeles auxiliares mais diretos que estão
envolvidos, comprovadamente, através de denúncias, com
desculpas as mais pueris; a respeito da compra dessa chácara.
Era a comunicação que go~taria de fazer à Casa. (Muito
bem!)

s:
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
palavra ao_nobre Senador Nabor Júnior.
O SR, NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronunciá o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente_, srs e Srs. Senadores,
dizo velho e consagrado a..dágio que "a esperança é a última
que morre"; quando se instala o desespero é porque nada
mais resta à pessoa ou à sociédade afetada.
Não é de hoje que detectamos sinais desse desespero
no organismo social brasileiro. A confiança do povo se foi
corroendo à medida que fracassavam as promessas e os ufanis- mos qcos·do tipo "liquidar o tigre da inflação com um único
tiro", aplicação de gÇtlpes exóticos de lutas asiáticas, choques
e pacOtes; o brasileiro está, hoje; sentindo-se derrotado, desanimado, desnorteado- como podemos ver todos que queiramos realmente ver, pois os cegos por conveniência asSeguram
que tudo vai bem. Talvez acreditando que, ao lançar o País
e os compatriotas nas trevas, usarão seu único olho para serem
reis.
Otimísfa às rafas do ufanismo, crédulo por vocação, o
brasileiro hoje não acredíta em coiSa- alguma; as promessas
de soluções milagrosas foram m_inistr.adas_ em doses tão _maci~
ças que, falhando, como não poderia deixar de falhar, geraram·
poderosos e negativos anticorpos mi riacionalidade. O "País
do Futuro,. se converteu na terra da angústia e do desalento,
como se-pode confirmar pela simples leitura de um jornal,
qualquer jornal, ou nos noticiários apresen.tados, em qualquer
horário; pelo rádio e pela televisão.
As pesquisas de opinião não mais- têm sido divulgadas
e trombeteadas pela propaganda oficial - não porque deixa~
ram de acontecer, mas, certamente, tendo em vista suas conclusões, desfavoráveis.
E quando alguma sondagem idónea é feita -pelos órgãos
privados de informação, suas imagens são alarmantes. E o
cãso; por exemplo, -da pesqUisa efetuada por um instituto
de Brasflia, o Soma- Opin1ão e Mercado, que o jornal Correio
Braziliense estampou em sua edição da última quarta-feira,
dia'9 de_outubro corrente.
Pode-se destacar, prelirriiriatmente, que -o aspecto niãis
grave das conclusões da pesquisa é-a conjunção da descrença
quanto à atual administração com o próprio futuro _d_o País.
As pessoas não apenas perderam a confiança no Governo,
mas foram além, desacreditando, também, que o Brasil ainda
tenha forças para sair da crise.

É preciso trazer esse relatório do Instituto Soma ao conhecimento e ao debate da Casa, dele extraindo lições valioSas,
úteis para a tafefa que não podemos abandonar~ a de restabe- _
lecer no povo brasileiro a certeza de que o futuro está aqui,que o presente pode ser positivo, que o passado foi ·ruim,
Inas nele estão os ensinamentos para a correção dos erros
acumulados.
Logo no primeiro ponto, o mais duro golpe às expectativas e às promessas do Governo: 88% das pessOas pesquisadas
acreditam que a inflação vai aumentar; 9%, menos desespe~
rados, aCham que ela continuará como está; apenas 3% enctmtram razões para garantir sua queda nos_ próximos dias.
Em meio à brutal recessão que hoje vivemos, o outro
ponto importante é a expectatiVã qúãiito ao crescimento da
economia. E quase metade dos entrevistados, 43,5%, acha
que a situação vai piorar, contra 35,8% achando que pior
é impossível e que tudo ficará como está, e 16,6% confiando
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num quadro menos negro no futuro. Os restantes 4,1% ficaram por conta do "não sei" c do "não quero -responder a
essa pergunta". _
____
_
_ . _ __
Mas esses omissos· _diminuíram brutalmente na- questão
seguinte, quando se pediu uma comparação entre a situação
atual e o ano passado: só 1,4% ficou enl dúvida e não_ respondeu, mas 60,1%, sem vacilar, craVaram sua sentença: está
pior. Outros 21,4% fáram ·amenos; dizendo que 1991 está
igual a 1990, e estóicos 17,2% afirmam que está mdhoLTalvez
nesse con;tingente estejam os beneficiários e _usuários das irregularidades denunciadas com freqüência nos últimos meses

A pesquisa, em seguida, pediu um retratç dos dias atuãís-,
perguntando como qs entrevístados vêem a situação do Pafs
hoje. Será surpresa constatarmos que mais de 70% responderam "má" ou "péssima"? Alguém esperava que mais de_
6% considerassem a situação atual do Brasil ~·boa" ou "ótima"? Os que consideram tudo "regular" ficaram em 25% ·
do universo consultado, o que pode ser interpreta-do como
perplexidade ou mera expectativa desalentada.
Isso ficou ainda mais patente quando foi perguntado:
"0 Brasil está na direçáo certa?" e 68,3% não titubearam:
Não, o Brasil não está -na dircção certa! Na coluna do meio
do "mais ou menos";os esperados 17,8%; e as respostas
_
_ _ _ _ ~_.
afirmativas não chegaram a 8%.Mas nem tudo está perdido; ainda existe calor nas cinza~
da ã.lma nacional;, talvez porque o desemprego parece ter
atingido seus índices mais altos, 30,9~ achani que sua situação
profissional ainda pode melhorar, contra um _pouco menos,
29,9%, Q.ue só" esperam pioras e 36% que aCreditam na manutenção do quadro at.ual. ·
_
_
___,
_~ _:'
O q~a~rõ que vivemos •. tão .Jz.~m rnostra~o na ~íntese
da pesqmsa, aponta para aqmTb que os economistas chafl!_am
de "estagflação", estagn?-ção _económica em meio ã infla"ção
descontrolada. Prova desse estado encontramos nos fndices
ascendentes da espiral infla-Cfonária e no-simultâneo des~que_
cimento das atiVidades prOdutiVas, que se reflete na queda
de todos os números relativos a consumo, até mesmo, o que
é m~lÍs dOloroso, no que diz respeito à alimentação do ·traballiador e de sua família.
Comecemos pelos itens -que-tOdos cortam primeiro, os
que são importantes, mas não comprometem a sobrevivência
física--das pessoas: 48,6% estão -gastando menos com teatro
e cinema, enquanto 9,7% _simplesmente cortaram o lazer cultura.! de seus programaS"; 33,-7% estão gastando a ID:esma cçi~a
e 2,3% privilegiáOõS-estão gaStando acima do que gastavam.
Com roupa, também ficamos impressionados: 60%_ eStão_
gastandq_ menos, 29,1 %_~stão gastando a mesma_ ~oisa e 5,7%
não mudaram seus padrõe_s de vestuário, contra 4_% que andam apurando sua elegânci_a e melhorando o __nível dQ guardaroupa.
Na questão alimentação, o supérfluo está em ciíse; apen~~
1,1% está comendo fora mais vezes do_q~.:~_e o faziam há um
ano; 54,9% estão gastando menos e 13,1% simplesmerfte para·ram de consumir pizza:s, sanduíches ou refeições e·m restaurantes; 24,6% mai)têm seus padrões e para 5,1% tanto faz,
porque nunca comeram fora de casa _e _çontinuam assim.
Gostaria de chaniar a atenção de todos os nobres Pares
a ·resPeito dos índices gerais de gastos com alimentação, aferidos pelo instituto Soma, de Brasília: qlJase todqs os -br;l~ileiros
foram afetados, de alguma forma, pela inflação e pela i-ecessão
do Governo Collor. Do ano pa"ssado até hoje, 46% dos entrevistados reduzirani o consumo de carne, 39% estão comprando
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menoSeni3iados, 30% evitam os frios e Os queijos: 34% praticamente cortaram os frangos de suas me§as e 32% co~em
menos verduras. E _quando se procura saber que itens foram
radicalmente suprimidos, encontramos: fr~os, em 27% dg~
casos; queijos, 22%; e·nlatados,.16%; frutas, 7%; carne. 5%';
frangos, 4%; e verduras, 3%. Esses foram, vale repetir, os
percentuais de pesquisados que cortaram tais índice de sua
alimentação.
Talvez como conseqüência do empobrecimento_ vertiginoso da sociedade, a poupança está mais baixa do que nunca
em Brasília: apenas 36% dos consultados estão conseguindo
algum tipo de reserva patrimonial.
--A ·velha e popular caderneta é o veículo mais usado,
para a p-oupança do brasiliense: 15% de opções, contra 7%
no dólar, 6% em imóveis, 4%_ em fundps fina_nCeiros, 2%
erri collta-oUro e 2% em outros 3ti:vos_--~-- ·
Díante desse re!atório pergunta-se: Vai melhor~r?
A resposta é NAO- pelo menos a curto ou médio prazo.
E se a resposta é NÃO. é porque assim o deseja o Governo, que assume a política recessiva e de arrocho salarial como
jarii3.íS se viU- ailtes, no Brasil. Só a-ssim, para 'os Democratas
de hoje, haverá alguma chance de impedir-se uma nova explosão da curva inflacionária. Ninguém tem Coragem de falar
abertamente, mas a volta de números terríveis como os 85%
de março de 1990 não é nenhum fantasma descartado -ao
co'ntrário, se em outubro ficarmos nos 20~--21, 22%, já haverá
festa nos setores mais conscientes e honestos da área económica.
Vender ilusões, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, é
mais fácil do que trabalhar produtivamente, impulsionar a
economia e as atividades criatiVas para a frente, quebrar as
correntes do subdesenvolvimento_ que tanto nos deprime.
- O diretor do SOMA -interpretou os resultados da pesquisa
realizada pelo instituto em BrãSTiia-.- FõT direto e -objetivo,
declarando: "A crise, palavra ubíqua nos últimos meses, _se
encontra muitO bem instalada junto aos candangoS''. e acentuou que "o pessimismo em relação ao País e_ a desesperança
com o futuro estão evidenciados, nesta primeirt:t pesquisa,
e indica que uin dos ingredientes fundamentais para sair da
crise é um choque de credibilidade na população••. E conclui:
"Enquanto _esse cJima permanecer, dificilmente- reajustes fiscais, controle da base monetária ou de preços serão -suficientes
para movimentar o P~ís para o futuro".
As. contradições e as atitudes desencontradas do GO-verno
sinalizam o total descontrole sobre os fato"s ~radares da_crise
econó~_c"a. Enquanto prega o combate à i!lflaçãq, O hipertrofiado Ministério- da Economia assiste impassível à alta des~n
freada de todos oS preços - e só reage sob a forma de novas
_lil:>eraç9es de controle, retabelarnentos para cima e incentivO
à despudorada especulação que todos vemos nos jomais e
nas lojas.
Os velhos e desmoralizados "acordos de cavalheiros",
Com os- grandes- tUbarões da economia, continuam fazendo
vítirii.as no País, sendo a primeira e mais lamentável a própria
credibilidade do Governo.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NABO R JÚNIOR- Concedo um aparte ao nobre
Senador.
O Sr. Ney Maranhão - Senador N abor Júnior, estou
ouvindo atentamente o.pronunciamento ~e V. Ex', principalinente -quandQ V. Ex' fala em cartéis. Os cartéis_, Senador
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O que b Governo precisa é colocar em execUção esta lei.
Nabor Júniór ~ sã:o a infelicidade deste País. Tive a oportu~
Afinal, o Governo controlava os preços das 'mercadorias até
nidade,'Senador, da tribuna do. Senado, citar o mal que essa
há alg~ns meses, nã~ controlava? O Cong_réSsO h~ó pode se
gente faz ao Brasil desde o tempo do Líder pernambucano,
imiscuir nessa atividade, que é inerente ao Poder Executivo.
que se fosse vivo seria o Presid,ente deste País, Againenon
O que falta é vontade política do Governo de combater os
Magalhães, quando apresentou um projeto e foi aprovado,
cartéis, de combater os abusos.
a famosa Lei Malaia, para frear esses cartéís. Mas até hoje
nenhum governo teve condições de colocar na cadeia um des~
Os- preços da carne, em menos de seis meses, já subiram
mais de 200%. Talves achando pouco, o Governo liberou
ses chefes dessa quadrilha. E V. Ex• esta veifdo, inclusive,
totalmente sua comercialização. Depois, liberou ou demais
numa área que debatemos há pouco tempo aqui, o FAE.
produtos básicos, justamente aqueles mais procurados pelo
OS jornais hoje -V. Ex• está vendo- notiç_iam: "Fraudador
consumidor comum, como leite e pão, agora, está liberando
do FAE terá que devolver 745 bilhões". É essa quadrilha
dos cartéis de abastecimento dos produtos enlatados que estão o preço dos medicamentos e tudo o mais, os aumentos são
envolvidos nisSo. Na área da economia, Senador, 'temos o· diários. ·
chefe dessa quadrilha, que é o Sr. António Ermírio de Moral?s.
V. Ex' vê em todos os veículos da imprensa, a cada instanEste senhor fica por trás, u-sando, às vezes, o caixa 2, mas te, notícias de aumentos, espelhando o exemplo do próprio
não deseja, por exemplo, a privatização de certas compahias Governo, que reajusta quase que semanalmente as suas tarifas: é o preço dos combustíveis, é a tarifa telefónica, a tarifa
do Governo, como a Siderbrás, porque ganha a diferença
dos subsidias dessa área. Portanto. Senador Nahor Júnior, Postal, tudo que -é do Governo está sendo aumentado acima
·
congratulo-me com V. Ex~ só não concordo com uma coisa, da inflação.
Vou provar o que acabo de afirmar, com dados concretos:
Senador, quando V. Ex~ fala nos economistas. Os economistas
que passaram também por esses ministérios, Ministério da o Governo aumentou acima da inflação as suas próprias tariFazenda, que hoje é o Ministério da Economia-, Fazenda e
fas. O Governo está dando o mau exemplo, avidamente seguiPlanejamento, esses homens também não têm muita autori- do por essas empresas que se constituem no tão eXecrado
dade moral para falar do que está acontecendo hoje. Os Del- cartel da economia nacional.
fins passaram por' ali, os Simonsens passaram por ali, os BresO Sr. Ney Maranhão- Senador, a Lei Delegada n"' 4
sers passaram por ali, e em cada uma dessas qestões aumentou foi assinada pelo meu presidente naquela época, Presidente
ainda mais o buraco neste País. E principalmente, Senador, lQão Goulart, e de lá para cá nada. foi melhOrado. Ê uma
quando este Congresso estava de joelhos na ditadura militar. lei delegada.
Então, estamos vendo o que está ocorrendo _hoje neste País,
Temos que ter uma lei aprovada pelo Congresso Nacional
e a conta principal foi dos governos passados, desses econo- que não dê brecha para essa gente. Vou dar um exemplo
mistas que hoje quererit dar lição, que não têm nehuma autori- para V. Ex•,·agora. No problema referente à área de V. Ex•,
dade para isso. E o que eu queria dizer a V. Ex• neste aparte. . o Estado do Amazonas, nobre Senador Nabor Júnior, há
O SR. NABO R JÚNIOR- Agradeço a V. ·Ex• o aparte. çem mil trabalha4ores que dependem das fábriças_ que indusEntendo, nobre Senadm Ney Maranhão, que o atual Gover- trializam a futa e se. eles nãO ganharem aquele salário, não
no, tão voltado, durante a campanha eleitoral que o conduziu têm dinheiro para cnmprar sal para colocar no peixe. Houve
â Presidência do nosso País, para a luta contra esses cartéis uma brecha nessa lei de importação; inClusiVe lá~ C:!rri Pernam- , a ponto de prescindir do apoio político dos empresários, buco, essas companhias importara'm milhões e milhões de
considerando que realmente eles _são os aproveitadores da sacos de juta por um preço. baixo. Estive- Cbni O MiniStro
miséria do povo- hoje está fã.zeildo o jogo desses oligopólios da Economia, Marcíli~ Marques Moreira, e mostrei a S._ Ex~
ao liberar os preços de todos os seus produtos. V. Ex• poêle essa situação, que íría quebrar as fábricas de juta do -Estado
confirmar, ·por exemplo, que o Governo liberou os preços do Am~onas! nobre Senador Nabor·Júnior. QUandq elas
dos automóveiS e num período de menos 30 dias a Volkswagen quebrassem, esses cartéis, lá de fora, mandariam dizer ao
majorou em 72,4% as tabelas referentes a seu carro mais Brasil qual seria o preço que pagariam pelo saco de juta.
Então, na Lei Delegada n"' 4, baixada pelo ex-Presidente João
popular, o Gol.
Quero dizer, se o Governo condena duramente os cartéis Gõulart, existem várias brechas e na hora em que colocarmos
e depois os libera para praticarem os preços que quiserem, um: Oandido dêsses na cadeia - porque acho que um sujeito
na venda de seus produtos, então o Govetno é coniven1e desses nunca se contenta com aquilo que tem, quc::r sempre
ma.is, prejudica a Nação--_e tira o sangue de caranguejo do
com esses abusos!
·
povo brasileiro. PreCisamos, nobre Senador Nabor Júnior,
O Sr. Ney Maranhão _:_ Permita-me V. E~, mas primeiro no Congresso Nacional, falar menos, agir mais e fazer uma
o Congress_o_ precisa dar o apoio a ess.e projeto de lei que lei para não dar brecha, como há nos Estados Unidos, para
existe aqui no Congresso e que não foi aprovado ainda, Sena- pegar esse tipo de gente e colocar na cadeia. Era isso que ·
dor, para combater justamente esses cartéis. O GOverno esfá queria dizer a V. Ex~
sem essa cobertura. V. E~ sabe que dos meios que eles têm,
advogados caríssimos e brilhantes para, na justiça, seinj:>re
se defender. Temos que fazer aqui no Congresso uma lei
O SR. NABOR JÚNIOR - Nobre Senador Ney Maradura, tipo a que existe nos Estados Unidos, onde o excesso nhão, gostaria de afirmar a V. E~ que essa competência tamde lucro de um cartel desse é examinado, e V. Ex~ vê que bém é do Poder Executivo. Se as leis qtie .estão sendo execunos Estados Unidos alguns já foi"am -parar Da Cadeia. Pergunto tadas no País são insufieiei:J.t:és para-combater o truste, os
a V. Ex•: Existe mria lei dura, aprovada pelo Congresso, para abusos do poder económico, os cartéis, as especulações finanesses cartéis?
ceiras e os aumentos exagerados, se as leis estão superadas,
O SR. NABOR JÚNIOR - Existe a Lei Delegada n' enfim, pela realidade, penso que o Governo pode submeter
4, ilustre Senador, de combate ao abuso do poder económico. à apreciação do Congresso Nacional novos e eficientes instru-
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mentes, para que os--aprovemos a-qui. Estou seguro de que
haveria a melhor acolhida, por parte de todos os integrantes
do Congresso Naciõnal, Casõ '"üma proposta dessa natureza
venha a ser oferecida pelo Poder Executivo.

Q

O Sr. Ney M8ranbão ·_ConCordo com' V. -Ex~ Mas o
Congresso Nacional, com a força qUe tem hoje; dada pela
Constituição de 1988, pode tomar a iniciativa da apresentação
de um projetO até antes de o fazer o Poder Executivo, já
que isso interessa a todos nós e ao Brasil.
O SR. NABOR JÚNIOR- Muito obrigado a V. Ex•
Cont~nuando Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, permitam-me a sinceridade que uso neste pronunciamento, mas
ela faz parte de minha conduta como cidadão e como homem
público. Sinceramente, não vejo outra coisa: o GOVernO perdeu completamente o controle da economia e da vida política
do País.
Nem mesmo ao evoluir da prepotênCia dos primeirOs-dias,
nem mesmo ao aparentar humildade e dísposlção-para· o diálogo - nem assim se pode acreditar no que -vem âas atuais
autoridades. Ou já te~á a mlciónaliâade esquecidO o -'lue se
passou com as taxas cambiais? No mesmo instante_ em. que
a. Presidente da República, numa entrevistá, assegurava qi.Ie
tudo ia bem e não haveria qualquer alteração brusca no valor
do cruzeiro, nesse mesmo instante o Banco central puxava
a cotação do dólar, em taxas aproximadas de 17%.
· Com iss_o, a dívida externa, em cruzeiros- que, enfim,
ainda é a moeda corrente no Brasil- repito a dívida externa,
·em cruzeiros, sofreu o iiripacto- correspondent(!. exigindo
maiores sofrimentos dQ_s ú:ib-alhadores b-raSileirOS; os COmbustíveis, 3inda hoje importante e "fundamental item da paUta
de importação, também estão às vésperas de um reajuSte "realista" além dos re-ajustes fá---anteriormente concedidos todos_
os artigos produzidos a partir de equipamentos c insumos
importados, igualmente, terão__ seus custos elev~dqs; até a agricultura, que vive de .fertilizantes e corretivos fabf!_cados por
multinacionais, sofre"rá ·o impacto desSa riiidideSValorização,
que o Presidente da República afirmou não estar Sê'iido cogita-·
da, mas que· o Banco Centrafpraticou!
O Banco Central não sabia que para o Presidente estava
tudo bem?
O Presidente nãO sabia que o- Hã.itco Central ia fazer
essa mididesvalorização?
Ou, pior ainda, o Presidente sabia, disse que não haveria
- e mandou fazer?
A mididesvalorização 'do cruzeirO, como todos_ aprendemos na prática, é sempre apenas-o primeií:-o'passo. O segundo passo não se fez esperar e estamos vendo, a cada hora,
nos jornais: o tarifaço que o_Govemo nega mas pratica com
dedicação incomum, nos últimos dias.
As tarifas telefônicas foram majoradas em 21%, as postais, em 25%, as passagens aéreas, que haviam subido cerca
de 22% em 27 de setembro, foram- majoridas em mais 9,11%
na última quarta-feira. Esse transporte aéreo, aliás, já aCuinula
aumentos de 354% no ano, conthi uma inflação de 186%
no inesmo período.
Os alimentos, em apenas quatro meses, subiram 216%,
de julho a setembro. Só o arroz, em uma semana, aumentou
23%. Os automóveis-, ·gerlérosamente conduzidos pelo Governo, receberam uma· redução da carga tributária- e, -em retribuição, aumentaram ,seus preços eni ate 72,4%, em menos
de 30 dias.
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A reação do Governo é original: um setor ameaça os
empresários gananciosos, enquanto o outro libera; como dize~ os jovens, "libera geral".
Não sou contra a economia de mercado - ao contrário,
defendo ardorosamente a democracia econômica, a livre compeUção, a atividade produtiva privada, como grande motor
do desenvolvimento e do bem-estar do povo.
Mas, tudo tem limites, tudo deve obedecer a regras claras
e eficazes. Assim cOmo a baderna dos falsos líderes· sindicfl,is
deve ser reprimida, também a política predatórfa dos inii:iligos
da economia popular exige repressão firme por parte das autoridades.
Diante desse qua-dro, o Índice de Preços ao Consumidor,
medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Económicas (FI~
PE) de São P_aulo; atingiu em setemb~o 16,21%, mais de
dois pontos percentuais acima do registrado em agosto, gerando um acumulado de 188,79% desde_ janeiro.
-os fatores que mais pesaram nesse descontrole inflacionário foram: -preste bem atenção, senadçr Ney Maranhão:
faça, por favor, a avaliação comparativa da inflação no período
de janeiro-a-setembro, de 188,79%, com os índices que estão
sob o controle do Governo ou que o Governo liberou matrículas escolares, 296,65%; derivados de carne, 237,09%;
carne verde, 266,77o/o-; ovos, 261,14%; serviços profissiOnais-:225,48%; tarifas públicas, 248,84%; e aluguel, 297,63%.
O Sr. Ney Maranhão- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. NABOR JúNIOR- Ouço o aparte do nobre Sena·
dor Ney MaranhãO ..
O Sr. Ney Maranhão- Senador Nabor Júnior, de maneira nenhuma concordo com ·esses aumentos que V. E~ tão
bem está sintetizando no seu discurso. Mas, V. Ex~ tem que
reconhecer que o Presidente Collor recebeu uma herança maldita. O Partido de V. Ex\ era quem estava no ggverno a!_lterior. O Partido de V. Ex~, tinha 21 governadores eleitos e
digo a V. Ex~ que o povo brasileiro não se esqueceu do flarnigerado. "Planq Cruzado", quando as urnas estavam sendo apuradas, o Plano estava morrendo. Foi o grande engodo e~
que investrram e enganaram o povo brasileiro, e graças a
esse_ engodo do "Plano Cruzado", o :Partido de V. Ex~ elegeu
21 governadores e governou até o fim. Essa herança maldita
de 120%, que o Presidente Collor r_eceb~u_,_ ~em o P~rtido
de V. Ex~ uma parcela sob sua responsabilidade; 120% de
inflação por mês _e essa bomba estourou nas mãos do Presidente Collor. Precisamos -eSfriar a cabeça, todos os bons brasi_le_iros, aqueles que querem co:nsertar este País. O Partido
de V. Ex~ que· aihâa é o maior do Congresso Nacional, tem
pessoas como-v. E~ a _quem tenho o dever de elogiar como
vo~ f~~er após o pr~nunciamento de_ V. ~_x~ sobre o f>refeito
Jarbas Vasconcelos. Precisamos resolver o problema, ajudar
o Presidente _e não pensar na eleição de 1994. Concordo _com
tUdo que V. Ex~ disse. É o reflexo do que o Presidente Collor
recebeu. Nós temos que solucionar o problema, ajudá-lo no
que for pOssível, porque assi~ sendo esta~os ajudando o
Brasil. Como o Partido de V. Ex~ foi Governo, V. Ex• há
de concordar que o Presidente recebeu a herança de 120%
de: inflação por rriês. V. E-x• viu ago_ra, na Il].e:nsagem do Em'endão para o Congresso, que há 240 bilhões de cruzeiros no
Banco Central, contas fantasmas, que vieram dos governos
passados. O Presidente está sendo atacado por todos os lados
Porque mexeu em muito vespeiro casa de marimbando-tatu
que dá febre, frio e dor de cabeça. Ê o motivo dessa campanha.
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Nós, do Corigresso, terilos que nos unir~pata chegarmos a
um bom te-rmo. V. Ex~, como Senador, ex-Governador, homem de responsabilidade, principalmente nas áreas da Amazôriia, está certo cOmo homem- público_, mas há de concordar
que o Presidente não pegou uma casa arrumada. Pegou uma
casa desarrumada, onde a maioria dos Ministros eram _çlo
Partido de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Solicito a V.
Ex~ que conclua o seu discurso.
O SR. NABOR JÚNIOR- Vou conch.Iir, Sr. Presideiúe,
mas não possO deixar sem resposta o importante aparte do
ilustre Senador Ney Maranhão.
_
.
Em primeiro lugar, o Governo do então Presidente e
nosso hoje colega, Senador José Sarney era apoi~do pelo
PMDB e também pelo PFL, que hoje apóia o Governo êleito
em oposição ao anterior. O PFL, que foi o maior beneficjário
do ex:-Góverno Sarney, hoje também estfi_ apoiando o Presidente Collor. Inclusive, a bem da verdade, V. Ex~ também
apoiav~ o_ Presidente Sarney.

nunca a população brasileira, principalmente os trabalhadores, os funcionários públicos, os médio$ e pequenos empresários foram tão sacrificados como estãd sendo no atual Gover·DO. Naquela época havia inflaçãÕ, mas tã.mbém havia o gatilho
para corrigir o salário dos trabalhadores dos funcionários.
À medida que a inflação aumentava, aUmentaVam também
os saláriqs....

e

1

O Sr. -Ney Maranhão- E do jeito que aS coisas estavanl,
iria aumentar mais no GoVerno Sarney.
-

O SR. NABO R .ÍÚNIOR - ...coisa que não está acontecendo ago-ra.- Coin uma inflação mensal acima de 20%, no
Govern·o atual, os salários ficam congelados durante muitos
meses. No Governo Sarney havia a -política salarial, que corrigia ~ensalmente o-s salários através do gatilho s"alarial..
O Sr. Ney Maranhão..,....- E_ essa correção ...
O SR. NABOR JÚNIOR - Em relação aos dias que
vivemos agora, os sacrifícios que se impunha_m ã população
· eram mqíto menores.
}foje aí estão· os trabalhadores, os funcionários· passando
O Sr. Ney Maranhão Não. Confunda, mas não misture.
Nunca apoiei o Presidente Sarney. A minh~ origem foi de difiCUldades; não existe uma política salariàl de correção dos
Pernambuco, com o Governador Miguel Arraese ~_ar~as Vas- salários dos trabalhadores e dos funcionários;- da população
de um modo geral - o que se vê é um achatamento salarial,
concelos.
·
o congelamento dos salários e a ·Jiberaçãq_ dqs preços.
O SR. NABOR JÚNIOR- Nunca, no Governo do PresiO Sr. Ney Maranhão ___:_ Aquela correção de salários,
dente Samey, a inflação chegou a 120%. No mês de março
que fói o da posse do_ Presidente Collor, a inflação chegou SeOãdór, :Se" as me-didã.S ·não tivessem sido tomadas ...
a 84%.-Mas ela alcançou esse patamar por causa d9 tarifaço
ú SR. NABOR JÚNIOR - Hoje os preÇos estão sendo
decretado já pelo Governo Collor. O Presidente Sarney ton:. liberados e aumentados diariamente, e os salários estão sendo
cluiu o seu perfõdo governamental enl 15 de março de 1990, contidos. ·
quando assumiu o nov-o GáVernõ e até aquela data a inflação
O Sr. Ney Maranhão- ... hoje "iríamos com um caniiD.hão ·
não tinha atingido esSe índice tão elevado.
de dinheiro para os supermercados. Estaríamos na hiperinO Sr. Ney Maranhão - Oficialmente chegOu a 90%. flação há muito tempo.
·
Extra-:oficialmente passou dos 100%.
O SR. NABOR JÚNIOR - Essa é a grande diferença,
O SR. NABOR JÚNIOR - Quero dizer .a V.Ex• que S~nã.dor, do Governo Sarney, que era apoiado pelo PMDB,
o PMDB n'ão era totalmente responsável pelo Governo Sar- para o GoVerno Collor. Nunca tantas empresas privadas neste
ney_. Quando a inflação ~ais se aguçou, foi exat~ente na País faliram ComO agora~ rillnca- tantaS pediram concordata
gestão do Ministro Maílson da Nóbrega, que não integrava como no atual Governo.
os quadros do PMDB.
O Sr. Ney Maranhão - Tive pena do Governo Sarney,
O Sr. Ney Maranhão - Quantos Ministi"(fs o Partido Senaçlor, pelas pressões dos grupos, sem que eles fossem de
de V.Ex~ tinha no GOverno?
maneira nenhuma controlados.
O SR. NABOR JÚNIOR - No Governo do Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) .::_Senador Nabor
Sarney, o primeiro· Ministro- da Fazenda, o atual Deputado Júnior, a. Presidência solicita a V .Ex~ que cOnclua o seti proFrancisco Dornelles não era do PMDB.
nunciamento e hão conceda mais apartes. Logo a seguir será
o Senador Ney Maranhão que terá oportunidade de falar.
O Sr. Nejf Maniilhão- Mas o Funaro era!
O SR. NABOR JÚNIOR - São números provados, Sr.
O SR. NABOR JÚNIOR - O Ministro Dilson Funaro
·
·
era e implantou um programa, ·chamado "Plano Cruzado", Presidente!
· Sío fatás incontestáveis, Srs. Senadores!
que deu certo_ durante muito tempo, mas infelizmente a pres- Esses números· e esses fatos falam mals do que qualquer
são e o boicote desses cartéis, dos grupos econômicos a que
V .Ex~ se reportou, com a minha concordância, conseguiu des- bravata ou explicação; deles não há como se fugir, pois são
o retrato do Brasil em que hoje vivemos.
truir- aquele Plano~
Meu credo polftico é a liberdade. Minha confiança, corno
O Sr. Ney Maranhão- Querem_cp_ntinuar_,__ no_bre__SenÇI- -_peQueno ~mpresário que fui e homém público que sempre
dor.
serei, é- na livre ação das forças económicas. ·
Mas, também Como cidadão disciPlinado, cumpridor dos
O SR. NABO R JÚNIOR - O Ministro Bressei também
pertencia aos quadros do- PMDB e durante a sua gestão a deveres, e com a experiência de Chefe do Executiv'o de meu
. inflação nunca chegou a 84%. S.ó chegou_ a esse percentual Estado, o Acre, sei que nada é pior para um povo ·do que·
a desesperança. Aprendi, com humildade e determinação,
abrangendo 15 dias do GoVerno Collor, effi mãrço- de 1990.
Outra coisa que eu-goStaria de lembrar a V.Ex~ é que que onde falta coragem de assumir os controles viceja a de_sor~
.
no Governo do Presidente Sarney que teve o apâio do PMDB, -dem política e económica.
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Incluo-me, lucidamente, naqueles 16% de brasilienses
que acreditam que "a situação vai ·melhorar·· -pois o negativismo é o inimigo ·prinlórdial a ser combatido, porque traz
efeitos mais noc.ivos que as planilhas inflac_ionáriãs.
Se não tivesse tal otimismo, não estaria agOra·, nesta tribu- --

na, den'unciando o caos econôrnioo e o desalento social que
se abate sobre o Brasil. Porque acredito na força do País,
!!5pero o engajamento de todas as suas parcelas construtivas
na grande tarefa de

fi~almente

despertar o gigante, adorme-

Cido e embalado pela fome e pela triste desesperança.
Temos_ um Presidente da República mu_ito jovem, mas
o progressivo e indisfarçável aúmento de fios brancos em ·sua
cabeça já mostra que o -sofrimento nacional ali eilcOiúra um
reflexo positivô, pelo amadurecimento qUe Sua Excelência
vai procurando demonstrar nas entrevistas e nas -declarações
·
-dos recentes dias.·
Espero que das entrevistas e das declarações o Governo
passe à efetiva ação-, rilelhorando as perspectivas de crescimento da economia do Brasil e as condições de vida do povo;
que não mais suporta·a angústia, o desespefo e o desestímulo
que marcaram os últimos meses de nossas vidas
Muito obrigado!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.__(Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr.
Alexandre Costa, ]". Vice-.Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que~ ocupada pelo Sr, Magno Bacelar;
O SR. PRESIDENTE (Magno Baçelar) - C~ncedo a
palavra ao nobre &enador Eduar:do Suplicy.
. O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -.SP. Pronuncia o
seguinte discurs_o. Sem revisão dó_ orador.) --Sr. -Presidente,
Sros e-Srs. Senadores, há poucos dias dialoguei oom o professor
Laura Campos, da Universidade Federal de Brásilia, a respeito da crise sobre a acUmulação de capital por que passa_:a
economia brasileira há onze anos, sem conseguir um crescim~nto efetivo dFt renda per capita e.sobre como superar e
solucipnar o problema e, ao mesmo tempo, garantir o creScimento, redistribuir :i renda- e acabar com o desemQrego e
·
a recessão.
Será isto possível?
O professor Laura Campos, que se eil.êõnfra-03 tribU-na
de Honra-, autor de 'várias publicações importantes, uni' dós
mais respeita-dos economistas, não apenas no Distrito Feder3I
mas em)odo o Brasil, desenvolveu uma anál~se cujo teor
solicitei-lhe me fosse permitido transmitir aos brasileiros, atra·
vés da tribuna do Senado Federal.
Passo a ler a referida análise, denominda "A crise de
Sobreacumul~Ção e o Imposto de Renda Negativo".
A CRISE DE SOBREACUMULAÇÃO E
O IMPOSTO DE RENDA NEGAT!Vl:'f-Professor Laurp Campos
A economia brasileira apresentou ~ mais elevada
taxa' de crescimento do PIB e de acumulação de capital
do mundo "desde o último quarto do século passado
e até 1980" (José Serra, em discurso na Câmara dos
Deputados em 18-9-91).
Após aquele prolongado auge, o Brasil penetrou
na década perdida, em que o PIB apresentou três anos
de crescimento ~egativo. A paraliS:íã: geral que Vitimou ·
a economia brasileira esconde as causas reais do problema. Como a depressão veio acomp-anhada de taxas
· ~rescentes de i~flação, abandonou-se a preocupaçã-o
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com o diagnóstico da e::rise, enfatizando-se, geralmente,
.
a problemática da inflação.
A economia brasileira, detentora do mais baixo
salário mínimo do mundo, de Um dos níveis de consumo
menores do Planeta, teve sua int1aç<1o diagnosticada
como resultante do excesso de demanda, diagnóstico
equivocado que o FMI fez generalizar e ser aceito· pela
maioria dos economistas nacionãis.
Nem ·o falso excesso de demanda, nem os dois
choques do preço de petróleo e da taxa de juros internacional são capazes de explicar o colapso do processo
de acumulação de capital e o incremento da taxa de
.
inflação dos anos 80.
O sistema capitalista, o maiS revolucionador e dinâmico-dos modo_s de produção que a humanidade conheceu, como Marx reconheceu, é obrigado a acumular
capital a uma taxa muito elevada. Isto porque, do ponto
de vista dos capitalistas individuais, se os investimentos
rfão se efetivarem, a concorrência acaba por eliminar
aqueles que investiram pouco, que _não inovaram •. que
não conquiS:t~raln riovos mercadoS. Do ponto de vista
da economia como um todo, o sistema é obrigado a
acumular capital a uma taxa muito alta a fim de complementar a insuficiência de demanda efetiva que o acom--panha estruturalmente.
Ê por isto que as crises da sobreacumulação são
recorrentes e se manifestam após um período de ·acu..:
mutação intensiva de capitaL As grandes,longas e profundas críses de 1870 e de 1929 constituem. inequívocas
crises de sobreacumulação .
John Maynard Keyn.es aponta o caráter de crise
de 1929, atribuindo à colapso é s~breacumulação de
-capitais "que se verificou na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos após a 1~ Guerra Mundial, e que fez _com
q-ue a eficiência marginal do capital", isto é_, o lucro
esperado, "tenha caído mais rápido do que a taxa de
jurOS poderia fazê-lo'' ... (Keynes, JohnMaynard, Abril
Cultural, p. 154).
·
Segundo Keynes, a acumulação" d~ capitais iCaha
barrando os jnvestimentos; tal como ocarreun-adécada
de 80 no B!"a-sil. Diz ele que, ''no curso de uma· só
geraç-ão;o ~pital se tornará tão abundante que a eficiência marginal do capital'' (a taxa de lucro esperada)
cairá "a zero e se tornará negativa eni conseqüi5ncia
de uin investimento sup1ementaC (Keyf!_~s, J .M., op.
cit., p. 153). No Brasil, a várias décadas de acumulação
__ selvagem de capital, não fizeram a taxa de lucrÇ cair
a zero e nem a tornaram· negativo devido ao arrocho
salarial Permanente e crescente e dos subsídios d:o go~
verno, tendo estes assumido a forma de juros de dívida
pública. Entre 1975 e 1985 o"s juros âa dívida ptiblica
se elevaram ~-e 1,2% para 10,9% do. PIB, gerando,
assim, a massa de lucro não-operaCional, especulativo,
que impediu que se visualizasse a perda de rentabilidade da produção em toda a sua plenitude e castrastr6fica dimensão. Em 1985, o total de juros da dívida
interna e dos subsídios atingiU a 12-;4%-do PIB, parce"la
muito superior à recebida por 40% da população mais
pobre.
. ·
·
- Ds governos militares, que encOntraram na eleva- ·
da taxa de acumulação ·de capital e de crescimento
do PIB a legitimação do pOder despótico, não podiam
deixar que o colapso se manifestãsse, e~purrando as
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tendências recesSivas com a barriga, acU~ulando em
plena situação de sobreacumulação. O II PND, que

apresentou metas megalómanas de acumulação de caritais, não encontrou ânimo nem resposta aos seus ObJetivos por parte dos empresárioS~- João Paulo dos Reis
Velloso declarou que teve de criar "'uma constelação"
de instrumentos de estímulos e subsídios aos investidores, "em torno do BNDE", a fim de tentar cumprir
as metas já inalcancáveiS.
Quando se poupa mais em uma situação de sobreacumulação, os recursos disponíveis, em dinheiro; refluem para a especulação, dirigem-se para o open, para
a Bolsa, para compra de ouro ou de dólar. A "sorte
de Midas", a especulação que tudo transforma em falsa
rique~. de um lado, e a fome, resultante' da queda
da produção, de outro, é o -destino de todas as economias que acumulam capital. De_ acordo com o Lord
Keynes, se comparar-se duas comunidades, aquela que
se encontra num nível inferior de acumulação, como
o Brasil nos anos 40, "poderá gozar, durante um certo
tempo, de um nível mais 'alto de vida do que a comunidade possuidora de maiores estoques: todavia, quando
a comunidade mais pohre alcançar a rica", devido à
sobreacumulação decapitas, "ambas conhecerão a sorte de Midas" (Keynes, J.M., op. cit., p. 154).
O Brasil, devido à crise de s.obreacumulação, está
sendo vítima da usorte de Midas", transformando tudo
em especulação, em ouro, CDBs, LTNs, OTNs, etc~,
etc., desde o início da "década perdict~··. A crise financeira que aí esta é o resultado da crise de sobre&cumulação, dos gastos do governo para sustentar a queda
da taxa de lucro por meio de receitas não-operacionais,
especulativas. Por outro lado, na tentativa de manter
a taxa de lucro elevada em condições tão adversas a
ela, o Governo recorreu ao arrocho salariaL O arroc~o
salarial, necessário para ,evitar o colapso da taxa de
lucro, exige taxas maiores de inflação, Por isto, nem
e combate à inflação, nem a crise finanCeira do Governo poderão ter êxito se a crise prin"Crpal, a de sobreacumulação, não for antes resolvida.
·
~·se é materialmente impraticável aumentar o investimento" (por causa da crise de sobreacu~ulação),
"torna-se evidente não haver outros meios de alcançar
um nível maior de emprego (e de produção), "além
de aumentar o consumo". (Keynes, J .M., op. cit., p.
223/224).

-

A crise de sobreacumulação, ao tentar a solução falsa,
que é a -redução de salários, acaba <!~t~uindo o mercad?
interno e provoCando uma crise de subconsumo. A_ r_e_distnbuição da renda nacional é a única solução que Keynes vislumbra diante daquelas crises.
• Delfim Netto dizia a jornalistas na Europa, em finais
·dos anos 60, que o capitalismo desconhecia instrumentos r~di~~
tributivos _..;,.."Se algum· dos senhores conhece, que me d1ga
- o silêncio foi a resposta. Isto ·porque eles não conheciam
o Imposto de Renda Negativo, que é o úilicb instrumento
e"fetivo .ao lado da reposição salarial acima da inflação do
períod~ anterior, capaz de produzir a redistribuição funcional
da renda nacional.
O Imposto de Renda tradicional, mesmo quando progressivo, vê anulado _seu poder distributivo, por ele a~resentado
na incidência e na recdta :-quando os recursos aplicados em
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pagamento de empreiteiras e fornecedores do .Governo reconcentram a renda nacional. Se a relação lucro "salário for mais
elevada entre os fornecedores e empreiteiras, os efeitos redistributivos da receita podem ser mais do que anulados atravé~
das despesa. públicas.
O Imposto de Renda Negativo tem a vantag-em de ~er
diretamente redistriQuidor da renda 'nacional, dispensando a
_ mediação do Governo.
A crise de sobreacumulação impõe a redistribuição da
renda nacional não apenas para revitalizar o mercado interno
que a redução de salários e vencimentos aniquilou. A taxa
de inflação, que transfere diária, mensalmente, cerca de 70%
.d13: renda nacional para os bolsos dos ricos, só_ pode ser uma
taxa muito elevada. Enquanto em países como os Estados
Unidos os assalariados recebem 70% da renda nacional, o
que atenua o conflito distdbutivo e permite a redução da
taxa de inflação, a distribuição perversa da renda nacional
acirra o conflito distributivo e faz eleva'r a _taxa da inflação.
O combate definitivo à inflação brasileira só pode ser feito
ap6s ·uma fase de preparação em que o conflito que se traduZem verdadeira guerra entre aumento de preços ·e reposição
de salários tenha alcançado uma trégua~O Imposto de Renda
Negativo é o instrumento adequado ao combate ã inflação
no longo prazo, devido aos seus efeitos verdadeiramente distributivos.
Se Keynes,. o maior economista do século XX, defende
o aumento .do consu111:o çoletivo e a distribuição da renda
funcíorial como arma anticlica, Marx, o maior- economista
do século XIX, já indicava a sobre.acumulação·e o subconsumo
como formas de expressão das contradições da acumulação
de capitais: ''A casua das verdadeiras crises será seinpre a
pobreza e. a limitação da capacidade de consumo da massa
diante da capacidade de produção que se desenvolve" (sobreacm~ula) "como se a capacidade absoluta de consumo fosse
seu limite." .(Marx, Karl, E! Capital, Ed. Fundo de Cultura,
Mex, 1931, p. 1317).
.
O Sr. José Fogaça- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY -Concedo, com muita
honra, o aparte ao rtóbre Senador José ~ogaça.
O Sr. José FogaÇa- Senador Eduardo Suplicy, V. Ex'é um economista e eu sou nada mais cjue um bacharel em
Direito_e _um professor de Literatura. Portanto, a pergunta
é absolutamente pertinente de quem nãp,conhece esses mecanismo_s tão complicados da economia. ~ou muito simpático
à pregação que V. Ex• faz do chamadq Imposto de Renda
Negativo. Acho que é uma engenhosa d;escobertá. de V. Ex~.
que me parece muito interessante. do pnnto de vista social.
Mas, como sabemos, o Estado brasileiro! é cronicamente deficitário, o volUme de gastOs é mãior do quk a receita, a despesa
é maJor do que a receita. Pergunto a V. 1Ex~ como-não tomar
inflacionário esse Imposto de Renda NegatiVo,- se ele, .em
prhneiro lugar, não corresponde a um ~urnento .do Produto
Nacional Bruto? Em ~egundo lugar, ele virá do Estad~, ele
será pago pelo Estado, que já é defi.citário. Port~nt<?, precisará
emitif inflacionariamente para ~sse ~- Quero crer, como
V. Ex~, quç algum mecanismo distributivo temos que.criar.
Acho que V. _E ?C.' está fazendo_ um exercício criativo nessa
direção. Faço esta pergunta com a melhor das intenções porque acho que temos que encontrar esse meio. Não posso
entender a palavra "desenvolvimento" se não estiver embutída
nesse conceito a idéia da distribuição. Ou seja, desenvolvimento para mim distingue-se de crescimento económico, por-
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que _desenvolvimento supõe participaçãõ harmoniosa, proporw
cional ou igualitária de todos os setores que, com seus braços,,

constroem a riqueza. De modo que fiCo com essa grande
dúvida. Temos que ter uma resposta muito objetiva, porque
se não tivermos repostas objetivas para esse problema,- -nóS

fiCaremos em éltitu_des românticas mas, ao mesmo tempo, frustrantes._Nós, do PMDB, que projetamos o Plano Cruzado
para o Brasil, tenha certeza V. Ex•, tínhamOs a mesma intenção de V ..Ex~. ou seja, quería-moS um procesSo distribuiivo.
Criamos um-rheCãnismo engenhoso, rico, criativo, invefltiVo;
mas profundamente falho e submetido a um fracasso que infelizmente acabou por inquinar os seus autores de demagogos,
de fraudulentos, de enganadores, tendo o Ministro Delfim
Netto chegado a chamá~los de estelionatários eleitorais, que
aquilo teria apenas como objetivo uma eleição. COmo V.
Ex~ acha que esse mecanismo da chamada distribUiÇão de
renda através do Imposto de Renda Negativo não serüdambém inquinado de um estelionato eleitoral ou demagógico?
Eu não creio ser~ poique assim como Funaro· não era um
demagogo, não queria apenas um vitória ~lejtoral,_ nã_o c:itl_~fia
só uma momentânea e rarefeita passagem bem~sucedida pelo
GOverno sei também que V. Ex~ não tem essa intenção demagógica. V. Ex~ é Um homêm munido das mai_s _sérias e ·co~sis
tentes intenções de distribuição efetiva da renda. Como é
que podemos chegar a esse concerto único e_ obje,tivo __das
·
nossas intenções?
-

O SR. EDUARDO SUPLICY- O ser humano, prezado
Senador José Fogaça, exataniente nos momentos _e~_que se
encontra, com propósitos sérios, c'om outro ser huma-rio, normalmente faz com que surjam possibilidade~ _ de criação, às
vezes na forma mais bela que se conhece, como o_ encontro
entre um homem e uma mulher, um encontro do qual surge
a criação de crianças.
Faço'esse paralelo porque quando _V. Ex• me coloca aqui,
com a ponderação tão séria que fez, essa pfeocupação,lembro
justamente que, no Senado Federal, quando representantes
do povo aqui se encontram para dialogar, o mais importante
é quando surgem reflexões que possam conduzir à criação
de soluções.
A preocupação de V. Ex• também é a minha. Eu gósiarili
de redistribuir a renda, porque há iri justiçaS- flagrantes, e fazêlo de forma a não criar"inflação e a cOnduzir ao maior crescimento da economia.
Acredito q uc isto possa Ser feito e tenho procurado me
respaldar nos maiores conhecedores da Ciência Eco:dôiÍliCa.
Por isso que, ontem, quando o professor Laura Campos
me transmitiu, poi escríto, essa-- refleXaõ que acabo de ler,
e.u me senti emocionado, porque avalio que surgiu de um
encontro que nós tivemos, de um diálogo onde a minha preocupação era tal como a sua: c_omo resolver esse problema?
Será que o Imposto de Renda Negativo pod~ ser um. caminho
adequado? Há poucos-dias, lemos que a Comissão de Notá-·
veis, designada pelo Ministro da Econorilia, haviã considerado
cobrar o Imposto· de Renda de todos os assalariados brasileiros, inclusive dos que ganham salário mínímo. Penseí comigo mesmo: se for para fazer justiça, tudo bem, todos os assalariados, até os que ganham salário mínimo, devem estar na
malha da Receita Federal; entretanto, os que não ganharem
pelo menos até -digamos -algo corno 4oje, cerca de dois
salários mínimOS~ algo em ~orno de oitenta e poucos mil cruzeiros, a esses deveria caber um complemento de renda, na forma
do Imposto de Renda Negativo, ~ a partir daí, inclusive, fiz
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alte_rações no meu projeto. Nos próximos dias, estarei apresenum substitutivo ao meu próprio projeto, pai"ã-que a
Comissão de Assuntos Económicos posS-a então refletir melhor, levando e_m conta as reflexões que tenho tido desde
abril, quando dei entrada no projeto.
. No diálogo que tive com o Relator designado,_ Senador
Maurício Corrêa, pedi a S. Ex~ a gentileza até de aguardar
um pouco mais, porque estou elaborando o substitutivo, e
·na troca de idéias, como com V. Exa agora, caÇa vez surgem
novos. caminhos._ Quando penSo, por""exemplo, nessa possibilidade - a primeira reação do Senador Maurício Corrêa foi:
- Puxa, mas não vai custar muito caro? Será que não vai
provocar inflação? Quanto V_3.i custar em relação ao PIB?
Temos que reduzir _certos tipos de despesas, porque uma vez
existindo Imposto de ·Renda Negativo, que concederá rendimento nas mãos das pessaos, que não têm :Pelo menos um
níVel de subsistência adequada_aos adultos, se isso for eficientemente administrado, poderemos cortar diversos tipos de
despesas, que hoje existem e que não têm a mesma eficiência
que este programa garantiria.
Muitos progra,mas existem, dentre os gastos _governamentais, que visam atingir a popUlação mais pobre. Mas, na verdade, de cada 100 cruzeiros destinados para isso, só chegam
às mão~ dos mais pobres 10 cruzeiros dos 100 originais.
Isso tem sido levantado inclusive pol' relatórios do Banco
Mundial.
~ando

Então, este é um p-rograma que rhais eficientemente, pelo
meno~, aiinglfia o objetivo de redistribuição da renda, mas,

com outra preocupação.
Eu, por exemplo, seguÓda-feira, diahJguei com um· empresário da Bahia, que me dizia: no ario P':lssado eu_ est_?va
com 270 empregados, minha empresa produz tapetes, este
ano estou com 70. Re.duzi cerca de 200. Estou angustiado.
O que vou fazer? Vejo as taxas de juros subirem. O Governo
acha que assim vai resolver. Como vou realizar mais investimentos, se estou com uma capacidade ociosa tão grande?
Este é a problema. A acumulação de capitãl no Brasil
foi de tal ordem que chegamos àquela situação, muito bem
diagnosticada por grandes economistas, e n~sto Karl Marx
teve um diagnóstico muito impressionante, que levou outros
economistas a concordar com ele, inclusive o maior economista deste século, John Maynard Keynes, também viu que
a crise da economia capitalista era prii::tcipa1mente da sobreacu-

roulação de. capital. E, para resolver isso, haveria de se garantir
a demanda agregada. Mas o próprio Keynes chegou a ressaltar, em suas palavras, a demanda agregada pode ser garantida
até em se abrindo e fechando buracos, mas é melhor que
seja de outra forma mais civilizada e racional. Há uma passagem de Keynes qUe é bonita neste aspecto. Ele fala que numa
sociedade mais cívilizada as economias poderão estar realizando investirrientos melhor planejados, visândo algo que seja
mais justo,-·maiS-civilizado. Para isso, fazRse necessário a me ..
lhor redistribuição da renda. E o Imposto de Reilda Negativo
vai nesta direção.
O Sr. José -Fogaça- V. E-x.,· se me peimfte~conduir
as observaçc?es,_ está to_cando num ponto crucial, mas que
não podemos deixar enxergar:· há um viés nesta questão que
não pode deixar de. ser analisada: A prol?o!ta _que V .. Erfaz do _chamado Imposto de Renda Negativo, que· a m1m é
extremamente sirripática, supõe urna oUtra coisa. V. Ex' acaba
de dizer isso, ela supõe a eliminação ·da chamad_a estrutura

6990 Sábado 12

DIÁRlO.Dú CONGR'ESSONACIONAL (Seçlló II)

Outubro de 1991

improdutiva, custosa e inoperante do Estado, Aquela parte
dade. E no caso, a proposição visa justamente permitir ao
da máquina estatal, que como disse V. Ex~, se o Contribuinte
Co_ngresso Nacional que se defina o mínimo necessário à subpaga 100, chegam só 10 ao usuário do serviço público. Essa
sistência dos ser_es humano_s -e· qu-e isso lhes seja concedido
máquina, evidentemente, desvia, distorce os recursos públicomo um direito. OTreítO ·eu ..:...._ fã:Çó 3Cp..ii um paralelo cos. V. Ex• está propondo uma coisaqúe eu;-éü-mo-c-ãndidato _tal como há duzentos e poucos anos Thomas Jefferson dizia·
ao-Governo do Estado no Rio do Sul, também pfópunha,
ao fundar as instituições da nação norte-americana, que era
isto é, deslocar do eixo o controle dos gastos públicos do
importante garantir a todo o cidadão nascido naqueie país;
Estado, da máquina estatal para a comunidade. Ou seja, a
primeiro no Seu estado e nos Estados Unidos. Isso foi, na
privatização não é. ncccssariarriente, privatizar rccllrsás __époCà;_ algO feVoluciorlário. _EntãO, é perfeitamente possível
o chamado Imposto de Renda Negativo- é u-ma privatízaçáo
e,- aliás~ é da COnstituição brasileira, art. 3", inciso III_, que
de recursos. Só que privatízar náo é-, nCccssarüifficnte, concenl!rri dos objetivos fundamentafs do País-e úfactiCú a pobreza.
trar bens públicos nas mão-s ·cte grupos poderosos. Privatizar
E garantir um mínimo de cidadania. Para esse mínimo de
é também entregar aqüilo que está na órbita do Estado para
cidadania, conjugado com a necessidade de se prover educaa comunidade, é comunitarizar os bens estatais. Nesse sentido,
ção, hâ que se dar condições de os seres humanos poderem
é que acho que temos que começar a raciocinar no Brasil.
se alimentar, morar, ter direito a saúde, para se educarem
Abrir mão de uma série de preconceitos que estão sobre nós,
e Se desenvolverem. Então, a Garantia de Renda Mínima
que achamos que -a m-á-quina estatal é intocável, que o estaou Imposto de Renda Negativo caminha nessa direção.
tismo deve ser o eixo da governabilidade quando, na verdade,
Agradeço ao Senador Ney Maranhão por ter tido a gentiacho que o processo cf-c comunitadzação das decisões é a
liza--cte me ceder a vez, posto que o Ministro Jarbas Passarinho
me·-agUai"da parã umã aUdiênCia às 11 h30min..
forma, mais adequada. Tinha e tenho esse projeto para o meu
Estado. É onde posso almejar ocupar uma posição de governo.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mas, tenha certeza V, Ex', se não se desmontar essa estrutura,
não temos como fazer com que os recursos públicos sejam
AntOnio- Mariz- Carlos De'Carlf--:- Carlos PatfOcinio
mais bem aplicados, Digo a V. Ex~ isso com toda a isenção,
DiaS-- Cid Sabói3. de Carvalho -Dario -Pereira
sem nenhum espírito de dúvida quanto às intenções de V. - Elcio Álvares - Henrique Almeida - Iram Saraiva E~~, mas apenas dizendo que esse Estado que está aí, oneroso,
Irapuan Costa Júnior - João França - Jonas Pinheiro pesado, custoso, perdulário, não tem condições de ter, diga- __ José Fogaça- José Paulo BisoI - L~vy Di~s _-Marco Ma~iel
mos assim, esse tipo" de benefíciO-; tão bCm pensado, tão enge- -Me ira Filho- Moisés Abrão - ~elson Carneiro_- Ney
nhosa e· criativamente 3.rquitetado pela competênCia de V. Maranhão- Raimundo Lira- Rçmaldo Aragão- _Telmo
EX~ Muito obrigado.
_V~ira~ _
O SR, EDUARDO SUPLICY _ Agradeço 0 aparte a
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa,
v. Ex\ nobre Senador José Fogaça.
projeto de lei qu_e será lido pelo Sr. lo Secretário.
Concluindo, gostaria de dizer que esta proposiçâo~ na
É lido o seguinte:
verdade, vem sendo objeto da reflexão dos marores econoPROJETO DE LEI DO SENADO N• 345, DE 1991
mistas da atualidade.
Dispõe sobre a nomeação de Adidos Culturais junto
O economista Jarites Tóbin, Prêmio Nobel de Ecoriomia.
às Representações do Brasil no Exterior.
no seu livro Polides for Pi-osperity, pOr eXém-pro, diz que
foi uma pená-que o GovernóLindon Johnson, que, embora
O Co"ngresso Nadonal decreta:
Art. 1"' As nomeações de Adidos Culturais junto às Retenha designado uma COmisSão, denominada Hahnemann,
para fazer propostas e que tinha proposto a introdução, nos presentações do Brasil no Exterior fã.r':'se-ão corri obediência
Estados Unidos, do Imposto de Renda Negativo, que, infeliz- ao disposto na alínea f do inciso III do art. 52 da ConStitUição
mente, isso acabou não sendo adotado. Ele menciona no seu Federal.
livro que, se tivesse sido adotada, provavelmente, a guerra
Art. 2~ Esta Lei ei:ttra em vigor na data de sua publicontra a pobreza, nos Estados Unidos, teria alcançado um cação.
resultado quase que total. Infelizmente isso não ocoireu.
Art. 39 Rev~gam-se as disposições em contrário.
Então, economistas como John Kenneth Galbraith, JaJustificação
mes Tobin, Robert Solon, Milton Friedman, Hayek, apontam
art.
da
Constituição
feder'al, que trata das compe0
57
na direção e na defesa entusiasmada deste ~ecanismo que ...
têndas privativaS do Senado Federal, prevê, nO inciso III,
O Sr. José Fo~iaça - Mas, são todos antiesiatizantes, alínea f, a competência para "aprovar previamente; por voto
privatistaS, Como V. Ex~ disse~-COni Ciceção de Galbraith. - secreto, após argüição pública, a escolha de: ... f} titulares de
OSR. EDUARDO SUPLICY ~_O economista, _Galbraith, outros cargos que. a lei determinar". Nas alíneas a a e são
hoje, é considerado_ o mais -brilhante crítico das instituições arroladas autoridades como magistrados, MiniStros do TCU,
do capitalismo e dó- sociàfis-rrio: Mas, interessantemente esta Governadores de territórios, presideiftê e diretores do Banco
Central e Procurador-Geral da República. Já o inciso-IV do
proposição paradoxalmente une...
mesmo artigo contempla a aprovação da. escolha de chefes
O Sr. José Fogaça- Todos eles querem o Estado mínimo. de missões diplomáticas de caráter permanente.
.
OSR. E-DUARDO SúP-LICY- Mas esta pro_rjosição une,
Entre estes-dois incisos situa-se o_ caso da_ escolha dos
por exemplo, desde o que está na máxima proposta por Karl Adidos Culturais, pois que sem serem chefes de miss_ões diploMarx na crítica-ao-pro-gra-m-a-de Gotha, quando ele diz qu_e, mátícas~-sâo, p·or excelência, os representantes da cultura nanuma sociedade mais civiliiada, os seres humanos se portarão clonai no-Exterior.
·
·
--de tal forma que cada um contribuirá de acordo Coin SUa
E õada representa melhor um povo que sua cultura. Necapacidade, e a_cada um será dado de acordo com essa necessi- nhum aspecto é mais _fundamentalmente autócton~, autêntico
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Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL ($eção II)

e marcante da nacionalidade que a cultura que identifica e
irmana sua gente.
_._
~ _
_____ _
_
A atividade cultural tem sido exercida, em nOssa diplomacia, potintelectuais notáveís, cómo Odilo Costa Filho e muitos
outros. O própriõ It<imaratY teVe, efn seus qUadioS, luminares
da nossa cultura, como Guimarães Rosa e José Guilherme
Merquior, recentemente falecido. É necessáriô promover uma
triagem; evitando-se a designação de pessoas inadequadas e
que não estão à altura de seus antecessores. Para evitar que
isso ocorra, ·piopomõS a ptévia-·aprOvaçáo Qo Senad_o_Federal,
que tem a missão constitucional de velar pela política externa.
Assim, fundamental que o Adido Cultural de ttma Nação
seja rec.rutado com base em critérios sólidos_ de representatividade da cultura nacional, desfrute de respeito e prestígio
cultural entre seus concidadãos, em âmbito_nacional, e tenha
essa representatividade avaliada pelos representantes do povo __
na Câmara.Aita.
Çoin estes argumento-s, esperamos merecer dos ilustres
pares a necessária acolhida a esta proposição.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 1991. - Senador
Pedro Simon.
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional- Decisão Terminativa.)
0 S
SI
TE (M
B I )
O
·
r
agno ace ar prOJeto tdo
R. PRE DEN
será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será-lido pelo Sr. 1'~
_.
Secretário. É lido 0 seguinte
REQUERIMENTO N• 729, DE 1991
Sellhor Pfesidente, Senador Mauro Benevides,
Requeiro, nós termos- dó art. _2_16 do Regimeiit<rinterno
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ilm" Sr. Secretário
de Assuntos EstratégicoS da Presidência da República, Dr.
Pedro Paulo Leoni Ramos, as seguintes informações:
1. Qwil. o critério -de seleção dos integrantes-da Secretaria de Assuntos Estratégicos? Há concursos para admissão?
Há cursos de formação para os agentes?
2. Quantos ex-integrantes do SNI foram aproveitados
pela SAE?.-- -----_3. o chefe de gabinete da SAE, Dr. Dione Craveiro,
foi demitido, de acordo com noticiárlo-·do Jornal O-Estado
de S. Paulo, por passar infõi"ili.aÇões para a empresa Urbansoft.
É verdade?
4. Qual a garantia real que a SAE tem de que outras
informações não estejam se-ndo passadas por funcionários?
5. Se ·a SAE não tinha sigilo nem a nível de chefe de
gabinete, como pode exercer funções de natureza ~tratégica
----essenciais à segurança nacional?
6. O noticiário em torno da Urbansoft fof originário
do Estado de Tocantins. A _SAE estava ac;lvertida a respeito
ou foi surpreendida com o envolvimento do seu_ chefe de
__ _
.
gabinete?
_ _
7. O chefe de gabío.ete do Secretário de Assuntos Estratégicos foi apenas demitido ou está respondendo a algum processo-?
_•
8. Na hipótese da SAE desmentir o-·jofnal O Estado
de S. Paulo, por que não esclareceu a questão na época devida?
9. A correta informação· da opinião pública sobre o Govemo não é um assunto estratégico?
- 10. Recentemente os- jófnãis,notieiaram: que Urit Coronel da reserva, lotado no ex-SNI pertencia a uma quadrilha
·de falsifiCadOres de dólares, que tinha ramificações no Itama-

raty. A SAE pode garantir que não há comprom-etimento
_d_e ninguém mais de seus quadros ou do ex~SNI nes~a atividade?
11. Qual a repercussão que a SAE acredita ter provocado_sobre essa denúncia na opinião pública?
12. Qu"al concluSão d3._ Sindicância- iiúermi da SAE
sobre a Urban'soft?

a

13. A SAE ouviu nessa sl:ndicância o Secretário do Meio
Ambiente de Tocantins, Sr. Maurício Garcia, sobre 'o envolvimenta de outros funcionários públicos?
14. O Sr. Dione Craveiro já era sócio da Urbansoft
antes de ir para a SAE ou nunca foi?
Justificação
Os órgãos que tratam da segurança na-cional precisam
estar acima de qualquer suspeita. O noticiário a respeito da
Urbansoft e_ sobre_ 0 envolvimento de um Coronel da reserva,
ex-integrante do SNI, com quadrilha de falsificadores de dólares prejudicou a imagem d~ Secretaria de Assuntos Estratégicos. No momento em que o Presidente da República parece
inclinado a estender sua ação ao exterior é necessário que
a Nação esteja convencida de sua eficiência. Infeliz:mente não
é isso o que está ocorrendo. Se o próprio chefe de gabinete
do Secretário Leoni Ramos estava, como informou o jornal
O Estado-de S. Paulo, passando informações para uma empresa, deve-se concluir a vulnerabilidade da SAE, inadmissível
para 6"rgão de segurança.
No passado muitos erros do SNI decorreram de falhas
na seleção' de seus integrantes, um dos quais acaba de ser
descoberto em atividades criminosas. Se o chefe de gabinete
da SAE passa inforrríaçõ"es e um. Coronel do SNI vende dólares
falsificados é evidente que os órgãos d~ segurança nacional
precisam ser reformulados. Aliás, o vazamento de- informaçõe.s, como aconteceu no chamado escândalo do café, parece
ser constante neste Governo.
·sala das Sessões, 11_ de outubro de 1991. - Senador
Pedro Simon.

(A Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requerimento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre _a mesa, requerimentO que será lido pio Sr. ="
Secretário.
-.
- É lido o seg~fnte:
REQUERIMENTO N' 730, DE 1991
Sr. Presidente do Senado Federal
Requeiro á V. Ex~~ nos· termos do art. 50, § -2~ da Constituição Fe<;{eral, combinado com o art. 215, inciso I do Regimenta Interno, sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento as seguintes_ informações, sobre a
importação do trigo que se encontra nos portos nacionais:
1 - qual a quantidade do trigo importado;
2 - ci_ual o volume dos estoques nacionais;
3-- de que países foi feita a importação;
±-qual o valor pago por tonelada desse trigo;
5- qual o valor da tonelada de trigo nacional.
_As quantidades e os valores informados deverão ser os
efetivos na data do contrato (ou do primeiro contrato, se
mais de _um) de importação_.
Sala das Sessõ.es, 10 de outubro _de 1991. - Senador
Levy Dias
(À Comissâo Dir(!tora.)
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. O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requerimento lido s·erá despachado à Mesa, para decisão, nos termos .
do inciso III, do art. 216, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Item!)
Discussão, em primeii-0 turno, d"ã -Proposta de
Emenda à Constituição n" 1_:?! de 1991, ,de aP,Jtoria do
Senador Maurício Corrêa e oiiti-"osSelihores Senadores,
O SR. PRESIDENTE (Magno .Bacelar) __:-Esgotado o
que cria o -conselho Nacíorüll de JustiÇa e dá o~tfas
tempo ~estiando ao Expediente.
providências. (4! sessão de discussão.)
Passa-se à
Em obediêncía ao disposto noart. 358, § 2", do Regimento
ORDEM DO DIA
Interno, transcorre hoje o quartç dia para discussão da proposta e apresentação de emendas por 1/3, no mínimo, da
Item 1:
_
composição do Senado.
DiScussão da proposta, em primeiro tur:no. (Pausa.) PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 74, DE 1991
Não havendo quem peça a palavra, a discussão da matéria
· (Em regime de urgéncia, nos termos do art. 336, terá prosseguimento na sessão da próxima quarta-feira.
c, do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Item 4)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n•74 de 1991, (n•4.771190, na Casa de origem),
Discussão, em primeiro turno, da Propo~ta de
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
E_!Jlenda à Cçmstituição n~ lS_,_Qe 1991,de autoria do
sobre a transformação do Centro de Educação TecnOSenador João Rocha e outros Senhores Senadores, que
lógica da Bahia CJ!l CentrO Federal de Educação Tecnodá nova redação ao inPso V do art. 37 da Constituição
lógica da Bahia e dá outras providências, tendo
Federal. (1' sessão de discussão.)
-~
Parecer, sob n~ 364, de 1991, da Comissão
9 , do Regimerlto
Em
obediência
ao
disposto
no
art~·
358,
§
2
- de Educação.
Interno, transcorre hoje o primeiro día para discussão da proposta e apresentação de emendas por 113, no mínimo, da
Em dis-cussão. _-_(Pausa)
composição do Senado.
__
Não havendo quem peça a palavra, encerro -a discusDiscussão da proposta, em primeiro turno. (Pausa-.)
são. A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
Não havendo quem peça a palavra, a discussão da matéria
terá prosseguimento na sessão da próxima quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Item 2:
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -::-:Eo~tá esgotada
Discussão, em turno único, da re_dação final ( ofere- a matéria constante da Ordem do Dia: cida pela Com.iss.ãO Dfretoi- cm- seu Parecer rt_· .1-~2,,
Há oradores inscritos.
de 1991), do Projeto de Lei da Câmara n• 10, de 1~91
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
(n' 5:375/90, na Casa de origem), que altera a composição e organiZaÇão- interna do Tribunaf Regiomil do
O SR. NEY MARANHÁO (PRN - PE. Pronuncia o
Trabalho da 3~ Região. cria cargos fuitções e dá outras seguinte discurso. Sem revisão do orador.)--'-- Sr. Presidente,
providências. -__
Srs. Senadores: ·
Dois assuntos me tiazem à tribuna neste instante. O priEm discussão ·a redação final oferecida pela Comissão
meiro deles é a entrevista neste instante. O primeiro deles
Diretora em seu Parecer de n9 362,ode 1991. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. é a entrevista do_ Governador Joaquim Francisco para a qual
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas. peço, neste momento, a transcrição nos Anais do Senado.
A entrevista do Governador tem alguns tópicOs oride
a redação final é Coilsiderada defínltivame[lte aprovada nos
S.. Ex~ diz: "Não abandono o Presidente."
termos do disposto no art. 324, do Regimentolntefno. --Por_ causa dessa~ dificuldades, mUita gente já começou
0 projeto retornará à Câmi:tra dos Deputados.
- a pular fora do barco e outros estão em vias de fazê-lo, como
É a seg~inte a redação final ãprcivada:
o Governador da Bahia "'ltônio Carlos Magalhães, que não
Redação final da emenda dQ Senado ao Projeto tem enjeitado oportunidade para fustigar o Presidente da República.
de Lei da Câmara n• 10, de 1991 (n' 5.375, de 1990,
na Casa de origem).
Em um dos tópicos, S. Ex• diz: "Para o Brasil
Altera a composição e a organização internà do
sair da crise, o Presidente propõe o entendimento, a
Tribunal Regional do Trabalho da 3~ Região, cria cargos
seu ver, o que está faltando para esse entendimento
e funções e dá outras providências. ·
dar certo".
)OMENDA N' 1
Ele responde:
(Corresponde à Emenda n' I-CCJ)
"Em primeiro lugar, o reconhecimento préVio é
Dê-se ao § 19 do--art. 6n tranSformando-o em parágrafo
de
que
a crise é grave e que o País precisa encontr(!.r
único e suprimindo, em conseqüência; -o- seu§ 29,-ã ·seguinte
um rumo, fazendo opção pela privatização, pela cooperedação:
·
ração cOm capital eStrangeiro, pela redução do tama-.-nho do Estado~ porque temos duas opções: sair da
"Art .. 69 ............. .-....-.• -.-.-..-~ .. :... +····-----h·· ... .:..,_g
Parágrafo único. Os__câ.rgos em comíssãO de Ascrise pela guerra ou pelo pacto. Alguns países saíram
sessor de Juiz, privativos de -portadores de diploma
pela guerra; outros, pelo pacto. E alguns pela via da
de Bacharel em Direito, serão preenchidos mediante
inércia: esperaram a quebradeira ger~l para. só depois,
livre indicação dos magistrã.dosaos quais forem servir ...
buscar a saída. Cabe a nós; nesta hora de dificuldades,

e
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política. Temos que pensar, prime"itó,- erfi ajUdar a resolver
de espírito público, rec.Onhecer que o Presidente da
República tem um mandato legítimo, com três anos
oS problemas graves por qu~ passa o País hoje, e não perder
e meio de Governo pela frente. E Sua Excelência tem,
tempo com fatOs que só ocorrerão em 1995, como, por exemplo_, as eleições para Presidente da República. Temos que
portanto, autoridade suficiente para propor esse pacto,
ajudar o Presidente nesta jornada, porque todos estamos no
embora eu esteja cada vez mais descrente de sua viabilização."
--=mesmo barco: se ele afundar, afundaremos todos. Homens
de responsabilidade como o Sr. Orestes Quércia, o Sr. AntóO repórter pergurifá: Por qúê?
nio Carlos Magalhães, o Sr. Leonel Brizola, o Sr. Mário Covas
"Porque falta aquilo que eu disse antes: a consciên- e tantos outros têm que deixar de lado suas pretensões à
cia de que a crise é grave e_espíriio- pUblico para enfrenPresidência da República e sentar à mesa de entendimentos.
tá-la."
--Assim, congratulo-me com o GOvernador Joaquim Francisco pela·manetra direta e franca com que S. Ex" falou em
Em outro tópico, ele pergunta:
sua entre.vista. Isto porque há Governadores que vão ao Palá"- Está_ conVencido de que a abertura para o cio do Planalto conversar com o Presidente e, quando saem,
capital estrangeiro é realmente nece_ss~ri_a parã o Brasil
relatam para a imprensa outro tipo de conversa.
-- - -- ---- -sair do buraco?
-Sim. TemOs de fazer aqui o que os outrOs fizeram lá fora e deu Cúfo. Será que a Aiemã.nha, o Japão,
·o México, TaiWan e tantOs oUtros estão érfados-e só
nós -é-que-estainós certos, -com o País desse jeito?"
Aliás, ele diz também no manifesto nacionalista que está
sendo encabeçado pelo Governador Miguel Arraes:
"- Lembrei-me de_ 1950, de Carmem Miranda"
e daquele tempo em que meu pai fazia a política do
PSD. Mas como recordar é viver, de qualquer forma,
valeu."

Um outro tóPico:
"-Para o Senhor, foi um Crro o Governo retirar
o fim da estabilidade do emendão?"
Ele responde:
......-.Foi um erro sim. Como foi ·um errO tafubém
suprimir o=dispositiVo que acabava com a aposentadoria
por tempo de serviço. Veja o meu caso, mand~i o
Dr. Jarbas Cunha fazer um levantamento na minha
ficha e ele me veio, sorridente, dizer que no próximo
ano me aposento, aos 44 anos de idade. Com essa
·idade, creio eu, ainda pos...;;o contribuir muito _com o
Estado e com o País. Mas se me aposento com o salário
de procurador, quantos trabalhadores irão pagar a minha aposentadoria? Por isso, embora eu tenha esse
direito, não Vou me apose-iitar: Acho um absurdo~ a
pessoa se aposentar oom 38 ou 40 anos, como ocorre
com muitas professoras; não pela idade em si, mas
pela sobrecarga que. isso provoca à Previdência.
"Nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém se
aposenta com salário integral: no máximo recebe 70%
- e aqui é 100% - do salário e aas 40 anos, 42 e
44. Isso não está certo, porque o País não agüenta
essa carga.'.'
Sr. Presidente, tenho autoridade para pedir a transcrfção
nos Anais dessa entrevista dQ Governador Joªquim Francisco.
Todos sabem que, como Líder do G.over_no do President~
Collot, no ano passado, nas eleições para o governo de Pernambuco, votei em Jarbas Vasconcelos. É um Estad_o que
tem sorte corri os seus Governadores. Desde o tempo de Agamenon Magalhães até hoje., ele tem escolhido homens de
competência que poderiam até assumir o alto cargo de Presidente da Repúl)lica.
.
O Governador Joaquim Francisco, em sua entrevista,
· sint~tizou inuito bem o que o poVo brasileiro espera da classe

O _S_!'• Alexandre CostaEx• um aparte?

~obre

Líder, permite-me V.

· O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
Senador Alexandre Çosta.
O_ Sr. Alexa·ndre Costa - LOuvO o prOriUnciamento -de
V. Ex•, mas comungo ap_enas pessoalmente com o pensamento
do Governador de Pernambuco. Enten_,do que houve um certo
exagero quando S. Ex~ disse da aposentadoria com 38 anos.
Com 38 anos, s6 fabricada. Hoje, pela nossa Constituição,
as mulheres podem aposentar-se até com 25 anos, pela aposentadoria proporciorial, e os. homens, com '30 anos, também
pela proporcional, porque continuam a vigorar os 35 anos.
Logo, como ele iria conseguir esSa aposentadoria ãoS 38 anos?
O -SR. NEY MARANHÃO - Ele falou aqui, Senador,
entre 38 e 40 anos. Mas acredito que ele dosou muito a coisa.
Mas ele disse que vai aposentar-se aos- 44 anos .
O Sr. AlexanO.re Costa - Pela aposent3doria proporcionã.l.
OSR.-NEY MARANHÃO _:_Mas com 44 arios, Senador,
o homem está no auge da sua capacidade de trabalho e dos
seus conhecimentos.
O Sr. Alexandre Costa- Mas nem tOdos. Com 44 anos,
a classe alta está no auge, mas a classe pobre est~ no fim.
d SR. NEY MARANHÃO - Mas, nos outros países,
Senador. 44 anos ainda é muito cedo para a aposentadoria.
Por exemplo, um pro~essor se aposentar com 44 anos ...
O Sr. Alexandre Costa- Mas, meu nobre Líder," V.
Ex• não pode comparar o Brasil·com os outros países. Somos
um País de salário mínimo de 42 mil cruzeiros. Com um salário
de 42 mil cruzeiros, em nenhUin --paíS civilizado do mundo
o homem alcança a aposentadoria aos 65 anos de idade, como
estão pretendendo estabelecer. Vai-se GQnfundir a morte com
a aposentadoria.
- O SR. NEY MARANHÃO- Mas o Governador Joaquim
Francisco está dando exemplos. É claro que 44 anos é uma
idade muito pe(J-uena para se aposentar. Daqui a pouco o
Brasil vai virar um pàf~ só de aposentados. Mas quem vai
trabalhar para garantir isso? V. Ex~ está vendo o exemplo
_de países que estavam como nós.
O Sr. Alexandre Costa - E por que não fazemos tudo
isso daqui para a frente? O mundo não vai acabar, e o Brasil
também não.
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O SR. NEY MA-RANHÃO- Estou apenas comentarido
essa entr"evista do Governador Joaquim Franciscu, com quem
concordo em p·arte. O nosso País pr~cisa é de trabalho. Veja
V. Ex• a China, que--é um país parecido conosco, apesar de
ter uma população oito vezes maior _do que a nossa. Estive
lá há dois meses e não vi ninguém pedindo esmola, ninguém
com fome, ninguém sem trabalhar. Um outro exemplo seria
Taiwan, um--paizinho menor que a Paraíba e com uma reserva
cambial de 86 bilhões de dólares, ou seja, o que o Brasil
deve._ Mas lá se trabalhit.
Aliás, considero até bom que as pessoas trabalhem até
os 65 anos, porque, fiCando em casa e trabalhando menos,
só vão pensar em besteira. Quanto mais a pessoa frab3lha,
mais ela· se exercita. É melhor 'do que ficar em casa, trabalhando apenas quatro ou seis horas, muitas vezes até se vician--do em drogas.• bebidas e tantas outras coisas.
O Sr. Elcio Alvares- V· Ex~ me permite uril aparte?
OSR.NEYMARANHÃO-Cbrrfprãzet,nobreSehador.
O Sr. Elcio Alvares- O Governador Joa_quim Francis~o,
inegavelmente um dos políticos de maior r-eSpeitO -neste País,
demonstra, nessa entrevista, ter uma visão ampla-da situação
nacional. S. Ex~ é enfáticO: -"não-abandono o Presidente".
TenhO sido aqui, coriiO iiitegrante dO PFL, um elemerito -que
vem colaborando com o Governo nas votaÇões.
_o_-

O SR. NEY MARANHÃO- E o <ipoio de V.
a experiência.que tem, é muito importante.

Ex•,

com
-

OSr.EicioAlvares-AgradeçoaV.Ex~Mas,noSúltimoS

dias, tem-me inquietado a postura-do Govemó em relação
ao projeto político talvez mais importante que o Presidente
Collor pudesse desenvolver. Com a apresentação do Emen-

~~~~n~e p:~s:d:~~ç;~f~~~e~~ifori:~:~~r~~~~~:éd~ ê~r:i~~~~
0

de Constituição, Justiça e Cidadania _ .e é preciso que se
·
S d
diga que isto ·está acontecendo aqm no ena o- houve uma
mobilização geral de todos os Partidos de oposição, e o Governo amargurou mais uma derrota dentro da Comissão. En. Francxsco
.
tão, quando o Governador Joaquim
anunCia que
não. abandona o Presidente, S. Ex~ está tendo· a visão não
somente dos problemas sociais e económicos, (jlle são gravíssimos, mas também que o País está desordenado politi~amente.
. O Governo tem de cOmpreeA.qer que não é só falar do projeto
económico, do projeto social, porque a situação financeira
do caixa não permite mais qualquer excesso de benemerência
por parte do Poder Público. Ele tem que começar a preocupar-se exatamente com a sustentação política do Governo
dentro do Senado da República, onde todos os projetas s,ão
maturados e examinados com cuidado por nós, Senadores.
Percebe-se, a olhos visto, que o Go_verno não estabeleceu
um diálogo, que é fundamental para a prática -democrática
e para a solução dos problemas. Desde que o mundo é mundo,
qualquer solução de problema administrativo passa pela via
política. Se a via política for excluída, e o Góverno não tiver
preocu-paÇão· com a sustentação d.as su~s Maiorias nas CasãS"
Legislativas, dificilmente ele conseguirá inanter uma posição.
Então, também concordo com o Governador J.oaquirn Franciscp. É uma hora em que,· pela gravidade dos problemas
nacionais, não podemos mais distinguir as pessoas. O que
está em jogo não é a imagein, a pessoa física do Presidente
FernandO Collor, mas a realidade preocupante que estamos
vivendo: a crise econômica Dos assusta; Os índices de inflação
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estão sub{ndo de- manejra acefefãcta, e aS conseqüências disso
serão lainentáveis nos próximos anos., Então, nobre Líder
Ney Maranhão, conheço o seu caráter, a sua personalidade,
oseumodoabertodeagir,asuasolidariedadede_c9mpanheiro
que é impressionante. Entendo que este é o mome-nto que eu diria já se está tornando bastante difíCil -·para que
o Governo se pre-ocupe em- "formar suas maiorias ou abrir
o diálogo político para permitír, entãõ, que os projetas de
grande importância, na área social e económica sejam, evidentemente-, examinados, não com a dificuldade que se antepõe
já no primeiro passo-do Emençlão. Não- tinha dúvida nenhuma
de que o encaminhamento do Emendão para o Congresso
Brasileiro iria _gerar exatamente o que aconteceu. ontem. -As
oposições se aliaf-am novamente, vão criar embaraç_o. Lamen-tei;·--porque o Presidente teve uma boa-fé extraordinariã -nesse
os a preocupação de cada interlocutor de sair da sua própria
versão sein se preocupar com o resultado finaL Então, n6s
nã<? podemos abandonar o Presidente. Não é apenas a eXpressão, na razão da pessoa física, mas sim de um sentimento
nacional de preocupação coletiva. E se o Governo -não -·se
colocar, neste momento, dentro de uma realidade política
séria, aqui dentro do Senado da República, vamos· ter uma
grailde dificuldade que, no próximo ano, talvez seja intrans-·
ponível.
O SR. NEY MARANHÃÓ- Agradeço a V. Ex~ o aparte,
Senador Elcio Alvares, pela experiência ,política" que tem,
com passagem por vários cargos como representante do povo
do grande Estado do Espírito Santo, assill) comO inaS, pela
percepção das coisas que estão acontecendo. Com o que V.
Ex~ falou do Emendãb também concordo.
·Quanto ao ,Governador Joaquim Francisco, r~pito, não
Votei nele, votei em Jarbas Vasconcelos, _que é outro homem
de bem, se fosse GOvernador de Pernambuco, acima doS inte- ·
reSses do partido, ele Veria o Brasil e o·;Estado. Hoje eu
colaboro e ajudo o g_ovemador Joaquim Francisco, porque
o considero um patriota, um estadista e um homem que está
vendo as coisas deste País.
Nessa sua entrevista·, ele sintetizou -que V. EX" acaba
.
.
. s.se
de citar: temos que nos umr
C •..e.a.cla
- polítii=a,
• principalmente
·
hoje, com a força que o ohgresso possu1, tem uma participação decisiva na crise e:ffi que estaffia:s:- ~ ·
-No ano passado, eu era 0 Líder do Go,verno. Quando
o nobre Senador José Ignácio pleiteava a sua candidat_ura
a Governador 'do Estado do Espírito santo. assumi a Liderançado Governo, e ocorreram problemas difíceis na reeleição
de um terço do- Senado.
Nós, no Senado Federal, sustentamos as posições importantes do Governo Cóllor, sustentamos -o problema de veto.
!de salário, veto da Previdência. Tínhamos maioria segura.
Hoje, não temo-s·, porque o Governo- não está ·InteresSado
em ter essa maioria.
O Sr. Alexandre Costa- Permite-me V. Ex' um aparte?
0 SR. NEY MARANHÃO - Terei grande prazer em
dar 0 _aParte ao meu companheiro da velha guarda e meu
guru no s~nado; 0 Senador Ale;.ç.andre Costa. mas, anteS,
quero concuir 0 meu raciocíniO:-- ---· --------Sou um hOineiri (j_ue acrediiano Presidente.-COino primeiro Sena9or a apoiá-lo, não tenho um inspetor de quarteirão
neste Governo, mas considero de fundamental importância
o Governo ter essa maioria segura no Senado Federal, porque,
na hora em que o Go.verno tiver é:ssa maioria no Senado,
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os nossos cOmpanheiros da Câmara (não acredito tenha o
Governo maioria- ha Câmara -V. Ex~ sabe que sou franco
-não acredito), os nossos companheiros das Lideranças na
Câmara dos 'oeputados,·repito, poderão negociar mais_ tranqüilamente com a área radical e com a área de oposição,
que quer apenas fazer o palanque para as eleições de 94,
não deixando que o Presidente faça alguma coisa.
'Se o Senado Federal tiver uma maioria S:egUta_,_tudo poderá reverter-se, como se reverteram no início 4o Governo do
Presidente Collor.
A entreviSta do Go-vernador Joaquim Francisco está sinte-

tizando muito bem aquilo que o povo brasileiro está olhando:
a cla~se ·política e o Presidente da República; mas, principà.lmentci, não está vendo a nossa_ classe polítí~ Com-bons_ olhos
-basta verificar a pesquisa existente.
·
· -. - --Também temos que levantar nossd astral junto ao povo
brasileiro. Alguns dos nossos_ Líderes não estão vendo isso,
estão de olho no que vai ocorrer daqui a três anos e· méio,
na eleição para Presidente da República, sabotando in~ireta
mente esse entendimento nacioOal.
Portanto, congratulo-me com o Governador Joaquim
Francisco por essa: erifreviSta tão impottant~- iíesse momento
de grave crise por que passa o País.
Tenho prazei- de ouvir o nobre 5ena4or Alexandre .Costa.

O SR. NEY MARANHÃO - O próprio ex-Presidente
José Sarney falou que a Constituiçáo, da maneira Como ela
eStá, tornaria"o. País ingovernável.
O Sr. Alexandre Costa -Mas o Presidente Collor não
disse isso.
OSR. NEY MARANHÃO -Sofreu que só "bode embarcado". O nosso P~sidente José Sarney sofre~ demais.
·
O Sr. Alexanare Costa-,--- Quem disse isso foi o Presidente
José Sarney, e não· o Presidente Collor.
... ·OSR. NEY MARANHÃO-Claro, mas hoje o Presidente
Collor reconh,ece.
_
O Sr.- Alexandre Costa -Na vigência_ da Constituição,.
não encontrou nenhum defeito que o impedisse; tanto não
encontrou que marcou cem dias para dar solução para a inflação no_ Brasil e para os nossos problemas. Disse que tinha
uma bala; atirou e graças a Deus não pegou em nenhum
de nós.
·

O SR. NEY MARA.NHÃO- Graças aos oligopólios, aos
cait:éis comandados pelo Antônio Ermírio -cte Morais, essa
bala molhou. Era uma bala muito boa, mas corii certeza foi
cOlocada dentro.d'água, e na hora de apertar essa bala fal.hou.
.O.s cartéis que o Presidente José Sarney tant9 sofreu também.
·o Sr. Alexariãre ·costa- Senador Ney Maranhãç, V. .
O Sr. Alexandre Co•ta- Eu. só quero dizer a V. EX'
Ex' 'é un:t homem de longa experiência, ...
que rião tenho prevenção absolutamente contra o Presidente
·
O SR. NEY MARANHÃO- De experiência, mas sempre nem contra o governo.
ouvindo V. ~x' _
·
O SR. NEY MARANHÃO -Eu sei disso, Senador, V.
O Sr. Alexandre Costa - ... desde os anos 60. V. Ex• Ex~ é_ um homem que· está acima disso, só quer· o bem do
nosso País.
- . viveu todas as crises deste País.
O Sr. Alexandre Cos_ta- Eu nunca fui aqui uma oposiÇãO
O SR. NEY MARANHÃO- Todo esse fll~evimos jun- permanente, nem apaixonada, Inesmo p<;>rque não p()SSO me
tOs, Senador ..
apaixonar contra os inleresses da sociedade brasileira,, mas
O Sr. Alexandre COsta - Não há testemunho maio'r do _quero que seja.em terinos. Acho que este Congresso Nacional
que o de V. Ex' do apoio q~e o Congresso Nacional tem tem os maiores homens brasileiros, ...
dado ao Governo: -o que o CongresSo Nacional negou ao
O SR. NEY MARANHÃO- Correto, e V. Ex•, que
Presidente Collor durante esse tempo? Deu-lhe o Plano Collor é um dos gurus daqui.
I, deu-lhe o Plano Cqllor IL Está lançando um outro plano,
O Sf. AleXandre Costa- ... pela cultura, por tudo, enfim.
que eu presumo, não sou eu que voU apelidá-lo, é o Emendão,
Logo, eu tenho que acreditar no_ governo e tambén:t no Conque é o Plano Collor III.
·
gresso Nacional, do qual faço parte.
O SR. NEY MARANHÃO - Mas o Emendão hoje é
O ~R. NEY MARANHÃO - Essa posição de V. Ex•
a Eme"ndinha.
··
é muito importante. V. EX\' sabe que, às vezes, quando ~énho
O Sr .. Alexandre Costa - Mas não sei se desta vez o algumas posiçQes a tomar sempre recorro àquela gabinete
do lado esquerdo do elevador, tomamos um cafezinho juntos
Congresso o apoiará no todo. Mas a verdade e~tá naquilo: ..
e· ou,ço com- mui tá atr;nção o~ conSelhos do nobre Senador
O SR. NÊY MARANHÃO - E tem que apoiar rapida- e amigo Alexandre Costa.
~
.
. mente.· Agradeço a. V. Ex• pela atenção .
O Sr. Alexandre Costa- ... ~aquilo qu~ ajude o Brã:sii.
Logo, o CongressO fero sido muito ~rreto ct>r~):> País, co~
. os interesses pa Nação, e até mesmo com o Presidente Collor,
porque o Congresso nada lhe negõU. As coiSas estão eria-das,
mas não é pelo Cóngresso Nacional. As coisas eStão errad~s
é'pela burocracia. ·
O SR. !\IEY MARANHÃO - E a nossa Constituição,
Senador· AICxandre_ Costa~·
O Sr. Alexandre Costa - Mas quando· o Presidente f9i
eleito sabia .que a Constituição era êsta. E prometeu que
em 100 dias daria a solução.
·

-ó- Sr. Elcio Aiv3res - RetQi-no ao meu aparte, se V.
'Ex• me permite.
.
· ·Ó SR. NEY MARANHÃO - Com niuito prazer, nobre
Senador.
O Sr. Elcio. Alv~res - A palavra judiciosa do Senador
Alexandre Costa fotografar bem a situação que estamos viven- -do. Este Congresso", do. qual temos a honra de ser· um dos·
seus· participantes, tem demonstrado em todos os momentos
lim .sentido de patriotismo muito grande. É pena que às vezes
a imagem seja 'distorcida. O Presidente tem tido nesta Casa,
nós mOmentos mais grayes, um apoio que é inquestionável. .
Apenas, evidentemente, e há um processo político, o goyer~o
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que O Senador Nelson Carneiro iria fal_ar no PaláciO Tiradenno início e~ Uma-coisa, Ogoverno-ãgeira·está C}uãSê nirmetade
da caminh~da. O que realmente nos causa espéciç c preocu.:- tes, já sabia-que a seu lado estaria MonSenhor Arruda Câmara,
pação é qu~ o GOverno nãô está-, de maneira nenhUma, deterno processo histórico dos debates sobre o divórcio. Debaies
minado a abrir um diálogo com as forças políticas_ deste País, - briihantes_entre Monsenhor Arruda Câmara e Ne.lson Carneiro.
não no sentido fiSiológico. Repugna-me, quando leio detem)jnados noticiarias - sou membro integr_ante dq Part!d9 da
OuçoV .. ~x· com ~uita atenção.·
Frente Liberal- dizendo que o.PFL quer cargo, quer posição,
O Sr. Nelson Carneiro - Considero-me nes"ta Casa um
quer vantagem pessoal e nunca reinvindicamos nada <}O ~resi
Senador independente para aplaudir ou criticar. Na minha
dente da Repúbli'ca. Damos sempre colàboração - como o idade, e no fim do mandato, o terceiro que o povo me conferiu
Senador Alexandre Costa falou - no sentido_ de ajudar a
para este Senado, não tenho interesse pessoal em jogo. Mas,
resolver os gra1:1des problemas nacionajs. Porém, entendemos, . acho que .o que se perdeu em, um ano e oito meses neste
neste momento; em· que há uma clarinada muito forte na
País, foi a esperança. O Brasil acoÍnpanhou a luta do candidato
Câmara dos Deputados, _com o desdobramento do Emendâo,
Fernando Collor ~~ Mello na certeza de. que o seu Governo
que foi um processo-Iaborios_o;-de audiência, _um processo restauraria neste País o que se havia perdido: a esperança.
q~e ocupou praticamente toda a mí~ia nacional_-. Ê o retrato
No entanto, acabo de ler no_ O Globo --::- houve_ um grande
exatamente de que há uma consciência de oposição._ No moescândalo neste País com o que aconteceu na LBA - em
mento em que há uma consciÇricia dê: oposiçãO, -é-·necessátiómanchete; ''O Superintendente designado admite 115.naLBA
que haja uma consciência de Goyerno. Essa preocupa-ção deve
e reconduz 7.8% dos exonerados." Quer dizer, não aconteceu
assaltar agora o Govenlo da República,- para tentar fazer a
nada"". Vamos restabelecer a situação anterior. Não é possível
sua maioria nesta Casa. Se não houver essa inaioria, vamos
que essa seja a solução que o Governo encontróu para urna
ter Uma visão distorcida, unilateral, o _enfdque do Plená_rio
-:-e são poucos os debates em favor do GovernO neste plenáriO situação que todos achavam que precisava corrig~r 1 _ inclusive
o Presidente da República. De modo que, quando o Presidente
-V. Ex~ tem sido ad)'llirávei no comportamentO de defesª da República quer o enxugamentoda máquinat-pede ao privo
do.Governo, juntamente cOrit--o n-osso brilhante Líder M_arco
mais sacn!ícios, mais imposto-S, e nomeia--tin:I Diretor- não
Maciel. Mas, observamos, cada vez mais cresce o sentimento
o conheço, não tenho nenhuma restrição pessoal a ele - ,
de oposi_ção, que é legítimo, é da prática democrática, mas
mas que um mês depois, em vez de diminuir, aumenta de
que pode ser prejudici,al no momento em que o País, indepen115 o número de funcionáiioS, não por concurso, funcionários
dentemente, - torno a repetir-- da pessoa física do Preside confiança, na LBA,e reconduz 78% daqueles que exonedente Fernando Collor de MeJlo, vive uma das· crises mais
rou. Então, não havia riiotivo para mudar. Perderam a espegraves da Sl,la história. E esta Casa, que é Uma Casa de sabedorança aqueles que esperavam que a LBA tivesse um novo
. ria, de prudência, o Senado da República sempre será a Câmarumo, um novo destino. Está certo, ninguém é responsável
ra Revisora, que faz com que os grandes projetas tenham
pelo que aconteceu, tudo era rtHiitQ b_pm e é melhor que
aqui ~..~:m tratamento isento de partidos.
se volte ao que era no passado. Essa perda da esperança,
O SR. NEY 1\:IARANHÃO- São homens de cabeça fria, _Senador, em todo_s·os setores, é que está dificultando a açã_o_
Senador.
do Presidente_Collor. É preciso recuperar a esperança. Houve
O Sr. Elcio Alvares- Exatamente. Então Lídér, Ney tempo neste País em qu·e a esperança se chamava Luís Carlos
. Maranhã.o, temos realmente essa preocupação. A oportuni- Prestes, depois Ec;luardo Gomes, depois Jânio Quadros, dedade .d_a entrevista do Governador JoaqUim Francisco, nos pois Fern~ndo Collor de Mello e foram desilusões em cima
trouxe, inclusive, o gáudio sJo aparte do Senador Alex~ndre de desilusões. Então, este é um País que não tem por que
Çosta·, deri:ronstrando clarame_~te.isso, que é bom frisar tam- se iludir. O que precisamos restau_rar no Brasil não é a confianbém.
há preocupaçãO de executivos .f?rilh<!.n~~s, como g_ ça, não é o ajuste fiscal~ é a esperança e essa espetança já
. Goveniad.or Joaquini Francisco, também não falta a colabo- morreu há muito tempo no coração dos brasileiros. Se V.
raçãO permanente, diuturna do Congresso Nacional para, ao Ex~ consultar um a um, verá que ninguém tem _maiS espelado do Presidente da Reública procurar resolver, desde que ranças ...
SOlicitado enl teç:IpO oportuno e na forma adequada.
O SR; NEY 1\:IARANHÃO- Eu te~ho; Senador!
O Sr. Nelson Carneiro...:..... Permite-me V. Ex• um aparte?
_9 Sr. Nelson Carneiro- .....só V. ~x~, porque esses fatos

se

OSR. NEY MARANHÃO -Concordo com V. Ex•, Sena·
dor Elcio Alvares. Acho que .o debate de hoje, baseado na
entrevista do Governador de Pernambuco, entrevista que colocou os "pingos nos is", foi mu._ito _fmportante;.
Espero que o Ministro Jarbas P_assarinhó, coord~11ador
do Governo na área -polítíca_, jurito ao Presidé'nte Collof_, tome
conhecimento deste debate. Na próxima sei'nana terei oportunidade de falar"também com Sua Excelência o Senhor Presidente da República, e aproveitarei para tr~nsmítir.alguns-deta-
lhes deste debate que escla!eceu muita coisa.·
~
-

demOn$tram que não .se pode esperar de alguém que foi nomeado para fazer uma devassa e uma revisão profunda, acaba,
ao invés disso, admitindo 115 na LBA e reconduzindo 78%
dos exonerados. Por que exonerou? Para ti!ar de uma furição
e colocar em outra? O funcionário- coritinuou o mesmO. Se
o. fuficionário era dispensável tinha de dispensar, mas nesse
momento queremos aposentar aqueles que fizeram concurso
e não têm dez anos, enquanto vamos deixar aqueles que não
tendo feito concurso, que entrararri pela janela, mas tendo
5 anos em 1988, fiquem estáveis,_ porque a ConstituiÇão o
permíte. Mas, aqueles que são concursados e não têm 10
O Sr. Nelson Carneiro --Permite V. Ex• um aparte?
anos de exercício podem ser demitidos. Coni ~es critérl.ps
O SR. NEY·MARÁNHÃO- Tenho o m-aiói prazei'eiii- · ri.ãO poSso votãr a favor dessa erD.enda. Não há .nenhuma crítica
ouvir V. Ex~ que é a figUra do nosso professor. Eu o ouvia pessoal ao Piesidente, mas perdi a esperança, e essa é a alma
muito nos debates do Palácio Tiradentes. Quando -eu escutava· do povo brasileiro; todos nós brasileiros_perdémos é;l·e·spe.-
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rança. Peço a. V. Ex• que colabore conosco, fale com o PresiEx• tem 80 anos de idade e eu ~enho 65; _nós dois já estamos
dente para deixar tudo mais e restaurar a esperança o coração
depois dos 60, já "comprando vento"; Senador, mas esperanÇa
dos brasileiros, porque no dia em que não houver esperança, neste País eu e V. Ex• não. podemos deicar de ter. V: Ex•
vamos para o desespero. até para a luta armada, porque o
diz iSso par3 incentivar -o Governo, os Deputados, os Senadodesespero leva a tudo. Vi, há poucos dias, na televisãO, uma
res, ·os representantes do poVo, para-que tenham esperança
mulher presá, em São 'Paulo, que vai cumprii" uma pena de
neste Brasil.
·
7 meses, porque na hora de' ter o filho,~ não tendo dinheiro,·
Eu tenho uma fotografia, que muito me orgulha, Senador,
roubou uma mamadeira.
·
.de detento n"' 20.402. Aprendi muito dentro da detenção.
E a de P_ernambuco era uma das. piores do Brasil. Fui preso,
. O SR. NEY MARANHÃO - às ladrões de casaca não
cassado; perseguido, humilhado, suspensos foram .os meus·
estão na cadeia, não é Senador? Os Governos passados também nunca colocaTam. Aliás, o Presidente Collor já colocou, direitos políticos, mas nunca deixei de ter esperança neste
País. Assim Sendo, nobre Senador, v .. Ex~ como os Senadores
agora do INSS váriOs, na cadeia.
Alexandre Costa, Elcio Alvares e todos nós, torcemos e vamos
O Sr. NelsQn Carneiro --,-- Quero que se concluam os ter. a esperança de que, no final desta batalha, comandada
.inquéritoS rigorosos. Esses faruosQS_-iiiCJ.uéritos rigoro"soS qUe
pelo Presidente Collor, eleito por 3? milliões de votos de
não acabam nunca._ Quefu São os .responsáveis pelo _cãso do brasileiros ·que confi.aram a Sua Excelência o Govenio déste
café? Onde estão eles? Quantos meses jã: decorreram! Onde P~s, comprovaremos que Deus é brasileiro e que nós vamos
estão os responsáveis pelos prejuízOs dos usineifos de Ala-· sair da crise.
goas? Onde estão os responsáVeis por todos esses escândalos
O Sr. Ne~on- Carn~iro _:_ V. EX!' me pe'nnife esclarecer?
que todos os dias saem nos jornais? Ess.es nunca aparecem,
nunca serão punidos! Por isso o qUe Se-_Iferâeti no -Brasil, ~u tenho esperança ito Brasil. Entretanto, os atos que estão
Sr. Presidente, não foi a_c~mfiança no__r_r~s_idente Fernando sendo praticados e que es~ão impunes e, ao contrário"~- São
Collor, não foi a confianÇa cm nenhum Presidente. O que presti-giados não resultaram no povo a confianÇa depositada
se perdeu no Brasil foi a_ esperança de dias'melhores. Vamos no. atual ~residente da República, com quem eu tenho a&
recuperar a esperança, e outros.mais felizes, serão os dias melhores _relações e nenhuma razão de divergência pessoal.
M~_s acredito que cada um de n6s e~tá -pe.rdendo a esperança
do futuro.
n~__gpvemó atuaL ~ preciso restaurar no Gove-rno atuaf"a
O SR._NEY MARANHÃO -.Senador Nelson Carneiro, esperança. Devolver ao povo a confiança de que dias melhores
ouvi o seu pronunciament'õ-com toda atenção, corii o reSpeito virão.
e a amizade que, como eu, todos nesta Casa têm por-v.
O SR. NEY MARANHÃO -Nobre Senador, todos os.
Ex~
~
Com relação à LBA, V. E-x~, num pronunciamento que ·atos que são denunciados e que têm· cabimento o GoVerno
está apurando. E es:tão af como prova os escând.alos--do INSS;
fez aqui sobre o_ enxugamento. dessa máquina;·--teve o meu
apoio. Aliás, V.· Ex~ sabe que hol)ve um proJetO_de minha que vêm desde o tempo do Sr. Getúlio Vatgas, agora nas
autoria, "aprovado, por unanimidade, depois de acalorado de- mãos do Presidente CoJlor; que deu toda a ·cobertura, não
bate na Comissão de EconOmia. Coino é um projeto termina- só à instalação da Comissão Parlamentar de ~nquérito, mas
também a de uma comissão paralela investigando esses banditivo, já eStá na Câmarã dos Deputados. Nele eu' proibia o
FAE, o INAM e aLBA de comprarem a não ser na COJ)!AB, dos de casaca: juízes, procuradores, advogados.
Aliás, tenho certeza de que todos·os nieus Companheiros
que é o órgão que tem controle de qualidade em todo o
._
País. Debatemos is-Só: -do SenadO vão me apoiar no apelo que faço neste instante
à policia do seu ES:tãdo, que está hospedando esses inocentes
No Senado, eu_ _tinha certeza d.e.~_que a coisa funcionaVa
e· funcionou. Com o apoio do Senado, o Governo Federal do rosarinho. Vi. uma reportagem segundo a qual essa gente
já determinou que todas essas e:rltidades comprem na CO- está sendo tratada a páo-de-16. Telefones portáteis, televisões
"em oo.res, banho de sol permanente, enfim, .como se eStivessem
. NAB. Só com o apoio ao Senado!
nos apartamentos de hotéis cinco estrelas. E quero neste
O Sr. Nelson Carneiro- E de V. Ex~
iiistantechamar a atenção do meU amigo o.Mini8s.ti-o da Justiça
pata essa notícia veiculadas nos jornais da semana passada.
O SR. NEY MARA!'!HÃO- Não, Senador, a idéia foi
Por que .V. Ex~ sabe que as coisas que estão erradaS, eu,
minha. V. EX' sabe que fui Presidente da COBAl na época
como Líder do Governo, sou o priri::teiro tainb'ém a denunciar,
anterior. Comandei do Estado da Bahia a Paraíba e conheço
esses bandidos, esses ladrões todos, e é por isso que minha ·e o Presidente não aceita u_m negócio desse tipo. V. EX•,
ãrea se saiu bem, sem nenhum atropelo. E falo grosso, porque · que é do Estado do_ Rio de Janeiro, não sei $C viu á" reportagem
conheço esses caboclos.
__ _
.. , _ . _
, spbre esses_ "inocentes"' ladr(Ses, que são piores do que os
maconheiros dos morros do Rio de Janeiro ou do Estado
Mas vou examinar, Senador Nelson Carneiro, a denúnci3
de Pernambuco, porque têm cabeça, anel no dedo e· furtaram
que V. Ex~ acaba de fazer através de informações da imprensa.
os miseráveis. Essés deVeriam estar, meu amigo Senador NelE terei o prazer de, .na próxima semana, fornecer a V. E~
son Camejro, lá na Ilha de Marajó, por ali, çom uma enxáda
essas informações. V_, Ex• sabe que muitas vezes a notícia
nas costas, quebrando pedra ·para ·poder viver ·e séus bens
no jornal é deturpada. Não estOJ.,!, de maneira nen.huma, dizendeverra:rn. ser cori.fiSCados, pOis esses são os bandidos de casaca
do que é j,nverídica, mas, como Líder do Governo hoje em
e de colarinho bránco. Faço um apelo neste instante à polfcia
exercício, vou- me aprofundar .nessa área. Coincidentemente,
do Estado do Rio de Janeiro, à JustiÇa e ao Ministro Jarbas
quandO eu sair daqui, em conversa com o Ministro J~ubas
Passarinho, tratarei dessa denúncia, que considero grave. . Passarínho, para que atentem para esses'_bandidos, cJ.ue estão .
vivendo melhor do que se estivessem ria casa deles. Pelo menos
, 04anto à esperanç-a, Senador, V. Ex~ eStá falando da
fOi o que vi na reportage~.
boca. para fora, porque V. E1é' tem esperança neste País. V.
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O Sr. Nelson Carneiro- Esclareço a V. Ex•
O .SR. NEY MARANHÃO.- Tenho o prazer 'de ouvir
V. Ex~. que representa tão bem o Est_ado do Rio de Janeir6.
O SJ::". Nelson Cãrneiro -

Í'"ra_o tenho nenhuma ligação

com o Governo do Estado do Rio de .Janeirç; "-º- inver!lo,
a minha.posição 'é con,trária à dq Governo. M-as quero esclarecer a V. Ex·- que as pescas que têm diploma e que são
acusadas, ante.s de condenadas, têm direito.a uma prisão especial.

•m.

·

·

O SR. NEY MARANHAO- Mas nem tão especial como

-

,..
O Sr. Nel,son Carneiro- OutroS que não têm nem diplO-

Outubro de 1991

O SR. NEY MARANHÃO -Muito o.brigado, Senador
Elcio Alvares.
·
O Sr. Elcio Alvàres - Essas sessões de sexta-feira são
sessões mornas, de pequenos pronunciamentos. Mas, à guisa
da exceção; uma entrevista contedída pelo Governador Joaquim Francisco tivemos oportunidade de recolher opiniões
que são muito valiosas, no rnom.ento érri q-ue o Pais precisa,
mais do que nunca, que o debate se alargue. O que está
ac_ontecendo na verdade é que o diálogo e o debate estão
ficando estreitos neste País.

O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex•
O Sr. Elcio Alvares- O Senador Nelson Carneiro denunma de primeiro grau~ quando são presos. têm também-instala- cia,-como está na imprensa, um fato como esse. Se houvesse
o debate, se esta Casa tivesse realmente uma mecânica- de
ções_ especiais.
·
procedimento, como teri~ a Câmara Federal, teríamos, em
O 'SR. NEY MARANHÃO·:__ Mas telefones. celulares, menos _de vinte e quatro horas, o esclarecimento total de
Senador?
·
fatos comO esse, que deslustram qualquer administração: O'
. O Sr. Nelson Carneiro - Ultimamente aconteceu isso Presidente Fernando Collor nã_o deve estar nada satisfeitO.
em Maceió. Esteve lá um cidadão que não tinh3 nem curso
O SR. NEY MARANHÃO -Correto.
primário desfrutando das mesmas regalias que têm hoje os
O Sr. Elcio Alvares - E se p.conteceu, tem de tomar
bacharéis _ou _os advogados denunciados no Rio- de Ja,neiro_.
No dia que eles forem condenados, ~_evem ir para a prisão, · exata.Inerúe Ó peió da sua autoridade para demitir aqueles
igual a todos. Esta é a regra geral, ningUém deve ter privilégios. que transg~idem, neste momento, em indagação nacional, nor.Mas, por enquanto, são denunciados, ou ao menos SaCfacusã.- mas de Governo que têm que ser as mais sérias pOssíveis .
dos. Nenhum juiz os cbn__denou e, depois da condenação, eles H~ um detalhe, apenas para arrematar: quando o Governador
iráo- cumprii a- pena no estabeleci~ ente penal cqm~_m.- Não Joaquim Francisco "falou qt;J.e não vai deixar o Presidente,
tenho nenhuma participação, nem -direta nem indireta, no é porque, rio fú.ndo também, liá um reSidual de fé de espeatual Governo do Estado do Rio. De modo que acho que rança. O Senador Nelson Carneiro- temos a Oportunidade
a crítica de V. EX" deve ser endereçada, realmente através de admirá-lo tamb~m há muitos anos - é tal_vez a palavra
do Ministro. da Justiça, ao Governador Leonel Brizola. Não aqui rilai"s sereria, mais tranqüiJa e com a vivência de história
tynhb nenhurn:a ligação política com o- Governad_O~ Leonel que pode~ em monifeittos _graves como esse, dá_ um depoiBrizola nem com o seu Governo·, de modo que não posso mento, às vezes, sem qualquer pretensão, mas de uma acuidaser intermediário dessa crítica. tvlas quero dizer a V. Ex• que de, de uma profundidade que merecem a nossa consideração.
excessos há práticados não s6 n-o Rio de Janeiro pata aqu_eles Isso que o Senador Nelson Carneiro falou é o pensamento
que têm diploma, como até para aqueles que não têm diploma, riãCional. É preciso reacende~ no povo a fé, é preciso que
mas que têm parentes ilustres que ficãm numã'S31a refrigerada, o povo tenha esperança de dias melhores. Porque se perder
a esperança, seremos realmente uma Nação derrotada duplanão no xadrez acusados de morte.
mente: pelos fatos que aí estão~ por aquilo que, talvez, seja
O SR. NEY MARANHÃO - Sei o que é isso" Senador. o sustentáculo maior: a força moral que impele os homens
Passei Oito meseS na chave: Também não tive apartamento para construir alguma coisa. T onlo a repetír, fechancio o raciode luxo, não, fJ.Ii para o xadrezcomUrit. Sabe V. EX", também, c.(niQ; e·stou inteiramente. feliz, porque V. Ex• soube dar a
que passei quatro anos no39 ~mo ginãs!al. Depois desses qu3têo esta sexta-fei~a o.calor do ·q.ebate. Não vamos perder a espeanos, meu pai virou-se para mim e disse: --~·seu Ney rança. Ninguém, nesta Casa, -v-a:i perder a esperança. Mas
me cha~pava de Seu Ney-- sempre sustentei fêmea, que são . é preciso que o Governo compreenda que para manter a espesua mãe e suas irmãs. Macho nunca sustentei. Portanto, quem - rança acesa é necessário a abertura de um diálogo que venha
·não dá pra sela dá Pra cangalha". Foi assim que me· formei," a construir em termos democráticos. Então, v: 1_3X", que é
na escola da vida·. Então, quândo fui presO,- 5f. Senador~ um Líc:Ier tão consciente da sua posição, leve estas palavras
fui para a grade iiarm-al. se_i o que ~ isso. o que náo aceito do día de hoje, palavras que são palavras judicíosas, nã.scidas
são esses inocentes de rdsarinho, ladrões da Previdência, esta· exatamente de uma observação que a cada dia ficil mais inquie"rem com telefones celulares.- Vou aceitar o conselho de V. tante. Nós precisamos que o Governo .se abra, faça um leque
. Ex~ e vou conversar com o nosso Ministr.o Passarinho, respei.· de diálogo, para que o Congresso· brasileiro, que tem dada;,
to de_sses rapazes tão inoêentes-, que estão... ·
cOnfõrnie disse o Senador Alexandre Costa, tantas demons'o Sr~. Nel~on_C~rneiro - __EU- não- quis""'dizÚ qUe 'são traçõeS de solidariedade, possa continuar construindo cada
inocentes~- não.!-- -vez mais em faVqr do País.
0 SR. NEY MARANHÃO -Não, estou falimdo no senO SR. NEY MARANHÃO - Quero agradecer e concortidO pejorativo, Senadoi- ~·"inocentes", daquele jeito que todas dar que os apartes ao meu pronunciamento, proferido por
-nós sabemos. Muito obrigado a V. Ex~ Q_ seu aparte muito V. Ex~ Senador E leio Alvares, Como ex-Governador, com
engrande~eu o 'meu pronunciamento.
a expe"riência q-Ue tem dos cargos que já ocupou, pelo Senador
O.Sr._~Cio Alvares -Senador Ney M3:ranhão, q último
Al~xandre_ Costa; deca·nos dos Senadores, que-vai completar ·
ap~rte 'da sexta-feira, que foi abrilhantado pelo seu debate
24 anos de mandato, depois.de ser De_putado Federal, conhece·
. muito bem a classe política, o povO que ele tão bem representa
com o Senador Nelson Carneiro.

a
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até hoje, e a confiaÔ.ça demonstrada em S. Ex•, provada pelos
mandatos que tem recebido, do grande povo do Maranhão;
e ainda'_o depoimento do nosso respeitável ,professor-:-:-- quando digo professor .é porgue sou mais moço- parqué- àquela.
época, com a difere'nça de idade ....:... eu tinha 24 anos, e era
Deputado Federal e o Senador' Nelson Caú16iro integrante
do ·velho PSD, o Partido da "Sorbonne" de Minas Gerais,
um dos homens de cabeça fria, como Tanc'redo Neves, José
Maria Alkimin, Bias Fortes e tantos outros.
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pela expansão de suas atividades. A segunda certeza, lastreada
na experiência acumulada, na tradição, na receptiVidade que
o Banco tem junto à sociedade brasileira, e na qualidade
do· seu quadro profissional, é de que, haja o que houver,.
ele superará eventuais adversida.des, como tem feito até agOra.
De qualquer forma,. é necess~rio que ·nós,-- conscientes
de nossas prerrogativas legisferantes, estejamos atentos aos
acontecimentos, especialmente na ocasiáo em que viermos
a deliberar sobre a legislaçãq complementar que definirá o
Sistema Financeiro Nacional, conforme prevC o art. 192 da
·
·
Constituição Federal.
Foi muito im·portante este debate, e quero diz_er a V.
Ex\ senador, que, na próxiimt'quarta-feira, vou entregar em
Entretanto, meu pronunciamento_ não ob]etiva angariar
favores ou privilégios para o Banco do-Brasil, cuja respejtamãos ao Presidente Fernando Collor cópia -deste discurso,
bilidade está acima de interesses menores: A bem da verdade,
para que Su~ Excelência leia e medite. Quem sabe se este
debate não ajude a clarear o. túnel, para que a classe política
devemos reconhe_cer ·que suas metas se co'nfundcm com as
se aproxime do Presiderite e vice-versa, e, com isso, sairmos
própriás metas da Nação. Isto posto, quero reafirmar minha
deste clima em que estamos vivend9.
convicção de ser o Banco do Brasil um dos m:iis poderosos
Agradeço a V. Ex•
instr\úhentós de que dispõe o Governo para fazer com qu_e
Continuando, Sr. Presidente, passo a tratar de outro as- .este País reencontre o caminho do crescimento económico·,
conjugado à melhoria do bem-estar social.
sunto.
Sr. Presidente, sros e Srs..· Senadores, o Banco do Brasil
Esta é a razão por qUe· venho salientar a. importância
incorporou-se de tal _forma _ao cotidjano d_a vida brasileira
do Banco do Brasil no nossO sistema finance"iro e nO próprio
e ao fomento da ativídade produtiva que virou sinónimo de _Cenário económico nacional.
. confiança e de progresso. Este conceito, qUe podemos refeDisse há pouco que o Banco do Brasil está-se recuperando
rendar sem qualquer hesitação, encontra resp;:tldo em todas
de uma crise. A CPI do Congresso apura denúncias de um
as camadas da população., em todos oS setores da vida eCO!JÔplanejado processo de esvazi~mento da instituição. Não quero
antecipar julgamentos ou conclusões, embora reconheça que.
mica e em todos os- quadrantes ·do nosso territófio.
o simples questioname·nto sobre a existênc;:ia de tal processo
Reconhecendo a excelência dos seus serviços e hipotetraga temores e prejuízos ao seu funcionamento regular. As
cando nosso apoio à .sua administração, quero fazer justiça
dificUldades vividas. pelo Banco são de origem diversa e em
a uma empresa que movimenta uin orçamento global de 180
muitos pontos coincidente com a crise brasileira. Tal reflexo
bilhões de dólares, a-dministrado por 117 mil servidores espase observou, por exemplo, na execução da sua reforma admilhados por 4.600 pontos de atendimento no País e 43 no exterior.·
- -- - nistrativa, náo propriamente pelos Objetivos deste, maS pela
forma como vinha sendo conduzida.
A par de ser uma empresa lucrativa - apresentou lucro
A redu~ão do gigantismo estatal" e a m_odcrnização do
de Cr$43 bilhões ao final de 1990, em valores não corrigidos,
.e conseguiu a façanha de ser listada como uma das mais rentás.eto_r público, acompanhando os setores privados de bens e
veis pela revista especializada Fortune, recentemente - , o .serviços, é proposta governamenta.l plenamente justificada,
Banco do Brasil ainda desempenha uma função social e um
~as que não se pode, de maneira alguma, realizar atabalhoadamente. Nos primeiros meses do ano, porém, a refóririãpapel estratégico da maior importância na formulação e execução da nossa polítiCa económica. E, o que é maiS _!fleritório,
começava a se implementar de forma traumática, açodada,
consegue esses resultados em circunstâncias -desfavoráveis,
comprometendo os serviços prestadOs - especialmente nas
agências e postos de atendimento dos pequenos municípios
competindo .em desvantagem com os bancos privados, que
não têm outros compromissos senão o de bem gerir sua atiVi- do interior_- e gerando incertezas_ e receios no corpo fun-.
.
dade negocial.
. cional.
Neste momento, estamos presenciando alguns f~tos que
Seguia o Banco do Brasil uma tendência de enxugamento
atestam a veraCidade de minhas afirmações. O Banco do Brasil de recursos humanos, financeii'oS e físicos que já se registrava
começa a recuperar-se de uma crise das mais agudas. Feliz- no·ano passado. Dos 134 mil funcionários que havia em 1989,
mente, essa instituição, quase-bi-secular, não só se acostumou
restaram 121 mil no ano passado e 117 rrtil atualmente. Tal
a conviver com crises eni sua longa existência, mas também
redução, obvi~mente, implicou uma menor oferta de serviços
aprendeu a superá-las. Assim ocorreu por ocasiãO da Lei n\> aos usuários, até porqUe o Banco- do Brasil, há cinco anos,
4.595, de 1964, que destinou ao Banco do Brasil um papel não realizava concurso público para preenchimento do seu
meramente supletivo no sistema finance"iio. ASsim Oco"rreu, quadro funcional.
Ao tomar posse, no mês de maio, o Presidente Lafaiete
igualmente, quando da extinção da Conta-Movimento, em
1986, que o obrigou, repentinamente, a buscar novas fontes Coutiriho determinou a suspensão do fechamento .de agências
de recursos~ Até então, o Banco usufrui3. do suprimento auto- __ e o r:eexame do projeto de reforma administrativa, por entenmático representado pelas operações.financelras do Governo. der que o Banco do Brasil é de vítal importância pára qualquer
Agora, uma CPI instalada pelo CongresSO apura as· de- comunidade, especialmente aquelas cujo sustento baseia-se
----- --núncias 'de esvaziamento do :aanco do Brasil. Independente _na atividade agropecuária.
Deve~se salientar, aliás, que· 450 localidades espalhadas
dos resultados que se obtiverem, desde já podemos ter duas
certezas: a primeira, de que a atual administração., à frente pelo território nacional não dispunham de outra instituição
o Presidente Laffaiete Coutinho Torres, não éompactua com financeira que não o Banco do Brasil.
qualquer iniciativa dessa na'tureza. Pelo con·trário,' defende
Desde eiltão, alguns postos de atendünento nessas localicom unJlas e dentes o~ interesses da instituição e luta até dades forai_TI reabertos, enquanto se_ reexam~na o conjunto
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por uma instituição de tal porte;dc taJ tradição, de tal eficiência e de tal credibilidade como o Banco do Brasil. Sua atuação
dores. _
_
__ ·
.
-vai muito além das que aqui listei em bfeves considerações.
- No momentO em que o Brasit busca a modern,ização,
0 descoi'tínio de Lafaietc Coutinho e sua opção pelo
o domínio tecnológico e o aUmento da produtividade, não
f~rtaleçimento da entidade. que preside, respeitada nacional
pode prescindir do apoio do Banco-do Brasil. Na agricultura,
e internacionalmente, certamente há de repor·o Banco do
particularmente, está um dos nossos maiores trunfos para venBrasil nos trilhos da eficiência e cto· desenvofviinento. Aliás,
a política que desde maio vem sendb adotada pela adminis- · cermos ·a guerra contra a inflação., que continua nos· ameaçando, e contra a recessão económica. _Só com_melhores detração dp Banco há de resgatar o seu papel no contexto sócio-eC0nômico.
- .
sempenhos dos setores produtivos podemos chegar ao desenvolvimento, e a participação do Banco do BraSil nessa estraDe imediat"o,.l,lá que se recOnhecer no Ba11:co dO. Brasil
tégia é de importância inconteste. É nele que vamos encontrar
o grande banco rural dos brasileiros. Responsável por 64%
ressortâflciá para multiplicar os. bene!ícios de rtossa política
do crédito agrícola, ele assiste com eficiência ·os·- pequenos
social e económica: O Banco do Brasil, posso· asseverar, é
e médios agriculto.fes c pecuaristas que não encontrariam guao Qanco oficial que orgulharia qualquer pafs do Primeiro Mun:.
rida juntO aos bancos particulares. Contribuindo para aumentar a prodttçã'o; de alimentos, o Banco_ do ·Brasil coiltribui
do. É por este património que devemos zelar, e é no seu
fortalecimento que repouS'a uma das molas mestras clo nosso
igualm<:nte parâ melhoraf a qualidade de vida dos agricultores
e de suas famílias, para reduzir o éxodQ rural e, conseqüen- · desenvolvimentO.
·Muito obfigado, Sr .. Presidente. '(Muito bem! Palmas.
temente, para evitar a form&çãó de fâvelas nas grandes metróO orador é cumprimentado.)
·poles, cuja população periférica convive com a fome, a doença, a ignorância e a violência.
·
DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. NEY.
0: volume dO crédito rural concedido pelo Banco do B"rasil
MARANHAO EM SEU DISCURSO:
.é tão grande que somou Cr$610 bilhões só pa·rao custei9,
JOAQUIM: ''NÃO
nos meses de julho a setembrO. Ainda esta semana, por conta
ABANDONO O PRESIDENTE"
do pacote agrícola, as superintendências foram autorizadas
a liberar mais Cr$425 bilhões, perfaze rido a considerável soma
O Governador reconhece que Collor, está isolado
de Cr$1 trilhão e 35_ bilhões. Esses valores, se não atendem
e que por isso mesmo a hora é de ·apoiá-lo
a todas as nccCssidades da nossa agropecuária, excedem as
Jnaldo Sampaio
exigências do Banco Central, ainda que possarh significar mePessoas que _estiveram recentemente Com o Pr_~sidente
nor rentabilidade_ para o Banco.
_
Collor saíram do PaláciO do Planalto impressionadas com uma
.O crédito rural, porént, nâo é tudo o que o- Banco do
Brasil oferece. Seu .apoio é decisivo também para as pequenas coisa: ele está envelhecido, impaciente, tenso, angustiado,
e médias empresas, para a exportação e para o desenvol- como que revelando desencanto com a falta de êxito dos esforvimento. industrial e tecnológico,- citando apenas as grandes ços dispendidos até agora para combater a inflação. Por causa
vertentes de sua atUação. Suas funções abrangem desde o dessas dificuldades muita gente já começo,u a pular fora do
suprimento de numeráriõaos-demais bancos até o pagamento barco:·e outros estão em vias _de- fiii:ê-lo, cOino o goVernador
da Bahia, Antônio Carlos Magalhães.,_qU:e ~ão_teni enjdfado
de pensões a mais de 5 milhões de aposentados.
oportunidade para fustigar o Presidente da República.
O Ministério da Economia incorporou, com a extinÇão
Apesar de incomodado com o desgaste do Preside_~te,
da Cacex no anç> passado, as funÇões normaüvas ·e adriünistrativas do comércio exterior. Entrctanto,o atendimento aos o Governador Joaquim FranciscO não pensa em abandoná-lo.
exportadores e importadores continua garantido. pelo Banco "Fui aliado dele desde a primeira hora não sçria agora
que o abandonaria só porque ele enfrenta dificuldades", afirdo Brasil, que, inclusive, mantém linha de financiarrientos
má o Governador. Acr_escenta que o Em~ndão (ou emenespecíficos para· o-setor. Esta é Ínais u~a das razões por que
destaco, nesta tradicion~l instituição, papel fundamental para. dinha) podefá servir de base a um entendimento político,
o nosso desenvolvimento. Além' de manter os financiamentos, . que permita tirar o Bra~il da crise, mas está cada vez mais
descrente do sucesso dele "porque ninguém quer abrir mãoo Bànco atua de_ foÍma seletiva, privilegiando a exportação
de nada".
de insumos, bens e serviços e a importação de bens essenciais
-à modernização do nosso parque industrial. Este suporte é
Nesta entrevista ao Jornal do C_ommerCio, o Governador
furidamental para que o Brasil possa integrar-se aO mercado· de Pernambuco dá sua visão. sobre o Br?sil de hoje, fala sobre
'!lundial, numa época em que a eçonomia aument& progressi..: as. principais questões do Estado e· f~ também um elogio
·vamente suas tendências de internacionalização.- ·
irilJ>lícito à postura política do seu adversário na eleição de
90, Jarbas Vasconcelos, por ele não ter feito ainda qualquer
T~l apoio reflete-se nos esforços brasileiros pela.ampliacrítica pUblica ao seu Governo. Eis sua_,entrevista:
ção, pelo domínio dos conhecimentos tecnológicos, procn-Ser um aliado do Presidente Collor, hoje, não o inco~
ra~do garantir níveis de eficiência -e competitividade no mermoda?
cado internacional. Urge, neste setor, correr contra o tempo,
~Não. Eu entendo que neste momento de crise é fundasob ~na de rros 9istandarmos definitiv.amente dos países do
mental estabelecer uma parceria com o Presidente da RepúPrimeiro Mundo. Para garantir o suporte que- s_e reqlier_ nesse b:liça_ para encontrarmos, juntos, Uma safda para o ·País. Eu
longo percurso·, foi criado o Banco do Brasil Banco" de Investi- fui aliado__ dele de~de a primeira hora e não ·seriá -agora que
mento, direciOnado para a agroindd.stria e setores de_ tecno- iria abandoná-lo só porque ele enfrenta dificulda9es. Pelo
logia de ponta.
contrário, .o.,Presidente está vivendo dias de tensão e de angúsSr. Presidente, Sr~~~ e Srs. Senadores, um simpies pronun- tia, e precisa do apoio de todos aqueles que __têm espírito
. ciamento não pode relacionar todos os benefícios gerados
público para ajudá-lo a vencer as dificuldades.
. de reformas que vinha sendo implementado. Além 9isso, as
demissões foram sustadas. trazendo alívio ao corpo de servi-
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-Por que o Presidente tem minoria no Congresso se
-~Está convencido de q~e a. abertu!a para o· capital esw
a maioria dos deputadQ~ e senadores votou nele no segundo
trangeiro é realmente uma necessidade para o Brasil Sair do
buraco?
·
·
turno?
-Atribuo isto a dois fatores: falta de arti·culação pblítica,
-Sim. Nós temos de fazer aqui o que os outros fizerampor parte do Governo, e falta de eSpírito público da parte
lá fora e deu certo. Será que Alemanha, Japão, Coréia, Méxide mUitos congressistas. Muitos deputados, não faz mal neco, .Taywan, e tantos outros _estão errados,.e só nós é que
nhum que se diga, ~~~ocam seus interess~_s pessoais acima ·estamos c.ertos, com n País desse jeito?
d9s.iilteresses do País. Paia :res9lver isto, o ~residente precisa
-A propósito, 6 que· acha desse "Manifesto Nacionados interesses do Pais. Para resolver isto, o Presidente precisa . lista" que está sendo encabeçado no Congresso pelo Deputado ·
articular-~e melhor, mas boa parte dos deputados precisa 'esMiguel Arraes?
·qu,ecer também os projetas--pessoais e pensar.mais no Brasil.
-Lembrei-me de 1950. De .Carmem Miranda e daquele
-Para o Bra_sÍI sair da crise o Presidente PropÕe o enten~- 'tempo em que meu pai fazia política no PSD; mas como
dimento. A seu ver, o que está faltando para que esse entendi.:. recordar é viver, de qualquer forma valeu.
---0 Sr. não cOnsidera que a privatizâção da Usimhias
mento dê certo?
·
é um erro, por se tratar âe uma estatal lucrativa?
:. -.Em primeiro -lug~_r, o· reconhccíoie.I!!~. _p_~évio de _qu~
- Tómara que essa crise_ exãcerbe mais ainda a criativi.:
a cnse é grave, e que o País precisa encontrar um rumo fazendo
opÇão pela privatizaçflo, pela cooperação com o capital estran- dade braSileira para que o Pais consiga convencer as empresas
estrangeiras a cOtnprar·estatais nãO lucrativaS, e n<$s ficamos
geiro, pela redução do tamanho do Estado, porque temos
aqui com as lucrativas. Depois~~ gente coilsegue-que os paJses
duas. opções: sair da crise pela guerra ou pelo pacto. Alguns
estrangeiros
recebam também os nossos maus políticos-, para
países saíram pela guerra, outros pelo pacto, e alguns pela
via da inércfa. Esperaram a quebradeira geral para só depois nós ficarmos com os bons, e assim sucessivamente. Já sOmos.
inova-dores por estarinos nivelados a Cuba, na manutenção
buscar uma saída .. Cabe a nós, nesta hora de dificuldades,
do
monopólio estatal do petróleo, e também por ·existirem
ter espíri_to_ público e reconhecer que O Presidente da Repúaqui dois partidos corilunistas, quando nem na Rússia o comublíca tem .um mandato legítimo, com três -a~os e meio de
nismo-eXiste mais. Por aí, como se vê,.o·Brasil vai ficando
Govemo pela frcn~e. Ele tem, portanto,-autoridade suficiente
mais
pobre, mas também maís criativo:
para propor esse pacto, embora eil esteja cada vez mais des_-~-O Sr. éOncorda com Brizola, qu-ando ele adverte Collor
crente de· sua viabilização..
·de que deve ter muito cuidado. com certos políticos que falam
-Por quê?
.
-.
em:entendimento apenas com interesse em ganP,ar uma fatia
-Porque falta aquilo que eu disse antes: a co~sci~nci~ de poder?
de que a crise é grave. e espíritO público para enftentá-l_a.
-Com a experiência de.50 anos de vida pública, Brizola
pode
ajudar bastante o Presidente Collor nessa costura porque
--Se esse pacto não se' concretizar, para onde irá o Brasil?
tem grandeza para isto.
-É imprevisível. Acho que sem o entendimento o "País
- 0 agravame.nto dessa crise não ~cria poi -co-nta da
vai para uma situação Cle caos absoluto; para o imponderável.
exaustão desse modelo presidencialista?
E ficó pasmo guarido muita gente diz: "Ah·, o Brasil já superou
-Em parte süri. Mas o nosso presidencialismo não é
muitas crises, e esta é apenas rriaís uma". AcOntece que o
mundo inteiro está tomandO _seu rtimo, e nós temos de ter tão imperial quanto se diz. Há no Brasil, infeliZrhente, Uma
o nosso._ Os países quC tinham dificuldadeS semelhantes à.s visão- distorcida de que o Executivo pode tudo, o que não
nossas, como Argentina, Méxicp, Espanha, conse_guiram su- é verdade·. Com a Constituição de 88 o Presidente perdeu
perá-las. É um erro pensar que nós iremos sair da crise por · rriuitas atribuições e o .Congresso .recuperou muitos poderes.
gravidade. Só vamos superá-la com muita disposição e um. Todavia, ep1bora eu seja· parlamentarista, não sou daqueles
·que acreditam que a sua simples implantação.entre nós resolroteiro p~eviamente traçado. v~rá os nossos problemas. Na Ass~mbléia Nacional Consti- Por que o Sr. acredita que o Emendã<;> do Governo
tuinte eu votei no presidenci.alismo porque alguns queriam
pode ser o ponto de convergência ·para o e_ntendimento?
implantar o parlamentarismo já, e eu enteitdia qu.e era preciso
-Porque significa sentar à mesa com -uriiTl proposta con- primeiramente informar à população ó que é o parlamencreta para superar as dificuldades, porém o que houve nos
tarismO para só depois implantá-lo. Para quê? Para que amaúltimos dias? Muitos pontos foramre_tira-dos porque não houve
nhã ninguém diga que não-estava informado _de que o parlaconcordância sequer do lado do Governo. TOdo mundo quer . mentarismo é o Governo dos deputados etc~, etc. Trata-se,
márcar 13 pontos; mas isso não é possível. Por causa disto, realmente, de um sistema de sovemo mais _flexível do que
muitas propostas que o Presidente apresen):ou forain retidas o presidencialismo, mas eu torço para que não seja implane assim vai ficando cada vez mais difícil nós chegarmos a tado, açodadamente, como em 61, sob pena de fracassar de
esse entendimento enquaTito houver tentativa de simplifiéação
novo.
da crise .. O que- é isso? Dizer simplesmente que "a crise é
-O Sr. também votou pela estabilidade do servidor púCollor" ~ Como se tirando o _Preside_nte do P.í:.!lácio .a .11rise fosse bliCo no emprego e hoje está contra.
solucionada. PortantO, é muito melhor exigir do Presidente
certas regras, e aprová-las no C_ongresso, do que ficar dizendo
Por quê?
bobagens. Infelizmente, muita gente não quer ·colocar-se em __
--~Porque eu cheguei à concluSão de que a estabilidade
julgamento nem admitir que o Brasil só sairá des~e q~adro para todo mundo é um erro. Ela tem de ser seletiva. Por
com medidas traumáticas. Se discori=famdesse cammh_o, que
ex_emplo: para os concursado's, para aqueles que exercem fun-digam pelo menos qual é a saída. Não dá mais para.Simplificai ções essenciais e não podeÍn ficar na dependência de polítíco
o problema dizendo apenas que "a crise é CoJlor". Isso é· do dia, e assim por diante._ Da forma como está a .estabilidade
·estabilizou o caos. Os que trabalham e os 9ue n·ão _tr.abalham
infantilidade.
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sã~ tratados da mcs~a forma, e o Estado 'não pode demitir.
_ -Não creio, a não ser que haja u'ma ação intensa- da
Outro exemplo: não é justo que um gerente de ·banco de comunidade, dos vereadores~ dos prefeitos, .dos empresários,
urna agép.cia que dá lucro ganhe a mesma coisa que um gerente para que todas as· agências- deficitária·s pass~m a dar lucro:
de uma agência que nãa:.dá lucro. Há de prevalecer um percen-:--. Um banco·é um banco. Precisa fur:tcionar dando lucro, o que
tuai de criatividade e produtividade nessa relação para não - não não estava ocorrendo cqm o Ban~epe, o qual vinha consuhaver injustiças
·
mindo mensalmente Cr$2 bilhões dos cofres do Estado para
- Fm um erro, paTa o Senhor, o Governo retirar o flm não ficar in~implente. Portanto, s~ os funcionários tomarem
da estabilidade do Emendão? ·
a fíime decisão de recuperá-lo, junto com os gerentes, os
-Foi um erro, sim, como foi errado também suprimir prefeitoS e a iniciativa privada, não será necessário o fecha~
o dispositivo que. acabaVa com a aposentadoria por tempo menta de agências. Do contrário, não há outra saída. PAra
de serviço. Veja o meu caso: mandei o Dr. Jarbas Cunha ter uma idéia,· há agências em Cjue o mOvTrii-etito mensal n~o
faierum Levantamento na minha ficha e ele me veio sorridente chega a Cr$3 milhões, o que signifíCã "que nem o marchante
dizer que no próximo 3no" eu me apOsento, aos 44 anos de .. da cidade está depositando no Bandepe. Se os funcionários
idade. Com essa.idade, creio, eu· ainda posso contribuir muito considerarem importante manter seus empregos, vão ter. de
com o Estado e com o País, mas se eu me aposento com trabalhar, e trabalhar duro, para que dentrO de poUco tempo
um salário 'de procurador, quantos .trabalhadores irão pagar_ o Jja_ilco_ tenha Condições de se recupe.rar.
·
a minha aposentadoria1 Por isso, embora eU tenha ess~_ direito,
-Aquele decreto seu, do mês de agosto, obrigando as
·não vou me aposentar. Acho- urit absurdo a pessOa· se aposentar empresas do Estado a depositarem no Ba:ndepe foi o reconhecom 38 ou 40 anos, como ocorre com muitas professoras, cirileilto de que havia estatais depOsitando em bancos privanão pela idade em si, mas pela sobrecarga que isso ~rovqca . dos?
·
à Previdência. Nos Estados Unidos, por .exemplo, nmguém
.-Eu mantive a Conta Única nÇl Bandepe e, pelas inforse apos_enta com salário integral. No máximo recebe 70%. mações que t'enho, uma. ou outra empresa não depositava
Aqui é 100% do salário e 'aos 40, 42 e 44 anos. Isso não lá. Q que_ ocorre em relação a isto é que certas pessoas e-stão
está certo porque País nenhum agüenta essa carga. · _ .
usando este argumento para se proteger do relatório que ·está
.
-No caso de Pernambuco, cornO está eSta situação?
sendo elaborado pela atual diretoria. Mas podem fiCar tran-Está muito difícil. CóiitCStibilidade no emprego, esta~ - qüilós que a verdade será dita. Se operou certo ou se empres
bilidade finaceira, isonomia salarial, e com cartórios montádos tau errado, ·tudo vai ser esclarecido porque o Banco Central
por todo canto, fica- realmente muito comp~icado fazer e~sa é que vai informar. No meu período, que vai de 1~ de março
reforma administrativa séria, ·que não é para servir à pessoa para cá, eu tenho a consciência tranqüila de que fiZ tudo
do governador, mas ao próprio EStado e a sua população.
que-estava ao meu alcance para não deixar o Bandepe ruir.
-A curto prazO',-o_Senhor pensa em fazer novas _altera- Aumentei o capital, tomei dinheiro empresatado ao ~anco ·ções na sua equipe?
-- ·
Central, -nomeei uma diretoria só de bancários, cobrei atrasa-Pode ser: Numa equipe de 300 pessoas, que __sã,o as dos. Se outros também fizeram isto, como diz o meu antecessor
que compõem o primeiro escalão, há s~mpre a possí6ilidade (Carlos Wilson) que durman tranqüilos. Agora,- se não fizede se fazer algum ajuste, até porque umas pedem para sair, ram, a verdàde vai aparecer.
·
·
outrâs pedem para mud~r de lugar, e assim por diante.
.:....; O Senhor se queixa muito qa sonegação fiscal no EstaComo o_·sr. está eriCarando a postura serena de Jarbas
Vasconcelos em relação ao seu Gov<::rno, e o fato ~e ele não do. O relacionamento pouco harmonioso do secretário He-.
raldo Borborema com- os fiscais não está contribuindo para
ter aberto a boca ainda para lhe fazer qualquer crítica?
-DoUtor Jarbas Vasconcelos é um político maduro. Tem agravar mais ainda esta situação? ~
-Não
acredito.
Tenho
absoluta
certeza
de
que
um audiparticipado intensamente da vida política do Estado e do País.
ConSe-qüentemente, tendo a oportunidade de observar a di- tor fiscal, que é um servidor do povo, não vai deixar de cumprir
mensãá-da crise~ as_dificuldades que o Estado atravessa~ com sua obrigação só por causa de um desentendimento com
Por outro lado, participou de um campanha eleitoral há pouco secr~tário: Se eu fosse acredi_tar nisso, não .açreditaria mais
tempo e está bem infOrmado sobre a luta que nós temos de no Estado. A sonegação existe e deve ser combatida. O secretravar para executar um 'program·a de Governo-,-até porque tário Heraldo Borborema é uma pessoa que conheço há muitos
o dele tinha muitas semelhanças com o meu. Eiltão, por essa anos, um homem competente, sério, leal, e tem todas as condi~
soma de .informações., e pela maturidade que ele adquiriu ções de fazer um bom trabalho na Secretária. Mas os fiscais
no exercício da vida pública, deVe estar se resguardando para têm também compromisso com Pernambuco, Um sonegador
é um inimigo do Est~do e, como tal, deve ser combatido.
não dar uma opinião açodada.
.
-...;.....Por que seu Governo está negociando reajuste de salá-Quais são as notícias que o Sr. tem do Bandepe depois
rio por -categorias e não globalmente?
·
•
da ''administfãção eSpecial cOinpartilhada?"
·~-Nós já tiVemos negociações globais_ e agora p3trímbs _
· -As notíCias são boas. A nova diretoria já está fazendo
o levantamento completo sobre as causas do prejuízo que para negociações setoriais. Aqui mesril6 neSta salal eu Cheguei _
o banco vinha acumulando, e até que isso seja feito todos a me reunir com representantes de 13 ou 14 sindicatos, e
os ex-diretores, dos últimos 12 anos, estão com os seus bens na Semana passada tive um encontro' de trabalho só com o
em disponibilidade. Alguns apressadinhos fizeram um julga- pe-ssoal da educação.
mento imediato dessa medida achando que o meu pmpósito
-Foi fechado algum ácordo?
era atingir "a" ou .. b". Depois verificaram que a· posição
-Sim. ConVersamos cerca de duas horas ·e chegamos
d<l 2.overnadóf teve por objetivo. apenas resguardar o-interesse a um con~enso, levando em conta a dificuldade ·do Estado
e a. situação geral do País. Eu disse a eles e repito ágora:
"'' Hn11co. dos se_us funcionários, e do povo de Pernambuco.
- Ê possível tirar o. banco do b_uraco se~ fechar as agên- se alguém tiver conhecimento de uma política salarial melhOr
cias e demitir funcionário~'?
que a nossa, nos Estados do Norte e do Nordeste, eu dou

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSCtNACIONAL (Seçao II)

a passagem para irmos até lá c_onferíi a -situação. Poderão
argumentar que o _Ceará tem 'uma política mais racional do
que a nossa, mais lá o governador anterior, Tas.so Jereis~ati,
fez uma cirurgia que irhplicou em milhares de .demissões. Será
que existe aqui alguém advogando a mesma política que foi
aplicada lá?
-Por que o Senhor não faz aqui um "censO do servidor",
a fim de apurar possíveis funcionários fantasmas, acumulações
irregulares, e outras distorções -que norm31mcnte existem no
serviço público?
·
- ·
-Estamos fazeiido. _S_ó na semana passada e~ proibi du~
zentas acumulações de cargos. Ocorre que os nossos levantamentos estão sendo feitos· com rrluita cautela para não submeter o nome- das pessoas à execração pública. Muitas vezes
trata-se de um servidor com 20 ou 3_0 anos de serviço público,
que tem direito de receber aquilo que de fato está recebendo.
Não adiarita fazer, por exemplo, o que I? Brizola fez lá no
Rio: fixou o maior salário em Cr$600 mil cruzeiros e um
mês depois o Supremo revogou a de~iS36. _As cõrr~ÇOes 'riessa
área têm de ser feitas c_om muito cuidado para evitar futuras
·
derrotas na Justiça~
-Falando agora de eleição: o Deputado Roberto Magalhães é o candidato_ de s~.a preferência à sucessão- de Gilberto
Marques Paulo?
-Dr. Roberto-Magalhães cont~_com· a minha_amizade
e a minha .;::stima e, se depender de mim, ele disputa qualquer
cargo que quiser. Pode disputar a Prefeitura em 1992, uma
senat6ria em 1994, o GovernO do Estado etc., mas vai depender dele e do pirtido. De minha p'arte não há problema.
Em nosso conjunto de força_s as decisões sempre foram tomadas__consensualmcnte e eu __ acho que continuarão assim. Pessoalmente, proponho que a discussão sobre a prefeitura só
comece em janeiro; mas -se· quiserem disclltlr·antes também
não há problema._Vamos para.uma pré~convençãó, e Já para
fevereiro ou março a gente 'oficializa -o candidéito.

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - C<mcedo a
palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O -SR- VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sf\'s e Srs. Senã.dores:
Brasma está em festa! __
· Fartas são as razões para este júbilo.
A cidade satélite do .Gama comemora, no-próximo dia·
12 de Outubro, o seu 31o aniversário.
O Gama, como a maiórüfdas cidades satélites de Brasflia,
abriga grande par~e dos-trabalhadores que construíram Bra--- -- . sma.
Com cerca de 200 mirhabitantcs, o Gama é hoje !Jma
cidade -consolidada, apresentando uma atividade comercial
diversificada e um conjunto promissOr -de indústrias.
A .cidade possui boa i"nfra-estrutura urbailístíCae oferece
excelentes condições de vida aos seus moradores, com largas
avenidas e praticamente todos oS serviços imPfaiiiados, além
de um número considerável de equipamentos de esporte e
lazer.
.
O Governo do Distrito Ferder~. sob a gc!-stão do comp~
tente e dinâmico Joaquim Roriz, tem destinado aq Gama
substanciais recursos para a Complementação e execução de
obras de grande interesse popular, no intuito de transformar
a satélite em pólo de irradiação de progresso para toda a
--·
--- -região Centro-OeSte.~ Sr. Presidente, Sfl's e Srs. Senadores, nesses 31 anos de
existência o Gama cresCeu muito, evoluiu e, hoje, bUsca inte-
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grai~se comO cidade apta a caminharpelos seus próprios meios,
dando exemplo de perseverança e contribuindo enormemente
para o desenvolvimento do Distrito Federal como um todo.
Gostaria_ d~ e:xpre_ssar aqui os meuS cumprimentos à valorosa comunidade do Gama, pela qual 'tenho particular admiração e carinho, pois alj tive o privilégio de ser o Administrador
Regionâ.l por q,uase cinco anos.
Parabéns a toda famma gamense!
Meu·plei.to de reconhecimento e- a-dmiração aos-Uestemidos e operosos pio'neiros que souberam, com garra e muito
trabalho, transformar o Gama na grande cidade que é hoje
e cujo futuro apontil para o suceSso e para a integração como
pólo difusor de progresso para a região Centro-Oeste.
Mas a festa continua!
_
Nessa mesma data é comemorado o Dia das Crianças
obrigando-nos a refletir sobre o futuro desses pequenos seres
que necessitam, mais do que nunca, da.nossa efetiva ~tuação
e de ações no sentido de colocarmos eni pi"ática o disposto
no EstatUto dá Criança e Adolescente.
E coroandO essa programação, Brasília receberá a visitade Sua Santidade o Papa que, num momento crítico do País,
com certeza no's trará palayras de a_lento ~ de esperança para
o nosso futuro ioceJ!o. (Muitó bem!)

D"urante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr.
Magno Bacelar, deixa a cadeira da p;esidência, qUe
é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 1~ Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aiexàndre Costa) -'- Concedo a
palav_ra ao nobre Senador Magno Bacelar.
"ó SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Se Pres~dente, Srs e Srs. Senadores,
é cansativo e_ até mesmo enfadOnho ouvir a mesma retórica
~Onceitual das razões expostas na men.Sagem presidencial que
acompanha_as propostas de e·mendas.
·
__
Modernização é a palavra-chave para jl.,lstificar tOdas as
ações pretendidas pelo Executivo, quando expõe o objetivo
â ser alcançado .com a remoção dos obstáculos cgnstituciónais:
SegundO a mensagem do Presidente, as propostas "poderão .contribuir para construção de um Brasil moderno" •.. ''A
n:todemização do País exige a red~finição do papel do estado .. ,"._._. _HA ~odernização do País exige' também a lit~eração
da economia ... " "A estratégia naciOnal para riloder~!zação
requer abertura do campo das decisões políticas" ...
Ê, ainda, na mensagem q_ue _O: Presidente da República
declina a Sua "clara necessidade de remov~r alguns obstáculos
estruturais, que impedem a- plena --re'tomada do pfocesso de
modernização" e reafirma que Hpara a construção de um Brasil
moderno é in9i$pensável que se retome, o desenvolvimento''
_~ "remova esses obstáculos ao· proCesso de modernização do
País".
S.r. Presidente, Sr"S e Sf$_! _Senadqres, nosSa preocupação
com o crescimento. do Estado é bem maior que esse Estado
moderno da simulação p-residencial. E maior porq!-1e objetiva
_o crescimerito sOCial antes da máquin-a eStatal, se eStende às
regiões Norte e Nordeste e significa trabalhar para que aconteçam as profundas mód_ificaçõe:?- sociaiS que necessita a massa
,de brasileiros.
.
. _
Quando falamos em desenvolvimento real queremos falar
daquele que não mede apenas os índices económicos, inas
sim; -e prirtdpã.lmente em .países como o nosso, os índices
de melhoria da qualidade de vida da população; desenvolvimento que propicia efe~iva redistribuição df!: renda nacional.
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Significa reafirmar o sentido dos postulados <!e.mocráticos
que nortearam a elaboração da_ carta constitucional de 88
e avançar nas modificações que venham aperfeiçoar e não
dilacerar ess_e instrumento.
·
Peilsar nosso País e nosSo pm:·o sign'ifica penSar os instrumentos legais que aqui foram votados: significa: peilsar nossa

atllação. E, sob pena de sermos tachados de levianos petas
futuras gerações; não_ podemos desvincular a reflexão sobre
o esforço de revitalização democrática da reflexão sobre a
situação do País.
-Estamos no Senado para cumprir e fazer fumprua C~nSti

tuição de 88, abrindo ~eu texto às novas c;:onquistas da cidadania. Estamos para defender a independência e altivez legislativas.
- ~---
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nistrãçãO e pela participação dos representantes-das categorias
sociais nas qUestões diretamente ligadas aos seus interesses.
Serão mesmos esses os grandes temas nacionais que deveriam estar se'ndo objeto de emenda à con~tituição? Serão mesmo----ª-s. f!lOlas propulsoras das moc_l~ficações necessárias'? ou
. estamos mais uma vez vendendo uma grande ilusã,o? trQcando
o principal peJo acessório?
·
O conjunto das propostas atenta à ordem pública. Sub~
mete o Legislativo o Judiciário -ao poder 'absoluto do EXecutivo. Aniquilando a harmonia entre os poderes e .os. direitos
individu'ais. Importantes conquistas na Carta de 1988; são
subitraídas como o direifo a dissídio coletiY:o, à irredutibilidade
de _vencimentos, o sigilo bancário, o seguro-desemprego. ~
isonomia salarial, o acesso ao ensino universitário. a princípio
- da anterioridade tributária; condéna· os apOsentados à morte
por inanição e o que é pia: os danos aos direitos individuais
são excluídos de apreciação pelo Judiciário.
Paira, sobre esse Estado moderno, o Poder ExecutivO
absoluto e irresponsável como só foram ás dos Césares.

e

Sr•s e Sf.' Senadores, temos que ter claro qual o espaÇo
político e económicO que tem O PaTs nã- CõtrelaÇ.ão de .forças
inte"rnacionais, qual a melhor maneira de conduzir o País à
verdadeira modernização, sem mais sacrifíéios para ã população. Avanços sociais e ·econõiriicos significam pensar qual o
nosso papel neste contexto e os instrumentos aq nosSó alcanc~.
Que são as Leis que propom~s. aprovamos oU rejeitamos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~~Na presente
Não podemos atropelar os projetes e emendas em_ trami- s~sSã_o_ terminoti o .prazo para apresentação de emendas o
tação, que enfeixariam ü"- conjunto dos direitos fufidamen.tais ProJe-to de Resolução n~ 74, de.l991, de autoria do Senador
do cidadão, para atender a interesses circunstanciais e de resul- Garil:ialdi Alves Filho, que altera ·dispositivos do Regimento
tados duvidosos.
_
Interno referentes à tramitaçãO de proposta dti emenda à
Entendo que antes da revisão prevista pafa 93 e a regula-· Constituição. mentação dg texto constitucion~l não .se pode ~dmitir alt~ra
Ao proJeto não fÓrarri aprese~tadas emendas.
ções de tal porte como das emendas enviadas ao Congresso
A matéria será encaminhada às Comissões de Constipelo EXecutivo, tanto que apresentei o Projeto de Resoluções . tuiÇão, Justiça e Cidadania e Diretora.
h"' 61/91, objetivando a tramitação em regime de urgência
das proposições qu~ regulamen~em a carta de 88.
O. SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Não há mais
oraqores ins~rito~.
_.
Mas não é tudo, ·tenho que Talar ~gora, corrio brasileiro
Nada· mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos,
e cidadão, da perpleXidade que 'sinto pela falta de reação
do congresso diante das 'alterações das regras políticaS e econó- · designandO p~ra a sessão ordinária. da próxima quarta-feiTa
.a seguinte
micas que nos são -propOstas, riiUitas íficonstitucionais_, outras
levianas, o "que mexe com- o dia-a-dit~. do trabalhador, que
íntranquiliza vem desorgan~iar qualquer projeto pr~~~tivo.
ORDEM DO DIA
Propostas calcadas na prátiCa autoritária, que se mantém pela
Existência de componentes Como o enfraquecimento do Poder
·Legislativo.
-- . . ---- - :___
-l·
A crise económica, a desorganização socia!,_a_conupção,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 74, DE 1991
a crise de responSabilidades não s~o eite_ri9reS !16ª-. F_~ernos
(Em regime de urgência, nos· iermos do art. 336, c, do
parte da crise ~aior, ~que é a crise moral, ética, da qual somos
· Regimento Interno)
todos Partícipes e vítimas. ·
.
_.
. O que aconteceu .de tão terrível a e_ste País que nos tornoU
Discussão;. em turnO único, do Projeto de Lei da Câmara
insenSíveis à realidade?
n' 74, de 1991, (n' 4.771/90, na Casa de origem), de iniciativa
Cotno acéitar nos reunir c _falar em modernidade sem do Presidente da República, que dispõe sobre a transformação
q IJ:~ _n_Q_~~_Qs__e_sfqrçq~ _~ç__ çlt_rjja:~·rt __yjg9r~sam~n ~~- -~- ~~~ _t_~rg~ '-'~~~ do Centro de Educacão Tecnoló~dca da Bahia em Centro
sações para que desapareçam situações como a_ dos mi.Ihões Federal de Educação TecnológÍca da B3hia e dá outras_provide .meninos e meninas à mercê das violências das ruas.,._ __ e ·dências, tendo
do povo desnutrido, deseducadO, sem justiça. e sem salário·.
PARECER, sob n' 364, de 1991, da Comissão ~~de
Desmandos ~ as proporções das fraudes e corrupções e~u~ção.
nas manchetes dos jornais todos os dias, em países do primeiro
-2mundo ao qual pretendemos ascender, ou não ·aconteceriam.
ou seriam averiguadas com_ todo rigor e com a responsabi~ ·
PROPOSTA DE EMENDA À CQNSTITUIÇÃO
!idade penal e· criminal das autoridades envolvidas.
N' 12, DE 1991
Mas nesta cOnjuntura de desagregação do tecido social,
Discussão, em primeiro tunio, da Proposta de Emenda
aonde se perdeu o significado do'dinheiro públ.ico e as repoiisa:bilides se diluiram, faz-se urgente não a construção do Estado à COnStituiç&o n"'12, de 1991, de autoria do Senador Maurício
moderno_ mas a reconquista da credibilidade do Estdo frent~ Corrêa· e outrds Senhores Senadores, que cria o Conselho
· à Nação, o que s6 acontecerá se novos- rumoS forem impri- Nacional de Justiça e dá outras providências. ( 4~ sessão de
. roidos e·estes, certamente, passam pela transparência na admi- discussão.)
o< --

e
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especial são institutos banidos pela Constituição Federal de
1988; e, - as progressões funcionais hofizontal e vertical,
mecanismoS de PromOÇão internOs a cada carreira, são institutqs que rião maculam a ordem constitucional. Após arhplo
Discussão. em "primeiro turno; da Proposta de Emenda
debate, no qual se manifestam o Sr. Presidente e os Srs.
à Constituição n" 15, de 1991, de autoria do S_enador João
Senadores Cid Sabóia de Carvalho, Josaphat Marinho, MauRocha e outros Senhores Senadores, que dá riova redação
rício Corréa, Chagas Rodrigues, Elcio Alvares e Jutahy Magaao inciso V do art. 37 -da Constituição Federal. (2~ sessão
lhães, passa-se â. votação do parecer do relator, que rec~be
--de discussão.)
aprovação por unanim,idade. Continuando, a Presidência
anuncia a apreciação de outro iteni- eXtra pauta: Resolução
-4do Senado Federal n• 42, de 1991 (Mensagem n• 437, de
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
28-8-91, na origem), encaminhada pelo Senhor P.fesidente da
W 14, DE 1991
Discussão, em prlmcirõ Iurno, da Proposta de Emenda República, versando sobre proposta para que seja utlimada
à Constituição n"-14, de 1991, de autoria do. Senador José a contratação de crédito externo de natureza financeirã mediante garantia da República Federativa do Brasil, no valor
Richa e outros Senhores Senadores_, que altera a redação do
de até y 28,889,000,00 (vinte e oito bilhões, oitocentOs e oitencaput do art. 2" e o art. 3" do Ato das DispoSições Constituta e nove milhões de ieneS japoneses), juntp ao Overseas
cion·ais Transitórias, tendo
Economic Coope~ation Fund- OECF. O Sr. Senador Eldo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 377, de 1991,- da Alvares, designado o relator da matéria emite parecer conComissão Temporária, com voto vencido dos Senadores Hugo
cluindo favoravelmente às alterações já propostas pela ComisNapoleão E César Dias. (1" sessão de discussão.)
são de Assuntos EconômiCos. Submetido a votos~ é aprovado
O S~. PRESinENTE \Alexandre Costa) - Está encer· por unanimidade o parecer do relator. Prosseguindo, o Sr:
Presidente anuncia a ·apreciação do ítem de n~ 20 da pauta:
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão ds 12 horas.)
projeto d!! Lei do Senado n~,286, de 1991, de autoria do
Senador Meira Filho, que "Dispõe sobre o usó do cinto d"e
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
segurança em veículos autom9tores'.' (decisão terminativa),
ATA DA26• REUNIÃO, REALIZADA ·
O relator, Senador Magno Bacelar, conclui o parecer pel.a
EM 25 DE SETEMBRO DE 1991
constitucionalidade, juridicidade e aprovação quanto ao méri'
(REUNIÃO ORDINÁRIA)
to, nos termos das três emendas que ofrece. Aberto o debate
manifestam-se os Srs: Paulo Biso), Elcio Alvares. Mansueto
Às dez horas do dia vinte e -cinCo de setembro, de mil
novecen tos e noven ta e um, na sala da Com1.,,.a-0 , s·ob a Pres!·- de Lavor, Chagas Rodrigues, Ma.urícío Coriéa -e--o- ã.utor da
dênda do Sr. Seiiador Nelson Carneiro, Presidente, reúne-s_e
proposição, Senador Meira Filho. Após amplo debate, o Relator decide retirar da pauta a proposição, para nova revisão,
a Comissãq de ConStíttiiÇãõ; "Justiça e Cidadail_ia, coin apresença dos Srs: Senadores: Pedro Simon, Francisco Rollem- aproveitando as sugestões oferecidas por este Plenário. Nesta
oportunidade, a Presidência encerra a presente sessão, âs treze
}Jerg, Valmir Campelo, Elcio Alvares, Paulo Biso!, Oziel Carton·o
horas e trinta minUtos, Oeixando adiada a apreciação da pauta
n·ro
e iA, n
i Mar·z
1, Magno Bacelar , WI'Ison Marti'ns , Chapara a próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar,
gas Rodrigues,-Nabor Júnior, Jutahy _Magalbães, Mª-urício _
· Corrêa;Lourival Baptista, Jos~ Eduardo, Cid Sabóia, Amír --eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, lavrei a presente Ata que,
Lando, Jos3phat MarinQ.o e Mansueto de Lavor. _Deixam de após lida e aprovada será assinada peJo Senhor Presidente
com·parecer, por motivo justificado os seguintes Senhores Se- e levada à publicação juntamente com os apan~amentos taqui.
gráfieos.
·
nadores:JoséFogaça, Carlos Patrocínio, OdacirSoares, J úma
ANEXO A ATA DA 26.. REUNIAO DA COMÍS·
Marise e Amazonino Mendes. Havendo número regimental,
SÃO DE ÇONSTJ.TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA·
o Sr. Presidente declara aberta a sessão e dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, que é dada como aprovada o
NIA REALIZADA EM 25-9-9/.
Sr. Presidente consulta o Plenário, para que sejam apreciadas
.O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Está .aberta
extrapauta matérias encaminhadas a esta Comissão em caráter · a reunião.
de urgência. Não havendo objeções, pass':1-se à apre~_iaçãn
Somos 12. Há número para discussão e votação.
_
da Consulta n~ 5, de 1991, do Senhor Senador Mauro BeneA Mesa recebeu do Senador Mansueto de Lavor, Relator
vides, solicitando da Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cid~- do projeto de lei que dispõe sobre a criação da uniVersidade
dania, parecer sobre a constitucionalidade, juridícidade e lega- Aberta no Brasil, solicitação de realização de uma audiência.
lidade da proposta de ato da Comissão Diretora que dispõe pública na qual serão ouvidas as seguintes pessoas: professo"r
sobre a aplicação dos sistemas de ascensão e progressão funcio- JoSé Góldemberg, Ministro de Estado da Educação, professor
naL Anunciada a matéria, o Sr~ Senador Paulo Bisol usa da Eduardo Coelho, reitor da Universidade Católica de .Campalavra para emitir o parecer; cuja conclusão sugere que se pinas e Presidente do Conselho de Reitores, professor Cristó~
ag~ard~ decisão do Supremo Tribunal Fed~ral, que está aprevam Buarque, da Universidade de ?rasíHa, e professor -Juan
ciarido a Ação Direta de Inconstitucionalidade no:> 245-7, de- Bordonave, da Universidade Santa Ursula, do Rio de Janeiro.
vendo, a partir de tal julgamento, firmar jutfij)flldência a
- Sugere ainda S. Ex 1 que em face do teor do projeto em
respeito -do. tema. Em seu parecer o Sr. Relator acrescenta questão a reunião para a audiência se faça em conjunto com
que; neste caso, mesmo estando a tese ~'sub_judice"~ reitera a Comissão de Educação-..
a importância histórica e o conseqüente dever de o Senado
Não havendo oposição do plenário e sendo aprovada a
Federal dar o exemplo, tomando a decisão_ que lhe compete solicitação, entender-me-ei com o Presidente da Comissão
ao deliberar; prosseguindo, sintetiza sua conclusão nos seguin- de Educação para que se realize essa aUdiência conjunta.
tes termos: -.a _ascensão- funcional e a progressão funCional (Pausa.)
- 3-·· .-.
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Não haVendo quem se oponha, dou pOr aprovada.
O SR. CID SABÔIA DE CA"RVALHO - Sr. PresiA "Mesa fica muito sensibilizada com os largos debates, dente, peço a palavra· para discatir.
mas eles_; repetitivoS muitas v·ezes, impedem o esgotamento
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A Mesa fez
da paUta. Peço aos Colegas que se m4nifestem sempre o maís
um apelo, no iníçio da sessão, aos Si-s. Senadores, para .que
sinteticamente, manifestando a sua opinião favorável ou nã_o
as críticas, os corhent~_rios fossem breves; e que manifestassem
e resumindo os argumentos.
opirliâO favorável Ou contrária pelos argumentos, e não atrav_és
O SR. MEIRA Ffi:HO.::... Sr. Prcsídente, peço a palavra · de um grande debate porque, nesse caso não ficaríamos sempara uma questão de ordem.
pre com a 'pauta por dicidir. Portanto, .não me diri-gi a -v.·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Concedo Ex~ que não estava presente era um lembrete era para todos
nós. Esse apelo renovo aos Srs. Senadores, porque estamos
a pa1avra ao nobre Senador, para uma questão-_d_e ordem.
examinando o pri.meiro projeto nesta sessão. ·
O SR. MEIRA FILHO - Desejo formular um pedido
_ Com a palavra V. Ex~ .
a V. Ex•
·
"·· ··· ~
·
Está na pauta um 'projetO de- minha aUtoria cujo'-RelatOrO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presié o di_gno Senador Magno Bac_clar.
_ .
dente, entendo o apelo de V. Ex~ mas como a matéria é
·
E um projCtó que vem, sem dúvida._ em SCJ!dO aprov3~o muitó importante - e nós muito temos estudado, em várias
por esta Comissão, corrigir- Uma-falha na legislação do trânsi_t_S>__ tentativas, projetas anteriores, inClusive um, de autoria da
em nosso País. É o uso o_brigatório, que passaria a ter força Mesa, quando V. Ex~ era Pre~idente do Senado - manifesde lei do cinto de segurança, submeto esse_ pedido a V. Ex~ tar-me é também muito iffiportante. Posso, no entanto, ab~ter- ele c~rtamcnte, será decidido pelo Plenário da Casa me, mas não sei se isso será... _
para que dê uma certa priOridade ou proponha uma inversão
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Não, V.
_
da pauta, conforme o julgamento de V. Ex•Ex~ tem a capacidade de sintetizar,_ porque se todos se manifesO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A Mesa ·o tarem, só ficaremOs nesse·projetó, ã -síritese é um dos atributos
submetera a apreciação tã_o logo sejam examinados dois proje- de V. Ex•
tas que têm aqui_ a maíOr- urgência. Ainda nesta reunil;io ele
será votaçlo. Fique tranqüilo V. Ex•
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-_ Sr. PresiO SR. MEIRA FILHO- Muito obrigado.
·dente, hoje não estamos decindo somente uma questão do
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- As consultas Senado Federal, mas sim uma questão muito' ·séria, relativa
ao serviço público de um modo geral, uma vez que o pronunda Mesa devem ter sempre precedência, porque são questõ~s
de ordem levan~adas no plenário sobre as quais a Comis~-ãç ciamento da· Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania
opina. Por isso mesmo, o Presidente _deve estar informado será vital, inclusive, como peça infornlativa di<lnte de Procuraw
do rias, diante de Procuradorias, diante de asseSsorias jurídicas
daS dcdsõcs da Comíssão, para que nã_o_ as repita s·e ela_s__ _
e por que não dizer até diante do Supremo Tribunal Federal
forem rejeitadas pela Comissão, ou mantenha a me~ma orienonde a matéria está sendo examinada. -Então, é da maior
tação, sé for o caso.
importância essa matéria.
Há, aqui, uma Consulta do Presidente Mauro Benevides
Quero lembrar ao Senador Paulo BisO! que, quando do
quanto à constitucionalidade, juridicidade c legalidade da proRegime Jurídico Único, fizemos, aqui no SenaOo, um substituposta de ato da Comissão Diretora que dispõe sobr~ a aplica- tivo, em que baníamos tudo isso. A matéria foi para a Câmara
ção dos sistemas de ascensão e·progressão funcional.
dos Deputados e lá se arquivou o trabalho feito no Senado,·
Pela urgência natural, _para que se responda ao Presi.sendo desarquivado uma mensagem, um projeto de lei do
dente, se a Comissão estiver de acordo, vou dar. a palavr.a
Presdient~ Collor para, sobre ele, ser montado o atual Regime
ao Retator, o Senador José Paulo Biso!. (Pausa.)
Jurídico
Unico dos Servidores da Administração Direta, das
Não havendo quem se oponha, a Mesa concede a palavra
Autarquias
e_ Fundações. Esse fato constituiu um verdadeiro
ao Relator.
atentado j_1.,1rídico, porque foi feito, inclUsive, através de conO SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente c Srs. versações, promessas etc., de associações de classes e sindi- ·
Senadores, peço vénia pela extensão do relatório, mas trata~se catas com o' Sr. João _Santana, uma combinação que não era
de uma questão tão tortuosa, onde ocorreram tantos desv10s lá muito jurídica. E quando a matéria chegou ao Senado,_
e, por que não dizer, tantas corrupções do próprio legislador para variar, veio com aquele apelo que detestamos: para que
e do próprio Poder Judiciário, que, cu não _poderia ser mais não <,1. e~eridasse -maiS,_- que a _madássemos para fren_te, sem
simples e sintético_-quc fui, porque esta é.uma 'questão que devolver à Câmara; e assim fOmos obrigados a aceitar essas
tem de ser decidida de uma vez por todas. Não estou dizendo inconstítucionalidades que estão sendo declaradas pelo Senaw
que tenha de Set decidid~ conforme ~u penso, maS nós_.temos dof Paulo Biso I e que o Relator, na ocasião era eu, ressaltava,
de assumir uma posição sobre o as.sunt6s. Não podemos ficar mas se abstinha de' f~zer as competentes emendas porque
nesta ambigqü1dade que tem permitido as maiores distorções a matén~a era urge'nte e não pOdia voltar à Câmara dos Depuem maté_ria de ascensão nos serviços públicos.
- -tados.
.
.
.
.
Vou passar a ler o relatório.
Naquela ocasião_, no entan~o. muito embora sendo imprecisa a decisão da ·câmara dos Depu~ados de arquivar o trabalho
(Leitura do Parecer)
do Senado sobre o projeto de lei, vindo ainda do Goye_rno
,
Sarney, não houve nenhuma representação nem contra a Câw
E o parecer, Si. Presidente.
- -mara dos Deputados nem contra o Senado, e consumou-se
O SR. PRESIDENTE (Nel_son Carneiro)- Em discos: es~e atentado regimental e constitucional_ de graves çonsesão o parecer.
"- qüênciãs-, que hoje estão sendo detectadas; ·e isso é vit_al.

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Sábado 12 7007

. O parecer do Senado José Paulo Biso! é assim como

O SR. MAURÍCIO CORRJÕ:A-Sr. Presidente, quando

uma hora do reencontro do Senado com a juridicidade; do

o Senador José Paulo Biso! estava lendo o parecer na sua
conclusão, P'!receuMme de ·alguma piudência que se devesse
agu3rdar o reSultado da pendência sub judice. TOdavia, tal

reencontro do Senado com a defesa dª ConstitUição, porque
aqui fomos premiados, fomos espremidos ~m muitas ocasiões,
exatamente, para deixar passar fatos, como por exemplO; o é a clareza dess~ parecer que não. h~ _marge~__ de dú~jda.
aumento dos militares que, é outro problemas gravíssimo com aEs~tado hoje está sobrecarregado por uma série de encargos,
o qual concordamos, mas, também, não vai ha'\oer nenhuma e nós, lamentavelmente, aqui devemos fazer uma mea cul~a;
representação, porque a questão social do.s milit3r~s é muito nós, os partidos de esquerda, temoRnos preocupado mmto
mais grave do que outras facetas legalistas que pudéss-emos· com as_questões corporativistas, razão pela qual se concede
adotar aqui, e vamos acumulando isso sobre nossa história, um favqr para uma categoria e não para outra"' dependen<~o
incluindo na nossa biografia, na nossa vida, na nossa existência_ - das_ circunstâncias- dos meios de pressão no Congresso, enfim,
em todo .o conjunto da sociedade.
~o_
de ·Parlamelítares.
Quero chamar a atenção do Senador Paulo BiSol apenas
. _Há parecer favorável, conforme S!llient9U o próprio SenaR
para uma necessidade: de S. Ex' definir ilo seü pafecer,-com dor José-Paulo Bisol, emitido pelo Consultor-Geral da Repúabsoluta- clareza, o conceito de promoção, porque é claro blica. Há outras manifestações de órgãos internos do Governo,
que a ascensão profissíoilal foi banida inteiramente; não há tu_do a indicar que se devesse aguardar a decis~o do Süpremo
màis ·ascensão funcional. Isso seria um engo"so: e ·urif desres- Triblffial FederaL
peito à Constituição.--UpãreCerda lavra do Sr. Saulo Ramos
-Sr. Presidente, entendo que já é hora de assuri-tirmos
é de um inimigo da COnstitüiÇãõ. Ti.iâo que esse cidadão pro la--- uma postura, se está maiS-do que claro, mais do que evidente,
too no Ministério da JUstiça foi movido pelo sentimento de .mais do que nítido, que não existe mais 0 -ac-êSSo fuilcional
competição com--a nova ordem constitucional, daí porque ter nós termos em que a administração pública o está interprétan. ele aconselhado o Governo Federal, recentemente, a: mandar do,porque não assumimos a responsabilida-de, já-;-nu-m ato
um projeto revogando o art. 19 das_ Disposições Transitórias; dessa natureza, de declarar nosso ponto de vista.
o Senador José Paulo Biso! coloça exatamente esSa quesisso entendido estaria banida a es-iàbilidade dos servidores
não concursados, como se aquele dispositivõ Já não houvesse tão, e eu não vejo dificuldade em que assumamos essa responproduzido todos os efeitos.
sabilidade pelo simples fato de que, se. dermos pro~imento
Para encerrar; Sr. Presidente, e atento ao apelo de V. aessaconsultanosentidodeacatá-la,claroquedesseresultado
Ex~ de nos pedir síntese numa hora como essa é Unl:a malvadeza_ a tos decorrerão daq'ui para fiente no seittido, até~ do cumpride V. Ex\ mas eu vou atender a sua malvadeza, vou parar mentodessasascensõesqu~estão.sobpendência. P9deráocor- ·
por aqui pedindo apenas ao Relator que deixe claro no- seu rer que amanhã ou depois o Supremo Tribunal Federal confirparecer, um aditíVo explicandO-o conceito de promoção, por- me que realmente a ascensão funcional não exista mais, e.
que esse parecer será uma verdadeira bíblia daqui para frente aí nós teremos praticado uma inconstitucionalidade ou, em
para o servidor público de um modo geral, para as repartições, menor escala, uma il~aJidade.
e até servirá como uma peça para n Supremo Tribunal Federal,
dado o brilhantismo que foi alcançado pelo Senador José Paulo
Se. votarmos <? parecer do Senador José ~aulo Biso I, que
Bisol. Apenas não concordei cOm um parânteSe, e depois, prejufzo poderá haver:: o de esperar mais algum tempo? Parece
particularmente, eu éonverso com S. Ex• porque rião Caberia que é só essa a conseqüência que ocorrerá. Eu não tenho
dúvida de votar, na íntegra, o parecer do Senador Bisol: pii~
na minha síntese. Obrigado, Sr. Presidente.
m~ito; porque ele é "irrespondível, em seglliú::iq_lugar, pofque
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Muito obri-. nao há que reparar prejuízo ne;nhum. se o Supremo decidir
gado a V. E~
-----daqui há 15,20 dias, o fato de.termos aprovado esse projeto
O SR. JOSÃPHAT MARINHO- Preliminar, Sr. Presi- não alterará a ordem jurídica dos fatos; retardará, isso sim,
dente. Preliminar a nossa· apreciação. No fuliCfado parecer caso a ação de constitucionalidade não seja atacada, que esses ·
que acaba de ser lido ,o nobre Relator acentua, na sua p~rte funcion~rios. que estão erri condições de merecer essa.asce_nsão
final, que a matéria pende de decisão-do Supremo Tribunal fu1_1cjo_nal retard~m _ne~~a:s_ç:,o_~quistas. ·
Federal. Parece da mais elementar prudência que, se asSim
Tendo em vista a clareza do parecer e, inclUsive, a oportué, suspendemos esse julgamento porque a decisão do Supre- nidade de chamarmos a nossa responsabilidade uma decisão
mo. por ter um caráter .de generalidade muito mais amplo tão importante, manifesto-me inteiramente favorável a esse
que o no~so, prevalece sobre o nosso patecer.
parecer para qUe ~rniem.os uma ·posição ·pioneira no arasil
O SR. MAURÍCIO CORR~A- Sr. Presidente, eU ha- _em ~ermos de achninistração pública, porque o coiporativismo
via pedido a palavra para discutír? Pérmite-me V. Ex~
não existe só com relação ã. nóS políticos, ·mas também às
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_:. Uma questão outras dependências do poder público: do Executivo, do Judip'reliminar exige exataffiente, que t?S Srs: Senadores se mani- ciáriO,--e essa pOsição ·que vainos assumir aqui é absolutamente
festem sobre ela aperias...
esco~eita, porque marca um rumO. E reafirmando, a posiçãO
do Supremo não modificarei em nada a nossa.
O SR. MAURÍCIO CORRJÕ:A -'Mas Sr. Presidente,
Portanto, é uma posição de vanguarda, é uma atitude
a q~estão preliminar do Senador Josaphat Marinho está embu- · extremamente correta, no meu modo de ver, acolhermos esse
tida na discussão ge_nérica do processo. Não posso discutir parecer por s-ua lucidez e pelo seu conteúdo.
a preliminar sem abârdar...
____ Voto, Sr. Presidente, e defen~o ~ ..rnanut~nç~o_ integral,
O SR. PRESID:gNTE (:Nelson Carneiro) --Eu ·não vou- sem me preocupar com a existência da ação direta de inconstilimitar V. Ex• no. âmbito da sua intervenção, mas como há tuCiOnalidade que já· tem um voto favorável do Relator-.
uma preliminar, pediria que V. Ex~- a examinasse també~ é o lv!'inistro Moreira Alves?- já tem um voto substancioso,
quando tivesse de proferir o seu parecer.
que eu não li, nias pelas referências que fez o Senador Pa~o
_

_·

_.
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de um ano. vamos, agora, considerá-la inc~nstitucional em
determinado disposto.
Essa lei - nós sabemOs disso, inclusive o nosso mestre
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço.
José Paulo Bis61 - é le~. Toda lei presume-se constitucional
.a palavra.
até prova em contrário, declarada pelo órgão competente,
O SR. !'RESIDENTE (Nelson Carneiro) -Eu a darei que no nosso sistema,jurídico, é o Supremo Tribunal Federal.
a V. Ex• depois do Senador Çhagas Rodrigues, que a h~via
Essa lei está sendo aplicada em todos os órgãos, porque
solicitado anteriormente.
. ·
é lei. Foi votada e sancionada. E, agora, iríamos deixar de
O SR. CHAGAS RODRiGUES .:_Sr. Presid~nte, serei aplicá~la, considerando-a inconstitucional. Veja-se a situação
breve. Qliero.pedir a atenção dos colegas quanto à situação dificíl.
difiCílima, do ponto de vista jurídico e moral, em que nos
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Só uma observaçãq,
encontramos. Quero, de início, louvar o substancioso trabalho SenadOr.
·
·
do nobre Senador, cujo talento é recoitheci~Ó. À 1~ dª_Consti· Acesso e ascensão, no corre-r da história desse_s conceitos,
.
tuição; não há a menOr dtívida. Isso está no parecer:
são a_mesma coisa, mas agora, no Regime Único, Da lei do
· •'Art. 37 , II: a investidura em cargo oü emprego Regime único, no art. 9~', pãrágrafo úníco, a paiavra àcesso
público depende de aprovação prévia em -concurso·-pú'tem um novo conceito: é Q acesso por designação para cargos
. blico de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as de ..chefia .. É diferente, não tem nada· a ver. Esse acesso é
nomeaçóe.s para cargo em comissão (é a únftaexceçãõ),-- constitucional, mas nada tem a ver com a ascensão e o acesso
. declarado em lei de lívre nomeação e exoneração."
anterior. Esse é constitucional.
Mas vejam~ ·nobres colegas, a situaÇão dif!cil em que nos
encontramos. Aqui está o Regime Jurídieçt Unico, mencioO SR. CHAGAS RODRIGUES- Sim, é·porque V.
nado, também, pelo nobre Relator, Lei n' 8.1f2, de 11 de Ex~ fala, na ·página 10, em acesso e ascensão.
novembro de 1290. Esta lei hão tem um ano, nós a votamos
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- V. Ex• não entendeu
aqui, vejam a facilidade conio eStamôs·legislando, facilidade
o
que
eu disse. O art. 9!', até por deficiência de técnica legisladecorrente, muitas veze$, 'do' atropelo e das matérias que se
tiva, no -parágrafo único, fala em -desigQação por acesso para
·
sucedem.
a função de direção e chefia; quer 9-izú, já é- um furic~onário
Diz aqui essa lei, art. s~:
__
público investido que vai assumir a chefia. É o aceSso da
"S~ô formas de provimento de cargop,úblico:
função habitual dele para a chefia.
· I - nomeação;
·O SR. CHAGAS RODRIGUES- Perfeíto.
II -promoção;
III -ascensão;
O SR. JOSÉ PAULO BlSOL -Isso aí é completamente
IV- transferência;
normal, nada tem a ver com o conc~ito de acesso, que era
v- readaptação;"
a passagem de uma carteira para outra.
E por aí continua, .
.
_ _ ____ _
OSR. CHAGAS RODRIGUES- Então, continua t~d()
Esse o art. 8':>, que consideramos constitucional. Nãq. faz
um ã.no .
com relação à ascensão.
_
. DiZ o caput do art: 10:-PéJo art. 10, como V. Ex~ esclarece, o acesso passoU
."A nomeação para cargo de carreira ou cargo iso- a ser chamado de ascensão.
lado depende de pr~via habilitação em concurso. •• ·
· Quero dizer aos Cole'gas que, do ponto de vista jurídico
Repete a Constituição: ·
e coristitucional; V. Exf está rig-orosamente certo. _
"Prévia habilitação em concurso público de provas·
Agora, o que devemos fazer? Considerar pura e simplesou de provas e títulos, obedecida a ordem de classifi- mente a ascensão e a transferência inconstitucionais, ou dizer
cação."
.
que, em decorrência da Constitúição e e'm decorrência desta
Ago:r:_a, vem o parágrafo único:·
_lei que votamos, ascensão e transferênci_a têri:J. que se suborO nobre Relator, no seu brilhantíssimo h3.balh0, pare- dinar ào caput do art. 10 prévia habilitação em concurso?
ce-me que, na página 10, diz: "acesso e ascensão é tudo a Se. não fof poi concurso, é nomeado.
mesma coisa" e lembra aquela expressão dos pampas argenD~pois, se ele faz outro concurso, po.de ser objeto de
-.
.
· ascensão, mas essa .seria sempre uma maneira ...
tinOs.
·
POis bem, o art. 10, caput, exige concurso.
. O SR. JOSÉ PAl]LO BfSOL ~Não é ascensão, se
O paiágrafo único diz:
·
.
_
for ca.rreira diferente, tlobre Senador.·
" ... os_demais requisitos para o ingresso e o ~esen
.
O SR. CHAGAS RODRIGUES.- Ascensão de uma
.volvirrient9 do servidor na carreira, mediante promocarreira.
ção, ascensão e acesso. ••
.
.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL-Não. Se euso~Promotor.
E quando saímÇ)s deste art. 10 paia o 3-it. 33,.neSte Estatu- de Justiça, concursado, e faço concurso para Juiz. de Direito~
to, -que é uma lei básíca, quando trata da vacância, diz:
não ê ascensão, tanto é que eu tenho que me demitir de
"Da v~cância do citrgo público deco~e~:
um··.cargo para assÜni.ir o outro. É uma, nova investidura. Não
-- dá- para fazer essa confusão!
·
•.
IV _.:__ ascensão;
O
SR.
CHAGAS
RODRJGUES
--'- A colocação que
V - transferência. •f
eu faço é que a lei não tem contradições; a lei e os dlspositiVos,
. Essa lei, votada na Câi:D.ara, que ãlieí-ou nosso projeto, precisam ser interpelados de tal modo que nos chegue uma
votada pelo Senado, s~ncionada pelo Presidente há lne nos interpelação harmónica. A Constituição é que perman-ece.
juízo.
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A Constituição âiz que a investidura depende de concurO SR. MANSUETO DE LAVOR - Peço a palavra
so. Isso é fundamental, mas poderá dar margem a uma inter- pela ordem, Sr. Pre?idenu:.
pretação que V. Ex~ considera difícil e abSurda.
O SR. PRESIDENTE (Nelsori Carneiro) -Tem V. Ex•
O SR. JOSÉ PAULQ BIS_OL- Nobre Senador, permi· a palavra.
te-me V. EX' um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Gostaria de anunO SR. CHAGAS RODRIGUES- Pois não.
ciar a-qs Colegas que 'eStou -na-.inteóÇão de pedir vistaS 4a
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Quando. nós votamos matéria, mas estou oi.IvindO-COril tãrito entusíasmo o brilho
·
isso, Qs Senadores Cid Sabóia de Carvalho, Jutahy-Magalhães das discüsSões, ·que não gostaria .de interrompê-la.
MaS a·ininba intenção'~ pedir vistas. ·
_
e eu dissemos claramente que íamos votar por pressão, 1:11as
que a lei continha inconstituciOnalidade; e o exemplo que
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Eu gostaria de usar
citávamos era o da ascensão. Quer dizer. votamo's conscien- . a palavr~. Sr. Presid~I).te.
·
··
·
·
.temente e, já na época,-afirmamos -que a-iii3téiia nao poder1a
O SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ...:. Ouço V.
voltar para a Câmara, "porque era urgente.
Ex~.
·
Então alertamos o Senador no sentido de que havia inconstitUciOii~lidade e mencion-amos explicitamente esS~ in· 6 .SR. JUT ÂHY MAGALH;\ES -Em. primeirO lugar,
. data venia, da opinião do Senador Josaphat. Marini10 e dp
constitucionalidade da ascensão.
O .SR. Cf!AGAS RODRfGu'ES ...:.Eu ésiáva aqui nesse Senador Elcio Alvares, creio que deveríamos deliberar, pelas
momento.
· raz{jes já expostas no parecer do ·senildor ~qsé Paulo Bisol
·Mas de acordo com a funçãO, eSSa é;-a meu ver, a interpre- que-~ no meu entendimentO de leigo; Dão merece' reparo netação correta.
·
· nh~~-· _
__ _ _ _
·
A função exige e tudo aquilo que permita um provimento,
Mas eu gostaria, também; de aduzir aqui algumas infor- ·
excluindo o preceito do concurso, é, conseqüentemen-te, in-- mações de quem teve alguma experiência na administração
- ~a_ Casa.
_: _.
- -- -- _-~
_
-__
constitucionãL -Quanto à situâ.ção mOrã], rião há dúvid3, quinto à constíQuando 1" Secretário, dizia que cada um de nós deveria
tucionalidade de uma lei que. não tem um ano· ... (tUmulto eXercera l~Secretariaduraniequinzediaspara tomarconhecinq plenário, iriaudível).
menta da realidade administrativa do Senado.
Deve a Mesa Diretora aplicar a lei? Ou deve suStar (inau. Se. admitirmos essa ascenção, cqlocaremos,_ nos quadros
.. do Senado, em carreiras para as quais não foram_ indicados,
dível)
cerca de 600 funcionários que entraram pela Obra como ãpon·- .
O SR. ELCIO ÁLVARES -Não, não. Porque, pare· tadores de obras, como almoxarifes e, ~gora, v~o ser niédi_çps_.
ce-me o a matéria é inteiramente de mérito à discUssão.
engenheiros isSo e aquilo.
·
A preliminar posta pelo Senador Josaphat Marinho é
Antes de ocupar o cargo no ExecutivO: do Senado, eu
muit<Jclara e entendo que, no momento em que o Senador tinha, no meu gabinete, logo que cheguei a.qui como Senador,
Chagas Rodrigues ti-ouxe à discussão exatamente uma lei vi- um funcionário que herdei dq me_u querido ainigo Vicente, ,
gente, que está ·prOduzindo os seus efeitos, temos que ter que, a cada ano, me pedia para assinar uma solicitaçãO de
~ prudência, de não dar uma palavra definitiva, pOrqi.li!- á.l
asC~nção fUncional.
·
entraria eiD: choque, também, diretamente contra um dispoE eu assinava e brincava com ele: "Você não venha me
sitivo legal vigente, aprova-do por esta Casa.
pedir para ser Presidente do Senado, Oresto está bem".
Então, parece-me Sr. Presidente, se fosse colocado _em .
__Sr. Presidente, hoje nós não teniós um:Çontínuono Senadiscuss~o, que é preliminar. -Nós não podemos discutir o mé~
do, pois estão .todos exercendo outras funções.
rito.
·
·
·
Não temos um motorista.
Quando o Ministro Jarb~s Passarinho chegou aqui e coA 'preliminar do Senador Josaphat Marinho foi brilhante,
o Senador José Paulo Biso! elucidou a matéria de !fma maneira meçou a comparar a diferença- de vencimentos do motoris!a
bem ao seu jeito, ao seu talante, mas, se nós tomarmos essa dele com o do Senado, eu disse: ..Ministro, há um equívoco.
posição, assumindo, hoje, a responsabilidade do parecer;tere.: O seu é moto:r:ista, o nosso é técnico legislativo. Eles· não
mos dado uma palavra definitiva sobre um assunto que, .em estão aí para dirigir, estão para fazer-leis".
E não temos aqui quase ning~ém na letra iniêi~l. ~sse
virtude das razões invocadas pelo Senador Chagas Ro.d~igues,
tomar-se difícil, até sob o ponto de vista mor<ll.da apreciação edi o grande drama que eu tinha para reconhecer o mérito
da matériã, ·pOrqUe fomos -respOnsáveis aquf, atravéS da deci- de muitos funcionários que São extraordinários. J'e~os aqui
funcion.ários- que podem ser comparado!:; aos funcionários do
são do Estatuto coincidente.
·Banco do Brasil, da carreira diplomátiCa, do Banco Central,
O SR. CHAGAS RODRIGUES- De modo, Sr. Presidente,. pOrque são funcionários exti-aof<JiiúíriOS, embora tenhamos
·que eu concluo, incorporo o brilhante paTecer e Chamo a também aqueles que não servem. Mas nãO temos carreira
atenção da Casa: o parecer do ponto-de. vista constitucional, inicial. Quase todos estão_ no fim de carreira, não podem
seqUer ser promovicJos: Por iss·o é preciso encontrar essa ascené ii"iefUtável.
Há essas considerações. Se eu tiver que vota{b parecer, sões e essas transferências, porque e1es já estão--no teto.
S(S. Senad0res, _pelo bem ela ad~i_njstraçãq_ do Senado,
será pelo seu acolhimento, mas lamentando esses precedei_Ites.
Se a Comissão entender que deve aguardar, esse é um a.ssunto v~unos votar de acordo com_ o parecer do Senador José Paulo
que' fica para a deliberação da Comissão.
Bfsol, porque é um ã6surdo o que há aqui nestas duas Casas
_
__ _
do Congresso NacionaL
_ __
O SR. PRES'rDENTE (Nelson Carneiro) -Senador JuEu digo isso sabendo que é impopular, sabendo que muitaby Magalhães.
tos Srs. Senad~res têm a preocupação de atender a solicitações
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que chegam ao gabiD.etc de cada um. Mas vejam -que~--qUã"ii-do dJ.Ira, à ascensão, ou o que quer que seja; terá ·efeito sobre
fazemos aqUi algq _pensando em atender _uma solicitã:ção de a decisão do Senado.
um funcionário nosso, estamos criando um quadro de caos
Apreciamos constituciorlãlídad_e:para dizer -da nossa
administrativos na nossa Casa.
competência e da situ~ção dos .funcionários da Casa, mas a
Se permitimos o que se t:stá -propondo, ~eyerJ:!!~S__yer, __ decis~o dp Supremo Tribunal Federal vale erg_a.omnes.
primeiro, o- qUe isso represe-ntará em· aunléõtô-de gasto~, ~.
. E por isso que entend_o que a mais elementar prudência
segundo, o que representará em distorçã~ de tu~9 que se recomenda, à luz do própriO -e brilhante parecer que foi dado,
_
fez aqui: nóS vamos ter apontadores transformando-se - é que não antecipemos a decisão.
só um exemplo apen.as, mas existem casos semelhantes . ·-· Qu:ero, aliás, acrescentar: não. conheço o projeto da Mesa
em médicos, almoxarifes, em engenheiios e outras situações do Senado, hele .não tenho nenhum interesse, não há nenhum
simílareS.
servidor a respeito do qual eu me tenha manifestado. Minha
Penso que não devemos esperar, que dev.emos decidir.
decisão aqui é aõsolutamente impesso.al.
, Não nos vamos_omitir, essa.de_cisão_é mais do que inconsti0 SR. PRESIDENTE (Nelson' Carneiro) _A Mesa es1.
.
I
- se t ra ta de um proJe
. t o d_e Ie1,. mas de uma
tucwna
·o d
·
c · ão Exec fvaa --timei'ta ~c are_ce que nao
1
~~nã~ ass.umhtmos ad oMmiss r s·d-ud pe'Io PSenador consulta do Presidente sobre a constitucionalidade, em que
preocupaç v que ouve a esa, p e 1 l a
S E 1• .
.
át d·D
d
H b rt L
f .d f
brigatoriedade do concurso
ua xce encm encarece o car e~ e urgencJa. e mo o que
_u~ e o , ll~ll:a, OI _ e azer a 0
. nós temos que responder ao Prestdente ...
_
___
pubhco. E e preciSO reconhecer, quando aqm se fala em trem
da alegria", que, desde a Mesa do Senador José Fragelli,
OSR.JUTAHYMAGALHAES-Sr.Presidente,-pernão se nomeia ·niilguérit sem CoriC-ufso.- mite~me dar uma explicação da razão di.sso?
. Não vamos, entã?, ~~m:~e! .:ss~-_:~ro. ~uit~ gra~~-·lri- ·.
p SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Deixe-me·
meuo_, por que foge ã Conshtutçao, e_, segun4o, ao !esp~_!_t_o concluir apenas.
.
própno de nós mesmo~. ~star~mos cna~do um proble~a n? _
Entendo que a Comissão tem que responder ao PresiSenado, de ordem admmistrativa, que nós não podemos acel- dente se ele deve ou não admitir a ascensão funcional cómõ
tar ·
·
· um "ip.~trurnetfto ·cohstitucionãl. Essa deve ser a nossa resposta.
Quando, o senador Chàgas R.odrigues f3ió~ na quesiã_o___
Âgora, o Senador Josaphat Marinho sugere que, antes
moral, a nossa preocupação deve ser a de que não devemos - de responder, aguardemos o pronunciamento do Supremo
votar leis aqui cOinó -témos votado, não podemos aceitar o Tribunal Federal.
que alguns estão querendo. Essa deve ser a preocupação mor~l
Ê só.
maior ode todos nós; não aceita imos qu-e -se faça isso.
-·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES.:_ Sr. Presidente, não
O SR. ELCIO Á.LV ARES - Eu so-que na fazer um .é questão de nomeação.
__ . _
esclarecimento.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - V. Ex' poderia até_
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Pois não, Senador. infgrmá:lhe que 3: Ç(.>!IJ.Íssão assi_Iil def~P_iu; que a matéria
·o SR. ELCIO ÁLvARES~ Parece-mé que âpreliminar estã sub judice, --e~ caráter geral, no Supremo Tribunal Few
do Senador Josaphat Marinho susta a nomeação, porque, no dera!.
momento em que estamos colocando sub judice, não pode
O s·R. PRESIDENTE (NelsonCarneiro)- E qu"e, assim,
~azer, de maneira nenhu.ma... .
ele não aprovará nem submeterá ao Plenário, qualquer projeto
0 SR.JUTAHY MAGALHÃES-EuilãO estou falan- de ascensão funcional, até que o Supremo Tribunal Federal
do que susta ou não. A minha opinião, _Senador Álvares, decida.
é que não devemos esperar, devemos decidir logo, essa situaw
O SR. 'MA_uRÍCJO COR~ÊA- Eu sempr~ preconizo
-.a tese _de que devemos defender o ponto de vtsta de que
ção.
Essa é a minha opiriiãó~Ue -·poaeser ate IDifloritáiüi~ ~ -é incoilstitucional. Devemos acatar o parecer do Supremo.
mas entendo que devemos decidii".
·
Agora, nada impede que o Presidente do Senado responO SR. JOSÉ PAULO BISOL_ Sr. Presidente, só u-m da que é prudente aguardar a decisão do Supremo.
esclarecimento.
_
_
Mas, aprovado o parecer do mérito, seria uma insensatez
Uma matéria só-'eSta SUO judice se ·ela paftiCúiãi:-inen~e dizer áo Presidente. do Supre'mo que não o respeitamos.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES ..:.... Si-. Presidente, o
é objeto de umaa~~o. _N~st_e caso, s!5 ~ tese está sub judice,
problema que existe na adminíStração, atualm_ente, s-ão os
a matéria náo eStãSUb judice.
·
Indago do nobre Senador Josaphat _Marinho se .concorda desvios de função.
ou discorda.
.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Claro.
O.SR. JUTAHY MA.GALHÀ.ES -A Secretaria e~stá
A tese está sub judice; a matéria, não.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr." Presiderifi, c~a- inteiramente-atada pará decidir a respeito da questão adminismado à colocação, eu acudo ao chamamento.
trativa do Senado, porque quase todos os funcionários estão
Se ,a matéria da constitucionalidade está posta perante com desvio _4e f!-.mção.
o S_upremo ~tibunal Federal, é uma temeridade a ~~missão
·
DE
(
)
É
de Constituição, Justiça e Cídadania,do SenadQ. decidir sobre
O SR. PRESI
NTE Nelson Carneiro verdade.
ela.
.
.
.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Então, parac acabar
Ainda que nossa decisão seja particular em_ re~a~ão à de uma vez com isso, muitos_funcionárips., até diretores, fizesituaÇão dos funcionários da Casa;-a decisão que o Supremo rarii ã proposta de fazer essa modificação.atravé_,s_ de ascensão.
der,seenvolvertodaamatériacon.st_itucionalrelatívãà-iílVéS~i~- 'e colocar càda um·em uma função própria.
---- --
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_Enquanto demorarmos aqui para uma decisão, iremos
manter o que está acontecendo. :Pntãp, temos que dar uma
definição para que o Secretáriõ-tc:!Oha condições de organizar
administrativamente o Senado, dentro de uma realidade.
Se a Comissão de Constituição,.Justiça e Cidadania considerar que eles Óão devem fazer essa ascensão, como 'eu julgo
que não devemos fazer.:. A _proposta surgiu na Mesa de V.

Ex', como fizeram na Mesa de que eu particípei. Inclusive
O Secretário está sem conseguir; porqUe eu Cõnheço vários
Senadores, que estão pedindQ a ida de um funcionário parâ
o seu gabinete e'que o Secretário não está podendo atender,
porque não es.tá qtieiendo dar desvio de funç~o.

sa6ado 12 701 i

O SR. CHAGAS RODRIGUES~ Sr. Presidente, entendo também que, aprovado o parecer, recomenda-se sustar
ess_es aios. Se amanhã o Supremo decidir de modo contJário,
n~Qa impede que ·o pessoal possa ser b~neficiã.do.__
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Bom, desde
que há uma preliminar, te'm que. ser votada a preliminar.
Em todo julgamento sempre fOi assim. Vencida a·preliminar,
vence o mérito:
Vamos colher votosentãoquanto à prelimiilar. ·
O Senador Josaphat Marinho sugere que se responda
ao presidente que a matéria está sub judice e que S .. Ex~
deve aguardar a decisão do Supremo. Quem não se conformar
com isso, votará não. ~o mais, a preliminar foi suscitada
e tern ·que ser votada. Nem todas as preliiniríares são aceitas
nos tribunais, mas são todas votadas.
E~ votação.
(Procede-se à_ votação.)

Então, v,eja V. Ex•,. essa decisão teffi que ser íffiediata,
para o bem da administração da Casa. Se esta Comissão achar
que deve pe!mitir, erradamente, q~e o faça. Agora·t se pensa·
que.não deve fazer, então não vamos ficar nos.oiliitindo a
caqa instante.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Queria coloVot<:fs contrários, 15; favoráveis, 2. A preliminar nciô
car a questão que vai Se-r vOtada.'
.
. prosperOJ.l.
Temos q~e responder ao Presidente da Casa. Aqueles
O SR. MEIRA FILHO.- Sr. Presidente, meu nome
Que entenderem que se d~ve esperar até a decisão do Supremo.
não consta.
votarão sim, porque acho que, q~mnto ·ao mér-ito, não há
divergências, ao rr,tenos mãnifestãdas até agora. E os que en~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Desculpe!
tenderem que não se deve esperar, votarão diretamente pela . Senador Me'ira Filho, 16 votos.
remessa do parecer, comp urna deci~ão da ComiSsão.-Bom, então, vamos' votar o parecer.
Ainda não Se vbto.u .o mérito. Àlguns discutiram, mas
0 SR. MAURÍCIO CO_RRéA- V. E~ ~oi
guem nenhum votou. Vou colher os votos quanto ao médt6. Como
quiser, que aguarde o voto do Senador Josaphat Marinho; não houve um debate maior, uma. divergência maior, vou
. quem acha que deva aprovar o parecer do Senador.r.
fazer. um voto, vou dar por aprovado, salvo aqueles que se
____ _
_
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Eu não colo- manifestarem em contrário.
. co nestes termos, porque o Senador Jos3.phat MarinhO não
O SR. JOSAPHA T MARINHO.- (Fora do microfone) -'-- ·
·se opós ao parecer.
Quero fazer a seguinte declaração: Abstenho generalidade,
. O SR. MAURÍCIO COR!ffiA -Ma~ S. Ex• lança un{a segundO consta ao parecer, 'está sub judiceno Supremo Tribu~
fiãl F:ederal. A decisão desse órgão, como se sabe. prev.ilece
·preliminar, que é excludente da votação.·
sobre
O SR. JOSÉ PAULO BISOL .-Sr. President~, só um lídade.qualquer ·outra, do ponto de vista da constitucioriaminutinho. U parecer-não vincula~ não é decisão, não vincula
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_: Bom, peço
o presidente, o· presidente. faz,o que bem entender. Se S.
que alguém ...
Ex~ achar que deve aguarda·r a decisão do Supremo, que aguarde. SeS~ S' acharque~n?o 4eve.... A_gora, temos que apresentar
O SR. _MAURÍCIO COR!ffiA ~Sr. Presidehte, tendo.
o parecer. Somos consi.}.ltados em regime de urgéncia e temos votado pela preliminar, quero dizer qué, quanto ao mérito,
que dar, em regime de urgênCia, o parecer.
·
acompanho o parecer do Senador B_isol. ·
._ __ ._ .
O SR. MAURÍCIO CORRJÕA -Acho que está claro,.
O. SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- De modo
Sr. Presidente; já podemos vo.~ar.
q~e parece isolada a posição do Senador Josaphat M?-rinho,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiró) - Portanto, salvo se outro se manifestar nesse sentido. De modo que
são duas correntes: aquela que acha se deve responder ao o parecer foi aprovado e vai. ser remetido ao Sr. Presidente
do Senado Federal.
Presidente, que S. Ex~ nãp deve tomar-nenhuma decisão antes
O SR. MAURÍCIO CORMA ~Sr. Presidente, pela .
da decisão do Supremo; e aqueles que acham que a própria
. Comissão já ·teni o seu põnto-de vista, que é o pareCer- do ordem. Tenho m~téria de urgência e é uma matéria relevante .
Senador José ·Paulo Bisol, contra o qual ainda óão foi mani~
O SR. PRESIDENTE (Nelson 'carneiro) - Vou dar
festada nenhuma opinião·coiitrária 31:-é esse momento, ainda a palavra a V. Ex~· nesse momento. E depois, aterideremos
que todos se reservem, evidentemente, para, depois da preli- a solicitação do nobre senador. .
. ·
.
.minar, manifestar o·seu. voto rio mérito.
0 SR. MAURÍCIO CORRÊA -Sr. Presidente, apenas
· Penso, aliás, que as duas coisas poderi'am ~e somar. É
para um rápido esclarecimento, embora a matéria já tenha
evidente, tem que se começar pelo pfincípio.
sido ven~ida. É a_té pr~dente..9ue ~e firme essa posição, porque
O SR. CHAGAS RODRIGUES ~sr.'Presid~nte, peço os própnos funcwnános terao a· liberdade, caso a Presidência
a palavra péla ordem.
.
·
~o_ Senado acompanhe a decisão da Comj5:5~0 de lllstiça, _d,e
.o· SR. PRESIDENTE. (Neison Carneiro)_:_ Concedo tom~r uma providência de natureza, judiciaL Ficam os _funcio~
nários l~vres, aí sim, para argiiir, el!l juízo, os seu~ direitos.
a palavra ao nObre Sem~.dor.

claro:
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O SR .. PRESIDENTETNilson Car~eil-o)- Por Se tratar
de matéri~ urgell:te, dou a palavra ao Sr. Senador Elcio Álva. res. Solicito ~- at~nção dos_~olegas para que ·não- se afasiem
do plenário, pOrque- é-preciso que haja ·núinerO nessa delibe-
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- É o 22 ..
O SR. RELATOR (Magno Bacelar) - (Leitura das .
emendas.)
·
.
:O
SR.
PRESIDENTE
(Nelson
Carneiro)
O
Senador
_ração.
·
·
ci SR. RELATOR (Magno Bacelar) -Tenho problema Bisol pede a palavra.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L .,..-Sr. Presidente, não
da questão de ordem e tenho esse...
·
quero criar casó. Já crio demais!
· - -- "- · ·O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)·_ Não, da
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Não, se V.
questão de ordem não. Esse é que é importante.
Ex~ quiser, tem o dever de suscitar ...
O SR. ME IRA FILHO~ Sr. Presidente, eminentes"cole·
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Essa questão do cinto
gas, em síntese: esse projeto tem -apenas uma dúvida no que
. se refere exatamente à ementa. Então,.'só vou ler aqui rapida- ele segurança é universaL Mas, apesar de ser universalizada,
não é jurídica. A lei não pode me obrigar a não me matar,
mente: (Leitura de parecer.)
quer dizer, a le"i só pode interferir na ielação ·social. Então,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Houve um na medida em que a lei diz assim: você é ·obriga~o a_ pôr
equívoco na publicação da resolução. Deu-se como parte a no filho, na criança o cinto, aí ela é lei. Mas quanto a eu
União, a República Federativa, quando era a Companhia Do- pôr cinto, a lei não pode! Está intervindo na minha individuacas de São Paulo. É essa a correção .que está sendo votada lidade e o meu modo de ser não interessa a ninguém, se·
nesta oportunidade.
não afeta a ninguém. Não há a relação social. É impossível
Os Srs. que estiverem· de acoÍ'do com o parecer perma- estabelecer uma obrigação jurídica de foro íntimo. Quer dizer,
neçam sentados.
~ .
.· .
.
eu vou me matar se eu querO me matar. É aquela história:
. A Mesa submete ao P.Ienário a solicitação do nobre Sena- se queres se matar, por que não te queres matar ...
dor Meira Filho ...
~o SR. ELC10 ÁLvARES - A lei não proíbe- fumar
O SR. RELATOR (Magno Bacelar)- Sr. Presidente, maconha, não proíbe se dragar?
pela ordem. Tenho um projetO aqui urgente, e unia-·queStao -O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Aí é um fenômeno
de ordem também. Mas é u.ma providência que varrias reqtie~-
social._ Onde não existia relação social, a obrigatoriedade da
rer, apenas uma diligência, poderemos observar logo;·porque
é um assunto momentoso, inclusive do interesse do_ Senador lei não existe! EntãO, essa lei aí só é lei na relação do pai
com 9 filho, ou do motorista com o menor, que está no carro,
Cid Sabóia de Carvalho.
etc. Agora, a lei lne- obrigará_. a mim, de colocar o cinto?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - O Senador
Me desculpe!
,
·
Meira Filho, pede que seja lid~ o parecer. Relator -Senador
Magno Bacelar. Se não houver oposição, o problema é siin·
O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presideittio, peço a palavra
pies, diz respeito a cinto.-de segurança.
como autor do projeto.
O Senador Magno Bacelar pode fazer uma síntese do
Não vou absolutamente discutir com 0 Senador Bisol,
parecer.
a quem tenho, em diversas oportunidades, manifestado PesO SR. RELATOR(Magno Bacelar) -·Bom, Sr. Presí· ·· soalmente a minha admiração pela inteligência e pelo saber.
dente, eu havia levantado uma questão de ord~m e gostaiia A intenção do projeto não é proibir ninguém de se matar,
de solicitar a V. Ex\ também, a inclusão do último item, não. Quem sou eu! Isso é para Deus, e não para mim! A
que se_ relaciona ao projeto de lei de iniciativa do Superior intenção do projeto é evitar que a pessoa viva inutilmente,
Tribunal de Justiça (e que existem aqUi presentes daquele imprestável para a vida. É o que descobri e fui pessoalmente
órgão) e como o nosso parecer é simples, pela aprovação, ao setor de politraumatizados do Hospital de Base e saí de
gosta~amos que foSse incluído também.
.
lá impressionado, porque em grande parte os ferimentos graO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -.Oportuna· ves são por falta do uso do cinto de segurança. No Brasil,
mente, a Mesa 0 submeterá..
parece-me que temos uma alergia ã lei; parece que temos
Vamos votar este.
uma desobediência permanente â lei. Acho que nós, legisladores, temos que primar pelo cumprimento da lei. O uso
O SR. RELATOR (Magno Bacelar) --'Sr: Presidente, obrigatófiO não·tem força··cte lei. E é precisO, Sr. ~residente,
o projeto é de autoria do Senador Meira Filho e estabelece que esse cintó de segurança- que está sendo usado pelas nações
condições para qüe-Seja obrigatório o vso do.ciilto·de segu- do mundo inteiro com imensos e satisfatóriOs resultados, que
e$ta lei Seja aplicada em nosso},aís. _
rança nos veículos de transporte e. particulares.
· Do ponto de vista constitucional, pelo mérito, Somos faSR. MANSÜETO DE LAVOR- Sr. Presidente,
voráveís. E apresentam.os emendas que apenas venham apri- peço a palavra para discUtir esse ·assqpto-.
morar a iniciativa do nobre Senador. De forma qUe, sínfetíO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Com a pala·
~ndo, é isso.
__
, ,._ "-=- . .
vta V. Ex~
Se a comissão preferír, lere~os o ·relatório, que é pe.O SR. MANSUETO DE LAVOR .:..._ Sr. Presidente,
queno.
ouvi com a maior atenção, ·atenção- i:le sempre, o Senador
OSR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro).:_ V. Ex• pode· Bisol. Na realidade, a sua tese é corretíssima. Para uma que~
ria ler .a~ emendas. V. Ex~ apresenta três emendas.
tão çle foro ínti~o, não. pode,_ absolutamente, haver normas
O SR. RELATOR (Magno Bacelar) .:..._ Pois não; que de obrigação de comportamento, desde que realmente não
vísam melhorar o projeto. •
__- ____ _tenha r~percussão social, isto é, que não leve perigO de danos
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para terceiros. Ocorre que, quando ele aplica o caso do uso
obrigatóriO po-r lei do cinto de segurança, que é o. obj~tivo
do projeto em discussão, discordo do Senador Bisol, porque
aí é exatamente essa a finalidade. Se o uso do cinto de segurança fosse só para a pessoa que vai us.ar não se machucar,
não se acidentar, tudo bem! Estariam válidos os argumentos
do Senador Bisol. Mas ocorre que as estatísticas do trânsito,
a análise das conseqüêD.cias de u.m acidente de um automóvel
que conduz três, quatro, cinco.pessoas levam a concluir que
muitos_ dos acidentados são em face de projeções de outros,
em cima:- uns dos outros. Então, digamos que a Pessoa não
possa ser obrigado por lei a usar o cinto_ de segurança se
ele estivesSe sozinho. Mas se ele está dentro de um transporte
com outros não apenas um coletivo, mas um carro, ele causa;
se não está usando o cinto de segurança, uma ameaça de
ferimentos, de lesões a outros, porque ele fica realmente,
em caso de acidente, como qualquer outro instrumento aprejudicar, a ferir tercéiros. Nesse caso, eu queria que o Senador
Biso! atentasse para o argumento -de que não se_ trata apena_s
de resguardar a pessoa, a sua intimidade, a sua decisão pessoal,
mas é exatamente o fato de resguardar a integrida~e ~e terçe!ros, inclusive de crianças. O que_ adianta, por exemplo, impor
que uma criança, que um passageiro use U:ni dritOCfe segurança
se um adulto pode, por si mesmo, dizer: não; eu não uso
o cinto de segurança! Isso significa que, no caSo de 1,!.11}_ª_ virada,
ele vai ferir;- vai mãchucar, tem possibilidades maiores de
ser causa de acidentes e de ferimentOs para outros.
Não estou defendendo com o mesmo brilho do Senador
Bisol, mas a prática, que realmente nos ensina~ rriostra ·que,
em vários países, conforme disse o Senador Meira Filho, é
legislação não contestada por juristas. NoS Estados Unidos,
em vários Estados é lei a obrigação do uso do cinto de segurança, noutros não é, mas apenas uma recomendação. Então,
se se quer introduzir hum país essa lei, num país em que
há um verdadeiro campeonato de acidentes e mortes em decorrência do trânsito, creio ·que esSa·proposta, esse projetO vem
em benefíciO -da coletiyidade. De modo que eu até faria um
apelo ao Senador BiSol para revisar essa sua posição sob esse
ângulo, de que a pessoa que não usa cinto não está causando
só perigo a si mesma, mas ·aos outros também. Era isso, Sr.
Presidente. Eu gostaria de dizer que esse projetO é impo'rtante.
Mas seria impOrtante também se obrigasse os. coletívos, ónibus, por exemplo, principalmente os ônibus interurbanos, a
usar também cinto de segurança, como tem nos outros,paises.
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apenas para ilustrar um pouquinho: de 27 mil, 195 lesões
causadas eín acidentes nas cinco principais rodovias ae-sao
Paulo, entre 1976 e ~98$, 32% atingiram a cabeça do motorista
ou do seu co-piloto exclusivamente por falta do cinto de segurança.
O Senador Magno Baéelar, com a sua inteligência e a
sua vivência legislativa áprimorou esse projeto, pelo que
festo aqui, nes~a comissão, o meu agradecim-ento.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Peço aos
Srs. Senadores que não se afastem, senão não haverá número
para a votação.
-0 SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente, serei
rápido.
Sr. Presidente, eu, data venia, acho que esse é um Problema social, porque o cinto de segurança reduz os acidentes.
E os acidentadoS são levados quase sempre para os hospitais
públicos. E os hospitais públicos estão superlotados. Agora,
eu pediria a atenção dq_nQb!e Rel~_tor, e quero me congratular
com ele, quando diz no art. 19 : "é obrigatório o uso do cinto
de. segurança pelos co~~~!ores de passageiros de automóveis
particulares ou de aluguel"._ Aqui não se fala em automóveis
públicos! ... caminhõe~, ·caminhonetes, veículos de transporte
escolar e ónibus interestaduais, não! Ónibus também dentro
do Município. Então, ~u ap~laria para que V. Ex~ dissesse:
automóveis particulares, oficiais ou de aluguel. E, no· citso
de ónibus interestaduais, ônibus dentro da cidade, entre os
municípios de um modo geral, porque o núinero de acidentes
nas estradas, hoje, também é impressionante!
O SR. RELATOR (Magno Bacelar) - A acataremos
a sugestão de V. Ex\ incluindo os d.ois.itens citadqs. Eu gostaria qe esclarecer ao nobre Senador que quanto a ônibus urbano, eles transportam ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Nós estamos
fazendo uma lei para não ser cumprida.
O SR. RELATOR (Magno Bacelar) - ... É permitido
por lei transportar passageiros em .pé. Ficaria inteiramente
impossível conciliar as duas coisas. Aceito _o ônibus intermuriidpal..

mani-

O SR. MAURÍCIO CORRÉA-,- Sr. Presidente, vou
votar favoravelmente ao projeto. mas eu não quero afastâr
a dúvida do Senador Paulo Bisol. POrque.não adianta existir
·
a lei se não houver a sanção. Eu tenho dúvidas...
·o SR. RELATOR (Magno Baeelar} -V. EJ<i me per· ·
O SR . .PRESIDENTE (Nelson Carneiro) .,- A sanção
mite um aparte, como Relator, apenas para dizer que foi' tem.
·
introduzida uma emenda objetivando isso. Não ônibus urbaO
SR.
MAURÍCIO
CORRÊA - A sanção é a multa,
nos, porque transporta passageiros em pé e seria difícil.
é a apreensão do veículo. Qual é a sanção' aí, nobre Senador?
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Exatamente. AgraO SR. RELATOR (Magno Bacelar)- A sanção é multa
deço a informação que é da maior importância. Praticamente
é o mesmo argumento com o que se usa o cinto de segurança e apreensão da carteira.
nos aviões, deve-se usar nos ónibus, até porque os ónibus
O SR. MAURÍCIO CORJ!.ÊA ~ Sim. Mas eu tenho
estão andando quase concorrendo em velocidade com os dúvidas quanto â constitucionalidade. Vou votar porque acho
aviões, não é? Então, é importante se introduzir, se não nos que o projeto tem uma finalidade espetacular e, realmente,
urbanos, mas, pelo menos, nos interurbanos também os cintos está comprovado que a inexistência do dnto de sesur:ança
de segurança nos coletivos.
acarreta acidentes e traumas de toda a nature_za, mas eu deixaEra isso, Sr. Presidente.
ria exatamente essa preocupação para ser examinada depois.
O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente, se me permite, Vou votar favoravelmente.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -·Sr. Presidente, eu tamquero dizer a V. Ex• e aos meus pares que não me baseei
apenas no que lamentavelmente, tristemente vi nO pólitrauma~ bém vou votar a favor do projeto. Eu SÓ· chamei a atenção
tizados do Hospital de Base e também nó Sarah Kubitschek. do detalhe ,porque ele. existe mesmo. Quer dizer·, se· eu estou
Recorri a estatíSticas oficiais em nosso País. POr exemplo, sozi.nho no carro, a multa é arbitrária. Mas eu não vou fazer
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essa coisa -pequena ... Eu chamei a atenção porque, de fato.
se eu estiver soZinho no .veículo ep uso se eu que·ro. A lei·
não tem comO me obr_igar, porque a lei existe é para regular
rela.ções sociais. É só isso. Mas eu vou votar a f~v.or do projeto.
O SR. ·PRESIDENTE. (Nelson Carneiro) -O art. 2',
que não foi lido, diz:
·
"O descU.inprimento dessa lei é punível com multa.
E, na reincidência ·cto conduto~, também com a int~r
dição temporária do direito de circular com_ o veículo
em que haja ocorrido a inflação."
_Que;r ,dizer, ele p9d~ mudar de _ve:íc.ulo, mas.~e foí-aq~:~~Ie
veículo em que ocorreu a in.fl3Ção ele será punido .. Então, .
quem tiver dois .automóveis ... ___
_ _.__
-.
O SR. RELATOR (Magno Bacelar) -Sr, Presidente,
pela otd~m. V. EX:• permite que eu leia a emenda, como _
fiêou-o artigo?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)"~ Bem, eu
estóu lendo Q projeto. V. Ex• pode ler o artigo.
OSR. RELATOR (Magno Bacelar)- Eu me apressei
·tanto em atender a solicitação de V. Ex\ que li com muita
pressa, mas foi lido, Sr. Presidente ..MaS voltarei a ler para
o esclarecimento. desta ComisSão. Dê-se a seguinte red.aç~o
para o art: 29, já rerlúmerado como"art. 39:·
·
"O descumprimento desta lei será punido com
multa· de valor fíX3do pelo Conselho Naçional de Trân. sito, noS termos do art. 197, d~ Decreto n9 6.127, de

Outubro de 1991

· 16 de janeiro de 1968, regulamentando o Código Nacional de Trânsito, cUmulada com a pena de interdição
tempo-rária do direito de dirigir veículo automotor, no
caso d,e reincidéncia."

.OSR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)·- O projeto
está discutido e examinado. A Mesa vai colher votos.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- É o seguinte: af não
tem contr:aditório': Como é que vamos colocar uma pena que
e:;;;tá no Có.digo Penal, como é essa pena de interdição, numa
lei que não tem processo, não "tem contraditório, não tem
defesa? Quer dizer, o policiai dá a multa e já interdita sem
defesa!?

cd sR.. JOSAPHAT MARINHO _:Então,seriaÔea;o
de consultarmos o douto Relator para 'sabermos Se s~ Ex•
copCoi:da na supre$são dessa parte condenada.
O SR. RELATOR (Magno Bacelar)- Sr. Presidente,
o nobr_ç- autor do projeto qavia encarecido de V: Ex~ ·a urgência. co-nsulto o ·autor se S. E~·concorda com a retirada de
pauta pelo Relator para corrigir a m~téría.0 SR. MEIRA FILHO- Concordo.
O SR. RELATOR (Magno Bacelar)- Então, está retirado de. pauta Sr. Presidente ..
ó SR. PRESIDENTE (Nelson Ca<neiro)- b Relator
vai trazer na próxima reunião .o Projeto ...
O SR. PRESIDENTE- Está encerrada a reunião .

